
Samarbetssamtal

Vellinge kommun
POST 235 81 Vellinge

BESÖK Norrevångsgatan 3
TELEFON 040-42 50 00

Vem kontaktar man?

Om ni tror att samarbetssamtal kan vara något för er är ni välkomna att ringa 
till någon av samtalsledarna för vidare information eller tidsbokning. 

Glenn Sjöbeck, telefon 040-42 54 58 
Johanna Waldemarsson, telefon 040-42 51 12 
Nina Bornarve, telefon 040-42 57 23.

Besöksadress: Kommunhuset i Vellinge, Norrevångsgatan 3

Ett sätt att hitta ett gott föräldrar-
samarbete efter separationen
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Hur kan ni föräldrar ordna det på bästa sätt för era barn efter er 
separation?

Barn behöver er båda även om ni har separerat och det är viktigt för era barn 
att ni kan samarbeta. Ni behöver helt enkelt fungera som föräldrar till era 
gemensamma barn trots att ni inte längre är ett par.

Så fungerar samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett erbjudande till er föräldrar som separerat. Målsättningen 
är att ni med stöd ska komma fram till vad som blir bäst för era barn kring 
vårdnad, boende och umgänge. 

Samarbetssamtal ger er möjlighet att prata om era barn i en lugn miljö med 
tillgång till kompetenta samtalsledare. Samtalsledarna försöker hjälpa er att se 
situationen ur olika perspektiv och att hitta en bra föräldradialog.

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria. De omfattas av sekretess och 
registreras inte i socialregistret. Samtal erbjuds vanligen inom två veckor och 
inleds oftast med ett enskilt samtal med vardera föräldern.

Samtalsledarna är socionomer med mångårig erfarenhet och vidareutbildning i 
att arbeta med familjerättsliga frågor.

Samtalsledarna har barnets bästa i fokus

Det är ni föräldrar som bestämmer, men det är viktigt att lyssna på hur 
barnen ser på sin situation. Om det är lämpligt kan samarbetssamtalen 
därför även inkludera barnen eller andra viktiga personer i barnens närhet.

Vad kan samarbetssamtalen leda till?

Syftet är att samtalen ska kunna bidra till en tryggare, lugnare och mer  
förutsägbar tillvaro för barnen och ett bättre föräldrasamarbete.

Samtalen kan också leda till en muntlig eller skriftlig överenskommelse eller 
till ett juridiskt bindande avtal kring vårdnad, boende och/eller umgänge.

Tänk på

Samarbetssamtal är i första hand kopplade till föräldrasamarbetet. Om svårig-
heterna främst handlar om er vuxenrelation rekommenderas ni att kontakta 
familjerådgivningen i Trelleborg tfn 0410-73 32 00.


