Innovativa kunskapsbroar byggs vidare - SIOS Kvinnokommitté 2013
Seminarium med tema Vardagsjuridik och integration med rubriken Kvinnors rättigheter
och familjers rättigheter med juristerna Patric Stiller och Alexandra Derikonja från avtal24,
lördag 26 oktober hos Kinesiska riksförbundet, Gärdesskolan.
Det är viktigt att få ut juridiken i samhället, att tillgängligöra juridisk information för allmänheten.
Jurister använder ibland ett språk som kan vara svårt att förstå. Därför driver avtal24 JIP, ett juridiskt
integrationsprojekt. På deras hemsida finns olika digitala gratistjänster såsom behovsanalys och olika
typer av avtal. De vill också skapa en Komma-till-Sverige analys för nyanlända. Digitala tjänster är
mycket vanliga i USA.
I Sverige går staten in med t ex försörjning i mycket större utsträckning än i andra länder när det
behövs. Myndighetsutövning skall ske utifrån barnets bästa. De skall ha ett barnperspektiv i det de
gör. T ex så ärver alla barn lika.
Att gifta sig eller att bo tillsammans
Män och kvinnor är likställda inom äktenskapsjuridiken som är väldigt reglerad. Make/a har
medbestämmanderätt även när hen inte är ägare. Detta innebär också ett delat ansvar.
Sambo är man om har ett äktenskapsliknande förhållande i sex månader. Det finns både en
äktenskapsbalk och en sambolag som var för sig reglerar dessa olika förhållanden. Skatteverket
registrerar giftermål. Dit lämnar man också in och registrerar eventuellt äktenskapsförord om man
har skrivit ett sådant. Alla måste inte ha ett. Det bästa äktenskapsförordet är det som aldrig behöver
användas.
Vilken skatt man betalar hör bara ihop med vilken inkomst man har och i vilken kommun man bor i
(och dess skattetabell). Vi betalar varken arvsskatt eller gåvoskatt längre.
Att skilja sig eller flytta isär
Huvudprincipen vid bodelning om man inte skrivit ett bodelningsavtal är att man delar på allt som
inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom skall stå i äktenskapsförordet om man har ett.
Det gäller att göra en bedömning från par till par om äktenskapsförord behöver skrivas eller inte.
Sambos delar endast på hemmet och dess innehåll om man inte skrivit samboavtal som reglerar på
annat sätt. T ex så behålls en bil av den som har den skriven på sig, d v s äger den. Även om den
andre/a stått för betalningarna. Familjerätten stadgar att man alltid ska se till barnets bästa. Man kan
skriva avtal om vården av barnen men det kan upphävas av domaren om hen inte tycker att deras
bästa är tillräckligt tillvarataget.
Vid dödsfall
Då upprättas ett dödsbo där man inventerar den avlidnes tillgångar och skulder. Make/a ärver först,
sedan barnen. Sambos ärver inte varandra. (Särkull)barnen ärver sin förälder och har rätt till hälften
av sin laglott. Enda sättet att reglera situationen efter sin död på något särskilt sätt, annorlunda än
vad lagen säger är att skriva testamente. Testamentet måste vara bevittnat. Det är bra även vid
andra typer av avtalsskrivning att ha vittnen. Skulder ärvs inte utom de som t ex hör ihop med huset
man ärvt. Vare sig blancolån eller andra skulder.
Tvist - osams - var förutseende innan!
Tvister avgörs av tingsrätten. Använd möjligheten att kräva skriftliga avtal! Avtal, testamenten etc. är
en försäkring mot framtida tvister. Ta hjälp av någon som kan! Allt beror på vad som står i
dokumentet om det är fördelaktigt eller inte för kvinnan.
Ta kontrollen över din juridiska situation!

