Hur gör man för att komma på samarbetssamtal?
Man kan själv som föräldrar fylla i en anmälningsblankett på
kommunens hemsida www.vanersborg.se. Gå in under
Omsorg och hjälp – Familj, barn och ungdom – Familjerätt.
Där finns mer information och i den gröna rutan ”Mer
information” ligger blanketten ”Ansökan om
samarbetssamtal”
Eller så kan man ringa till någon av våra
familjerättssekreterare på telefonnummer 0521-72 14 47,
74 14 81 eller 72 26 62.
Vi nås säkrast mellan kl. 08.30 – 09.30
Du kan också ringa Vänersborgs kommuns växel på
telefonnummer 0521-72 10 00 och be att få tala med en
familjerättssekreterare.
Var finns vi??
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Beroende på barnets ålder och vilja till delaktighet pratar vi gärna
med barnet.
Kommer föräldrarna överens kan samtalen avslutas med en muntlig
eller skriftlig överenskommelse. Vi kan även hjälpa till med att
upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge.

”När

Möjlighet för föräldrar att komma överens
Samarbetssamtal ger möjlighet för föräldrar att komma överens om
vårdnad, boende och umgänge för gemensamma barn. Samtalen kan
ske inför, under och efter en separation.
Samtalen är frivilliga och kostnadsfria. Domstol kan hänvisa föräldrar
till samarbetssamtal men föräldrar måste först ha samtyckt till detta.
I samband med intresseanmälan ställer vi frågor, bland annat om vad
man vill uppnå med samtalen. Vi hör oss för om våld (fysiskt eller
psykiskt) förekommit. Samtalen inleds med föräldrarna tillsammans
eller med enskilda samtal.
Antalet samtal varierar utifrån önskemål och behov. Det är vanligt att
föräldrar efter en överenskommelse provar detta under en period och
sedan kommer tillbaka för uppföljning.
Samarbetssamtal fokuserar på här, nu och utgår från barnets behov.
Det är viktigt att var och en får tala till punkt och är respektfulla mot
varandra.

vi försöker komma överens
på egen hand blir det bara bråk
och tjafs. Här får vi möjlighet att
sitta i lugn och ro och prata till
punkt.”
– mamma 37 år

”Innan vi kom hit hade vi mest
haft sms-kontakt med varandra
under flera års tid. Det var bra att
sitta ner och prata med varandra
på riktigt.”
– pappa 34 år

