Information till föräldrar om samarbetssamtal
Kommunen är skyldig enligt socialtjänstlagen att erbjuda
samarbetssamtal. Syftet är att föräldrarna ska bli eniga i
frågor om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen
bedrivs under sekretess. Socialtjänsten har dock skyldighet
att utreda om barn misstänks fara illa.
Samarbetssamtal journalförs inte om föräldrarna sökt
själva. Om tingsrätten vid en tvist har begärt att
socialtjänsten ska anordna samarbetssamtal ska tingsrätten
få besked om ifall föräldrarna nått enighet, helt eller
delvis.
Socialtjänsten kallar inte föräldrar som inte vill eller på
den andra förälderns begäran. Om föräldrar inte bedöms
kunna nå lösningar i samförstånd hänvisas de till
tingsrätten.
Samarbetssamtalen fokuserar på föräldraskapet – inte på
att förmå föräldrar att fortsätta leva tillsammans.
Samtalen är fokuserade på att lösa konflikten om barnet.
Det är därför viktigt att se framåt och att båda parter får
komma till tals. Lösningarna ska syfta till barnets bästa,
inte rättvisa mellan föräldrarna. Det är samtalsledararnas
uppgift att påpeka om överenskommelser inte bedöms
vara till barnets bästa.

Parterna har rätt att ta med sig en stödperson om
motparten godkänner det.
Barnet har rätt att komma till tals. Det bör ske först
när föräldrarna har börjat samarbeta. Ett sätt att tala
med barnet är att båda föräldrarna sitter i väntrummet
under samtalet. Barnet och samtalsledararen kommer
gemensamt överens om vad som ska redovisas för
föräldrarna.
Samarbetssamtal är kostnadsfria.
Det är möjligt att upprätta skriftliga avtal om
vårdnad, boende och umgänge om föräldrarna önskar.
Om avtalet bedöms vara till barnets bästa godkänns
det av socialtjänsten och har då samma giltighet som
en dom från rätten. Avtal kan inte överklagas.
Föräldrar som behöver bearbeta sin konflikt kan
vända sig till landstingets familjerådgivning,
019-602 74 64. Samtalet kostar som besök på
vårdcentral.
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