Samarbetssamtal
Ett stöd för föräldrar vid separation

Samarbetssamtal
Samarbetssamtal är för föräldrar som har separerat eller
kommer att separera. Under dessa samtal får föräldrar hjälp
i frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge för
barnet, även ekonomiska frågor som rör barnet kan tas upp .
Föräldrar kan vända sig till kommunen för att boka tid för
samarbetssamtal för att få stöd i ovanstående frågor eller som
ett led i att komma överens istället för att gå via domstol. I dessa
samtal är det barnets bästa och barnets behov som står i fokus.

• Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och
registreras inte. Samtalen bedrivs under sekretess.

• Samtalsledarna har ingen rätt att fatta beslut om
vårdnad, boende, umgänge eller försörjning, utan ska
stödja föräldrarna utifrån barnets bästa att komma överens.

• Samtalsledarna kan vara behjälpliga med att upprätta en
överenskommelse eller ett avtal tillsammans med kommunens
familjerätt, om vårdnad, boende och umgänge.

Hur går samarbetssamtalen till?
• Samtalen genomförs med två samtalsledare.
• Det börjar med enskilda samtal med respektive förälder.
• Sedan genomförs samarbetssamtalen med båda föräldrarna
tillsammans.

• Samtalsledarna ger utrymme för barnet att komma på samtal
till dem för att ge barnet rätt att uttrycka sig och få möjlighet
att berätta om sina känslor, sitt mående och sina åsikter .

• Under samtalen berörs frågor som:
- Vad säger lagstiftningen?
- Hur kan barnets boende se ut?
- Hur kan barnets umgänge med den andre föräldern se ut?
- Vad är det bästa för barnet i nuvarande situation ?

• Målet är att hjälpa föräldrarna att gemensamt kunna
fungera som föräldrar till barnet.

Barnet har behov av:
- att veta vart det ska bo samt hur och när han eller hon ska

träffa den andre föräldern
- att få tycka om och känna samhörighet med båda sina föräldrar
- att få tid att sörja separationen mellan föräldrarna
- föräldrar som inte pratar illa om varandra inför sitt barn
- föräldrar som sätter barnets behov och bästa framför sina egna
- föräldrar som pratar direkt med varandra och inte genom barnet
- att föräldrar skapar förutsägbarhet för sitt barn

Besöksadress för samarbetssamtal:
Norra Torggatan 14, Töreboda

Kontaktuppgifter:
Har ni frågor eller vill boka tid för samarbetssamtal
vänligen kontakta kommunens familjestödsenhet.

Leonard Keymer
leonard.keymer@toreboda.se

0506- 181 03, 072-978 00 48

Anneli Gustafsson
anneli.gustafsson@toreboda.se

0506-181 02, 072-97800 47

