Samarbetssamtal vid
Familjestödsenheten

Samarbetssamtal
Individ- och familjeomsorgen erbjuder samarbetssamtal då föräldrar behöver
komma överens om frågor rörande vårdnad, boende och umgänge. Avsikten
med samarbetssamtal är att föräldrar som är separerade ska hitta lösningar som
är bra för barnen. Lösningar som båda föräldrarna kan acceptera utan att behöva
vända sig till domstol. Samarbetssamtal kan initieras av föräldrarna själva eller av
Tingsrätten. Samarbetssamtalen är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna
vill delta.

Barnens bästa i fokus
I samarbetssamtalen är det barnets bästa och barnets behov som är i fokus.
Hänsyn skall tas till barnets synpunkter och önskemål utifrån barnets ålder och
utveckling. För barnet har det stor betydelse om föräldrarna gemensamt kan
komma fram till lösningar när det gäller vårdnad, boende, umgänge och
försörjning, i stället för att frågorna skall avgöras i domstol.

Målet med samarbetssamtal
Är att ni som föräldrar ska hitta former för att kunna samarbeta kring
barnet. Att komma överens om frågor gällande:
•

•
•
•
•

Vårdnad
Boende
Umgänge
Barnens försörjning
Kunna kommunicera om barnet på ett sätt som gynnar barnet.

Så här går ett samarbetssamtal till vid
Familjestödsenheten i Tierp

När en förälder önskar samarbetssamtal och önskar kontakt med
Familjestödsenheten kan detta ske via mail:
radochstod@tierp.se eller telefon kommunens växel 0293-21 80 00
En medgivandeblankett skickas ut som båda föräldrarna skall skriva på.
När blanketten returnerats till Familjestödsenheten tar samtalsledarna kontakt
med föräldrarna för att boka tid samt förbereda för ett första samarbetssamtal.
Föräldrarna erbjuds enskilt samtal inför samarbetssamtalet.
Det första samarbetssamtalet inleds med information om hur samarbetssamtal
går till. En dagordning görs upp med frågor som föräldrarna önskar ta upp.
Ett kort på barnet kan vara bra att ta med för att förstärka fokus på barnet i
samtalet.
I de fall föräldrarna kommer på eget initiativ och inte från domstol sker ingen
dokumentation.
Antal samtal sker efter behov
Varje mötestillfälle tar ca 1,5 timme.

Familjestödsenheten i Tierp
Besöksadress: Bangårdsgatan 6, Tierp
E-post: radostod@tierp.se
Telefon kommunens växel: 0293-21 80 00
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Postadress:
Tierps kommun
Individ- och familjeomsorg
815 80 Tierp

