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SAMARBETSSAMTAL 

 

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som har separerat eller står 

inför en separation. Syftet med samtalen är att ni ska hitta lösningar gällande 

umgänge, boende eller vårdnad för barnet/ barnen och därigenom undvika 

långvariga konflikter och juridiska processer. Även frågor kring ekonomi och 

försörjning kan behandlas i samtalen, exempelvis resekostnader vid umgänge. 

Vi träffar er föräldrar gemensamt men inleder i regel med varsitt enskilt möte. 

Vi kan också träffa barnen om det bedöms vara lämpligt.  

Vill du veta mer om samarbetssamtal är du välkommen att ringa Familjerätten! 

Det är viktigt att information delges oss om det finns hinder för att möta den 

andra föräldern i form av hot och våld, psykisk ohälsa eller missbruk.  

När ni själva söker hjälp genom samarbetssamtal sker ingen registrering. En 

förutsättning för dessa samarbetssamtal är att ni båda två är villiga att delta och 

en lämplig utgångspunkt är att samtalen kommer att kräva kompromisser av er 

båda. Samtalen är kostnadsfria. Samtalen kan mynna ut i överenskommelser 

och juridiskt bindande avtal.  

 

Fyll i ansökan och lämna in till oss. Enligt allmänna råd (HSLF-FS 2016:51) bör 

en första tid erbjudas inom två veckor.  

 

Tingsrätten kan ge familjerätten i uppdrag att anordna samarbetssamtal, som ett 

led i att söka nå samförståndslösningar tidigt i domstolsprocessen. Dessa samtal 

registreras. 
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Barnet i fokus! 

 
I en konflikt kan man bli så fokuserad på problemen med den andre föräldern 

att man tappar fokus på barnens bästa, även om man vill att barnen ska må bra. 

 

Ni som föräldrar är oerhört viktiga för era barn! Barn är lojala mot sina 

föräldrar även efter en separation. Blir barnen en del i era konflikter innebär det 

stora påfrestningarna för barnen.  

 

 

För frågor och rådgivning kontakta 

oss på tel: 0479-52 80 00 (växel) 

 

 

Jenny Hagberg, Familjerättssekreterare 

e-post: Jenny.hagberg@osby.se 

 

Albina Hasani, Familjesättssekreterare  

e-post: Albina.hasani@osby.se 

 
 

 
 

Jenny Hagberg, Familjerättssekreterare  

e-post: jenny.hagberg@osby.se 

 

Albina Hasani, Familjerättssekreterare (mån – ons) 

e-post: albina.hasani@osby.se 
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