Kommunal nämnd (plats för stämpel)

AVTAL

Ersättningar efter
vårdnadsöverflyttning

Datum

Handläggare

Telefon (även riktnr)

Mellan socialnämnden i ovanstående kommun och särskilt förordnad vårdnadshavare,
nedan kallad vårdnadshavaren, har följande avtal ingåtts.

Vårdnadshavare
Kvinnans namn

Personnummer

Mannens namn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer och postort

Telefon bostad (även riktnr)

E-postadress

Betalningsmottagare

Kvinnan

Mannen

Efternamn och alla förnamn

Nämndens åtagande

EX

Barnet
Personnummer

1§
Nämnden förbinder sig att betala följande ersättningar så länge barnet är i vårdnadshavarens vård.
Åtagandet omfattar den tid som motsvarar föräldrars underhållsskyldighet enligt FB 7 kap 1 §.

OV

Ersättningar
2§
Arvode
Arvode utbetalas med belopp enligt av Svenska Kommunförbundet lämnade och av kommunen antagna
rekommendationer avseende familjevård.

Omkostnadsersättning
Kompletterande omkostnadsersättning utbetalas för löpande omkostnader enligt av Svenska Kommunförbundet
lämnade och av kommunen antagna rekommendationer avseende familjehemsvård.
Utbetalning
3§
Ersättningarna utbetalas varje månad i efterskott.
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Särskilda ersättningar
4§
Nämnden kan bevilja vårdnadshavaren ersättning för kostnader för familjerättsliga tvister mellan
vårdnadshavaren och barnets föräldrar avseende vårdnad, umgänge eller namn.
Ersättning kan lämnas för kostnader som inte täcks av försäkring eller allmän rättshjälp. Ersättning kan lämnas
under förutsättning att anmälan gjorts till nämnden redan när en familjerättslig tvist aktualiserats.

Vårdnadshavarens åtagande

5§
a) Vårdnadshavaren förbinder sig att till nämnden omgående anmäla förändrade förhållanden av
betydelse för avtalets tillämpning och giltighet.
b) Vårdnadshavaren förbinder sig att på förfrågan till nämnden lämna upplysningar om barnets
förhållande som har betydelse för detta avtal.

c) Vårdnadshavaren är skyldig att söka de bidrag som barnet och vårdnadshavaren har rätt till.
d) Vårdnadshavaren samtycker till att nämnden hos Försäkringskassan inhämtar ekonomiska uppgifter som
gäller vårdnadshavarens rätt till olika former av ekonomiskt stöd i egenskap av vårdnadshavare för barnet.

Avtalets giltighetstid
6§
Avtalet gäller tillsvidare, dock längst till och med utgången av den månad som barnet
? fyller arton år eller
? avslutar skolan, dock längst till dess barnet fyller tjugoett år.

Avtalets upphörande
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7§
Avtalet upphör att gälla
? vid giltighetstidens utgång
? efter uppsägning
? vid utgången av den månad en lagakraftvunnen dom om ändring av vårdnaden föreligger
? om vårdnadshavaren inte längre har barnet i sin vård

Uppsägning av avtal

8§
Endera parten har rätt att säga upp avtalet om förhållandena väsentligen ändrats sedan
avtalet ingicks.
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9§
Nämnden kan säga upp detta avtal att upphöra att gälla sex månader efter
uppsägningen om vårdnadshavaren brutit mot sina åtaganden enligt 5 §.
Har vårdnadshavaren väsentligt brutit mot sina åtaganden enligt 5 § kan nämnden säga
upp detta avtal att upphöra att gälla en månad efter uppsägningen.
10 §
Uppsägningen skall vara skriftlig.
Uppsägningstiden räknas från den dag vårdnadshavaren eller socialnämnden tagit del
av uppsägningen.

Återkrav av ersättningar

Avtalets ikraftträdande

EX

11 §
Vårdnadshavaren är skyldig att återbetala för högt utbetalt belopp om vårdnadshavaren
? lämnat oriktig uppgift till nämnden
? underlåtit att fullgöra uppgiftsskyldighet eller
? underlåtit att söka de ersättningar som följer med vårdnadshavarskapet.
Nämnden kan efterge kravet på återbetalning om det finns särskilda skäl.

12 §
Detta avtal börjar gälla vid den tidpunkt när dom om särskilt förordnad vårdnadshavare
vunnit laga kraft.
Detta avtal är upprättat i två exemplar av vilka vardera parten tar ett exemplar.
Övrigt

Datum och underskrifter
Datum och namnteckning (vårdnadshavare)

Namnförtydligande

Befattning

Datum och namnteckning (vårdnadshavare)

Namnförtydligande

Befattning

Datum och namnteckning (nämnden)

Namnförtydligande

Befattning

Dom om särskilt förordnad vårdnadshavare har vunnit laga kraft.
Tingsrättens namn

Datum

Mål nr

