Samarbetssamtal
Blanketten skickas till: Familjehems- och Familjerättsenheten, Familjerätten, 449 80 Alafors

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 initieras med enskilda samtal med vardera föräldern och sker tillsammans
med 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 till exempel vårdnad, boende och umgänge.

•

Samtalen kan medföra att eventuella tvister löses utanför domstolen.

•

Samarbetssamtalen kan också leda till muntliga eller skriftliga överenskommelser mellan föräldrarna som de skriver
själva. 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.

•

Det förutsätter att båda föräldrarna vill delta i samarbetssamtal för att det ska bli givande för båda parterna.

•

Samarbetssamtal omfattas av sekretess och tystnadsplikt.

Med anledning av rådande situation i samhället med Covid-19 samt restriktionerna som rår i landet genomförs alla samtal
med familjerätten digitalt via Teams.
Om Ni önskar delta i samarbetssamtal skickar ni in blanketten Anmälan om samarbetssamtal till postadressen. När blanketten, med bådas underskrifter, har kommit in till familjerätten kommer ni kontaktas av en samtalsledare. Samarbetssamtalen inleds med ett enskilt samtal med vardera föräldern. Därefter genomförs samtalen tillsammans med medföräldern
och samtalsledarna som fördelar ordet mellan föräldrarna.
Vid frågor går det bra att ringa till familjerätten.
Telefontid:
Tisdag–fredag klockan 08.30–09.30
Telefonnummer: 0303-70 34 33
Med vänlig hälsning,

För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna blankett i enlighet med dataskyddsförordningen.
På www.ale.se/pub kan du läsa mer om hur Ale kommun hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan
du få information genom att ringa oss på telefon: 0303-70 30 00. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig.
Vid frågor, kontakta oss via e-post: kommun@ale.se eller telefon: 0303-70 30 00.
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Ale kommun – Kommunikationsenheten – 2021-05-11

Familjerätten

Anmälan till samarbetssamtal
Namn

E-post

Mobilnummer

Namn

E-post

Mobilnummer

Barn

Förnamn och ålder

Barnens boende

Barnens umgänge

Är barnet folkbokfört i Ale kommun? Samarbetssamtal i Ale är avsedda enbart för barn som är folkbokförda i kommunen
 Ja  Nej

Vårdnad

 Gemensam  Ensam (vårdnadshavarens namn) ......................................................................................................................................
Relation

Separerade sedan

Relationens längd

Ansökan

 Eget initiativ
 Rekommendation av .....................................................................................................................................................................................
 Tolk, språk ....................................................................................................................................................................................................

Signatur

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande
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