Samarbetssamtal

Samarbetssamtal …
… för barnens bästa.
Vad innebär samarbetssamtal?

På familjerätten erbjuder vi samarbetssamtal som ger föräldrar
möjlighet att komma överens om en lösning angående barnets/barnens
vårdnad, boende och umgänge.
Vid samarbetssamtal ges en möjlighet att under strukturerade former
samtala kring det som rör de gemensamma barnen.
Syfte med samarbetssamtal?

Samtalen ger möjlighet för föräldrarna att samtala om barnet/barnen
tillsammans med två erfarna samtalsledare som har tystnadsplikt.
Samtalen hålls med fokus på barnet, inte på de vuxnas nuvarande eller
tidigare relation. Det finns också en möjlighet att barnet/barnen
medverkar i samtalen vid något tillfälle.
En svårighet vid samarbetssamtal kan vara att det förekommit hot och
våld mellan föräldrarna. Samtal kan ändå vara möjligt att genomföras
men då i en annan form.
Samarbetssamtalen registreras eller journalförs inte och är
kostnadsfria.
Vad innebär avtal vid familjerätten?

Samtalen kan leda fram till en överenskommelse mellan föräldrarna,
hur situationen kring barnet ska se ut och där barnets behov blir
tillgodosedda och respekterade.
Skriftliga avtal som godkänts av socialnämnden är en juridisk
handling som är lika giltigt som ett domslut. Avtalet godkänns av
socialnämnden om det är ”till barnets bästa”.

Vem kan begära samarbetssamtal?

Föräldrar kan själva kontakta familjerätten när de önskar ett
samarbetssamtal.
Ibland kan tingsrätten i samråd med föräldrar som tvistar, bedöma att
samarbetssamtal kan vara meningsfullt. Vid dessa tillfällen uppdrar
tingsrätten åt socialnämnden att anordna samarbetssamtal.
Hur kan Du som förälder förbereda dig inför samarbetssamtalet?

Fundera över:
- Vad vill jag förändra?
- Vad är mitt ansvar?
- Vilken är den bästa lösningen för vårt barn?
Ta gärna med foto av barnet, det ger en känsla av att barnet är med
under samtalet.
Hur många samarbetssamtal krävs innan man är överens?

Samarbetssamtalen är en service till föräldrarna och pågår så länge det
känns meningsfullt. Det kan röra sig om ett par enstaka samtal eller
flera samtal under en längre tid. Varje samtal varar cirka 1-1,5 timme.
Var vänder man sig för samarbetssamtal?

Familjerätten nås via kommunens växel: 0921- 62 000
Personalen vid familjerätten har sekretess (tystnadsplikt).
Mer information om verksamheten finns på vår hemsida:
http://www.boden.se/familjerattsenhet
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