DETTA BEHÖVER BARN AV SINA FÖRÄLDRAR
En stabil och varm relation till båda föräldrarna
Föräldrar som accepterar varandra
En förutsägbar struktur och planering utifrån barnets behov och
utveckling
Föräldrar som är engagerade och ger stöd
Uppmuntran i vardagen och i skolarbetet
Förväntningar ställda på en rimlig nivå
Föräldrar som är känslomässigt tillgängliga
Föräldrar som kan prioritera barns behov före sina egna

DETTA ÄR SKADLIGT FÖR BARN

Konflikter mellan föräldrarna
Föräldrar som sätter sina egna behov före barnens
Att bli indragen i föräldrarnas konflikt genom att;
Bli budbärare
Bära hemligheter
Dölja känslor
Få närgångna frågor om den andra föräldern
Höra nedvärderande kommentarer om den andra föräldern
Att inte få tycka om båda sina föräldrar

VARFÖR ERBJUDS KONFLIKT OCH FÖRSONING?

VAD GÖR FAMILJERÄTTEN?

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD MELLAN KONFLIKT
OCH FÖRSONING OCH VANLIG HANDLÄGGNING
PÅ TINGSRÄTTEN?

VAD FÖRVÄNTAS AV FÖRÄLDRARNA?

För att stärka barnperspektivet i mål som rör vårdnad, boende och
umgänge
För att stödja föräldrar att hitta ett gemensamt fokus på hur barnet
ska få sina behov tillgodosedda
För att uppnå lösningar som är för barnets bästa och som håller i
längden
För att undvika uppslitande utredningar

Föräldrarna får en mer aktiv roll i förhandlingen och fokus är på
barnets rätt och behov
Ombudet har en mer passiv roll
En familjerättssekreterare är med vid alla sammanträden i
tingsrätten och förmedlar generell kunskap om barns behov och
utveckling
Föräldrarna får möjlighet att göra överenskommelser som kan
prövas och utvärderas vid kommande förhandling

Försöker tillsammans med rättens ordförande nå en
överenskommelse mellan föräldrarna
Bidrar med socialtjänstens kännedom om barnet
Bidrar med kunskap om barns utveckling och behov
Föräldrarna erbjuds att mellan förhandlingarna, tillsammans med
familjerättssekreteraren, arbeta med möjliga lösningar för barnets
bästa. Familjerättssekreteraren erbjuder enskilda/gemensamma
möten med föräldrarna, hembesök, barnsamtal mm.
Familjerättssekreteraren redovisar, vid nästa möte på tingsrätten,
hur arbetet har gått

Att vara beredda till ett samarbete med den andra föräldern med
hjälp av familjerätten
Att prioritera mötena på familjerätten
Att förbereda sina barn inför eventuella möten
Att ha ett barnperspektiv i samtalen

HUR LÅNG TID TAR DET?
VAD GÖR TINGSRÄTTEN?

Väljer i samråd med familjerätten ut mål där
arbetssättet ”Konflikt och försoning” kan vara bra för barnet
Ger familjerätten i uppdrag att arbeta utifrån föräldrarnas
överenskommelse
Domaren leder processen och försöker tillsammans med
familjerättssekreteraren nå en överenskommelse mellan
föräldrarna
Fastställer föräldrarnas överenskommelse i dom eller beslut om
det är till barnets bästa

Efter den första förhandlingen arbetar föräldrarna och
familjerättssekreteraren enligt överenskommelsen.
Efter tre månader har man en ny förhandling på tingsrätten. Då
finns möjlighet att enas eller göra nya överenskommelser att
arbeta med innan ytterligare en förhandling

VAD HÄNDER OM DET INTE BLIR NÅGON
ÖVERENSKOMMELSE?
Målet övergår till traditionell handläggning på tingsrätten

