
 

Postadress: Avdelningen för integration försörjning och arbetet, 65184  Karlstad 
Besöksadress: Enheten Ekonomiskt bistånd Handelsgatan 3 (i Viken). Telefon, växel:  054-540 00 00 

E-post: arbetsmarknadsochsocialforvaltningen@karlstad.se 

ARBETSMARKNADS- OCH 
SOCIALFÖRVALTNINGEN 
IFA, Enheten ekonomiskt bistånd 

Harald Hatt 
Vägen 3 
123 45  Staden  

Lars-Åke Hagström, Socialsekreterare 
Tel 054-5405121 
 

Umgängeskostnader 
Umgängesförälder har tidigare vanligtvis beviljats bistånd till fyra dagars umgänge 
per månad och barn. Detta har grundat sig på att umgänge varannan helg är en 
vanlig överenskommelse mellan föräldrar. 
 
Detta beräkningssätt är inte helt rätt, eftersom det vid några månader kan infalla tre 
umgängeshelger och då borde bistånd räknas utifrån sex umgängesdagar. 
 
För att kunna göra en korrekt bedömning av biståndet vill vi att du och boföräldern 
fyller i nedanstående uppgifter. Om det finns tingsrättsdom, samarbetsavtal eller 
annat som reglerar umgänget lämna med en kopia på detta. 
 
Harald Hatt har umgänge med nedanstående barn 
Barn 
 

Varannan helg  Var tredje helg  En helg/månad  
Annat: 

Barn 
 

Varannan helg  Var tredje helg  En helg/månad  
Annat: 

Barn 
 

Varannan helg  Var tredje helg  En helg/månad  
Annat: 

Barn 
 

Varannan helg  Var tredje helg  En helg/månad  
Annat: 

Om förhållandena ändras så meddelas detta till handläggare.  
 
De som vid enstaka tillfällen har ytterligare umgänge, exempelvis vid helger och 
ledigheter, kan beviljas umgängeskostnader för högst ytterligare femton dagar per 
år. För att beviljas bistånd till detta krävs intyg underskrivet av boföräldern som 
intygar vilka dagar som umgängesföräldern haft barnen. 
 
Om det förekommer ytterligare umgänge beviljas som regel inte ytterligare bistånd, 
utan föräldrarna får själva komma överens om hur de ska lösa det ekonomiska. 
 
Vi har tagit del av ovanstående information. De av oss lämnade uppgifter är riktiga 
och Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kan vid behov kontakta boföräldern.  
 
   
ort och datum  ort och datum 

boförälder, telefonnr  Harald Hatt umgängesförälder 
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