Samarbetssamtal
rörande barn i familjerättsfrågor

Många barn är med om att föräldrarna separerar. Avgörande för hur jobbig separationen
blir för barnen är hur föräldrarna kan samarbeta. Samarbetssamtal är en möjlighet!

• Samarbetssamtal är ett erbjudande från kommunens familjerättsenhet om ett antal gemensamma träffar där föräldrarna samtalar med
varandra. Samtalen sker tillsammans med en
eller två samtalsledare.
• Det är barnet och dess behov som är i fokus
under samtalet. Barn har behov av en nära relation till båda föräldrarna i samband med och
efter en separation. Barnet har rätt att bli respekterat och rätt att få leva utan att bli indragna
i föräldrarnas konflikter.
• Samarbetssamtal syftar till att föräldrarna ska
kunna samråda och samverka kring barnet,
och gemensamt fatta nödvändiga beslut rörande t ex vårdnad, boende och umgänge.
• Samtalen kan medföra att eventuella tvister
löses utanför domstolen.

• Samarbetssamtalen kan leda till att föräldrarna
skriver ett avtal som är juridiskt bindande
(gäller som en dom från domstolen) rörande
vårdnad, boende och/eller umgänge. Dessa avtal måste godkännas av familjerättens handläggare för att bli giltiga, och ska bedömas vara till
barnets bästa.
• Samarbetssamtalen kan också leda till muntliga
eller skriftliga överenskommelser mellan föräldrarna. Dessa är inte juridiskt bindande, men
kan underlätta vardagssamarbetet.
• Det är frivilligt att delta i samarbetssamtal. Det
kostar ingenting och deltagarna registreras inte
i socialregistret. Ett familjerättsligt avtal måste
dock registreras.
• Samarbetssamtal omfattas av sekretess.

Har du frågor angående samarbetssamtal, kan du kontakta
familjerätts- och familjehemsenheten.
På familjerätts- och familjehemsenheten arbetar tre
familjerättssekreterare:
Kajsa Ankerson
kajsa.ankerson@ale.se

0303 37 13 06

Marina Nilsson
marina.nilsson@ale.se

0303 37 13 09

Karin Wendel Perneborn
karin.wendel-perneborn@ale.se

0303 33 01 75

1:e socialsekreterare
Christina Andersson
christina.m.andersson@ale.se

0303 33 03 70

Enhetschef
Anne-Marie Blixt
annemarie.blixt@ale.se

0303 37 11 79

Ale kommun
Sektor arbete, trygghet och omsorg,
Barn- och ungdomsenheten, Familjerätten,
449 80 Alafors
Besöksadress: Södra klöverstigen 1, Nödinge

