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Samarbetssamtal    
För barnens skull



Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt 
att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den 
lösning som är bäst för barnet.

Föräldraskap utövas av barnets föräldrar gemensamt – 
sett ur barnets perspektiv – och är livslångt.

Vad är samarbetssamtal?
Samarbetssamtal är en möjlighet för separerade föräldrar med 
gemensamma barn att få stöd i att komma överens i viktiga frågor 
som rör barnet.

Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara 
lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa. Vår erfarenhet 
är att det kan ta tid att utveckla ett förhållningssätt/samarbete som 
ger hållbara lösningar och som fungerar över tid.

Samarbetssamtal fokuserar på föräldraskapet och hur man efter en 
separation visar respekt för varandras föräldraskap och har en dialog 
och kommunikation som gynnar barnets utveckling. 

Föräldrar behöver skilja ut sitt föräldraskap från sin parrelation. 
Föräldraskapet ska utvecklas och parrelationen ska avvecklas och avslutas.



Barns behov
Barns identitet påverkas av möjligheten att fortfarande få känna 
tillhörighet till båda sina familjer och att få lov att uttrycka detta. 
När föräldrar, medvetet eller omedvetet, skapar en negativ bild av 
den andra föräldern påverkas barnets självbild starkt. Mogna föräldrar 
kommunicerar om hur de kan skapa trygghet, struktur och stabilitet 
i sina barns liv.

”Föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. 
Dessa ska låta sig vägledas av vad som bedöms vara barnets bästa.” 
Ur FN-konventionen om barnets rättigheter, artikel 18, som är lag från 2020.  

En symbolisk bild för ett fungerande föräldraskap

Symboliska bilder för ett icke fungerande föräldraskap
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Samarbetssamtalen
är frivilliga, kostnadsfria och förs under socialtjänstsekretess och 
ingen dokumentation sker. 

Ibland sker samtalen individuellt, antingen i inledningsskedet 
eller under arbetets gång. 

Tider för samarbetssamtal kan bokas tisdagar, onsdagar och torsdagar.
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