
Kort information till dig som förälder inför lagen om obligatoriska informationssamtal
vid konflikter om vårdnad, boende och umgänge

Obligatoriska 
informationssamtal



Ett samtal för barnets skull 
Separationer är sällan enkla, särskilt när det finns barn med i bilden.

För att stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen har regering-
en beslutat att från den 1 januari 2022 införa en lag om informations-
samtal. Det innebär att föräldrar som överväger att gå till domstol med 
sin tvist först ska få information om den hjälp och det stöd som finns att 
tillgå utanför domstolen.

Lagen har kommit till med barnets bästa i fokus, och med förhoppningen 
att informationssamtalet i många fall kan hjälpa föräldrar att slippa gå  
vidare till domstol.

På följande sidor kan du läsa mer om informationssamtalet. Det tar 
högst fem minuter att läsa och kan öka chanserna för er att hitta den 
minst slitsamma vägen framåt. 
 



Ibland kan diskussioner om vårdnad, 
boende och umgänge leda till låsning-
ar och konflikter där barnen riskerar 
att hamna i kläm – fast det är det 
sista en förälder vill...



    

Informationssamtal
i korthet

Lagen om informationssamtal infördes 1 januari 2022, 
men från den 1 mars 2022 är det dessutom krav på 
den förälder som vill inleda en tvist i domstol att först 
ha deltagit i ett informationssamtal.

Kommunen ansvarar för samtalen som är kostnadsfria 
för föräldrarna.

Informationssamtal ska hållas så snart det är möjligt och 
senast inom fyra veckor från att ni begärt samtalet. 

 
Ni erbjuds i första hand ett gemensamt samtal. Enskilda 
samtal kan bli aktuella om det finns särskilda skäl för det 
(t ex misstanke om förekomst av våld eller  andra former 

av övergrepp). Ni ska  också alltid erbjudas enskilda sam-
tal om någon av er begär det. 

Syftet med samtalet är att informera er som föräldrar om 
möjligheterna till samförståndslösningar i frågor om vård-
nad, boende och umgänge. Förhoppningen är att undvika att 
konflikten hamnar i domstol.
 
Att föräldrarna kommer överens innebär oftast en lugnare 
och tryggare situation för barnet. En samförståndslösning är 
också mer hållbar eftersom föräldrarna gemensamt ser till 
att vårdnad, boende och umgänge fungerar.

Vad innebär 
den nya lagen för 

oss som föräldrar?

Finns det inte en risk för att  
detta drar ut ännu längre  
på vår konflikt?

Vad är målet med 
informationssamtalet?

>

>

<



     

Frågor som du får svar på 
under informationssamtalet:

 ҈ Vilken hjälp kan vi få att hitta en samförståndslösning och därmed  
undvika en domstolsprocess? 

 ҈ Om vi kommer överens, hur ska vi dokumentera detta så det inte blir 
missförstånd i framtiden? 

 ҈ Vad händer om vi inte kommer överens? 

 ҈ Vad kan jag göra om det förekommer hot eller övergrepp i relationen? 

 ҈ Vad är samarbetssamtal och vad är skillnaden mellan dessa samtal och 
familjerådgivning? 

 ҈ Hur kan en föräldrakonflikt och en domstolsprocess påverka barnet? 

 ҈ Vad kan en domstolsprocess åstadkomma? 

 ҈ Om vi ändå vill gå vidare till domstol,  hur gör vi då? 

 ҈ Hur lång tid tar en domstolsprocess? 

 ҈ Vem kan hjälpa mig med domstolsförhandlingen? 

 ҈ Finns det möjlighet att få ekonomisk hjälp för rättegångskostnader? 

 ҈ Vad är ett interimistiskt beslut? 

 ҈ Vilka slags utredningar kan bli aktuella? 

 ҈ Om jag inte är nöjd med domstolens  
beslut, vilka möjligheter finns det  
att överklaga?



För mer information:
www.mfof.se/informationssamtal


