
STÖD TILL BARN OCH 
FÖRÄLDRAR 
inför, under eller efter separation



Har ni separerat eller har ni problem  
i er relation?

Riskerar ni att dra in barnen i er konflikt?

Det finns stöd och hjälp både till er  
och till era barn!

BARNEN I CENTRUM
Har ni problem i er relation och överväger att separera? 
Eller har ni redan separerat och har svårt att samarbeta kring barnen? 

När man är i 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.

Använd inte barnen i konflikten. Ni som föräldrar är oerhört viktiga  
för era barn. Blir barnen en del i era konflikter eller använder ni dem  
som argument eller verktyg i konflikter, blir det stora påfrestningarna  
för barnen. Som förälder har du ansvar för att hålla barnen utanför  
föräldrakonflikter så långt det går.

TA HJÄLP – HÅLL BARNEN UTANFÖR  
PROBLEMEN
Ibland behöver man ta hjälp av utomstående för att bryta destruktivt  
föräldrasamarbete som barnen far illa av. Ta hjälp att lösa era problem! 

Barn är lojala mot sina föräldrar även efter en separation. Ibland kan  
barn behöva stöd av någon utomstående. Ge barnen möjlighet att få stöd,  
till exempel genom att få prata med andra vuxna eller barn i samma 
situation som dem.

DET FINNS STÖD!
I denna folder kan du läsa om det stöd Nacka kommun kan ge er  
och era barn.



SAMARBETSSAMTAL
När ni har gemensam vårdnad bestämmer ni tillsammans om det  
som rör barnen. Ni har kvar den gemensamma vårdnaden efter  
att sammanboendet eller äktenskapet upplösts om ni inte bestämmer  
annorlunda.

Föräldrar som är oense i frågor som rör barnen kan vända sig till  
familjerätten. Familjerätten kan erbjuda rådgivning i första hand  
per telefon. 

Familjerätten kan även erbjuda samarbetssamtal. Samarbetssamtal  
är en möjlighet för er att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa  
umgänget, vårdnaden och boendet för barnen. Samtalen kan även  
handla om hur er kommunikation kring barnen ska fungera och  
om ansvarsfördelningen kring det praktiska och ekonomiska  
omkring barnen. 

Samarbetssamtalen kan innebära att eventuella tvister kan lösas  
utanför domstol. Samtalen har barnens bästa i fokus och koncentreras  
på föräldraskapet, nuet och framtiden – inte på föräldrarnas tidigare  
relation och historia. Samarbetssamtalen kan leda till att ni som  
föräldrar gör en muntlig eller skriftlig överenskommelse, eller till att ni  
skriver ett avtal om vårdnad/boende och/eller umgänge. Samtalen är  
frivilliga och kostnadsfria och inget dokumenteras hos oss.

RÅD- OCH STÖDSAMTAL
Är du orolig för ditt barn när ni föräldrar bråkar? Känner du  
frustration i relationen med ditt barn? Har du svårt att hantera ditt  
barn i olika situationer? Är barnen ledsna när de ska till den andre  
föräldern?

Välkommen att kontakta Familjemottagningen i Nacka kommun.  
Vi erbjuder råd- och stödsamtal för föräldrar med barn upp till 20 år.  
Vi arbetar tillsammans med dig för att hitta lösningar. Vi kan  
erbjuda upp till fem samtal. Samtalen är kostnadsfria.

Välkommen att ta kontakt med familjerätten så berättar vi mer!
Vi finns i Nacka Stadshus, Granitvägen 15. Telefon 08-718 80 00. 

Web: www.nacka.se/samarbetssamtal

Vi finns på Planiavägen 17 i Sickla. Telefon 08-718 91 11. 

E-post: barnochungdomsverksamheten@nacka.se
Web: www.nacka.se/familjemottagningen



STÖDGRUPPER FÖR BARN
När föräldrar har bekymmer kan det påverka barnen. Att vara med  
i en grupp tillsammans med jämnåriga med liknande erfarenheter  
kan vara ett stort stöd. I gruppen träffar man jämnåriga som man kan  
dela tankar, funderingar och frågor med. Vi vänder oss till barn  
och tonåringar mellan 7–20 år och grupperna är åldersindelade. 

Vi har grupper för barn med föräldrar som har separerat och är i  
konflikt, Skilda världar. Gruppen leds av två gruppledare och man  
träffas 10–12 gånger under en termin. Vid varje träff bjuder vi  
på fika. Grupperna är kostnadsfria. Välkommen att ta kontakt så  
berättar vi mer!

FÖRÄLDRAUTBILDNING FÖR  
SEPARERADE FÖRÄLDRAR
BIFF- barn i föräldrars fokus, är en föräldrautbildning med fokus på  
hur barn påverkas när separerade föräldrar har svårt att samarbeta.

I utbildningen får du tillsammans med andra föräldrar som befinner  
sig i liknande situation, diskutera och ta del av kunskap om hur man  
kan stödja sitt barn på olika sätt. Gruppen träffas tre gånger och du  
och den andre föräldern har möjlighet att gå i separata grupper.  
Gruppen är kostnadsfri. 

Vi finns på Planiavägen 17 i Sickla. Telefon 08-718 91 11. 

E-post: barnochungdomsverksamheten@nacka.se
Web: www.nacka.se/separation-barn

Vi finns på Planiavägen 17 i Sickla. Telefon 08-718 91 11. 

E-post: barnochungdomsverksamheten@nacka.se
Web: www.nacka.se/familjemottagningen



FAMILJERÅDGIVNING
Att leva ihop kan vara svårt. Förväntningar som inte infrias skapar  
besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner lust,  
ömhet, omtanke och respekt.

Hos familjerådgivningen kan ni få hjälp att få en fungerande dialog.  
Par och familjer som vill få det bättre i sin relation kan vända sig till  
familjerådgivningen för att få hjälp och stöd. Samtalen kan också  
handla om att den ena parten – eller båda – vill separera eller  
att man har svårt att prata och att samarbeta när man redan har gått  
skilda vägar.

Ni får möjlighet att under ordnade former uttrycka det som kanske  
aldrig blir sagt eller det som blir sagt, men på fel sätt. Familjeråd -
givaren kan lotsa er fram till lösningar i låsta situationer. Alla som  
bor i Nacka och som vill ha stöd kan boka ett möte med en  
familjerådgivare, det krävs ingen ansökan. Väntetiden till det första  
besöket är max tre veckor och ofta kortare. Varje besök kostar  
273 kronor. Ni erbjuds upp till fem samtal.

RÅDGIVNING KRING BARNETS EKONOMI
En separation mellan föräldrar kan leda till känslor av orättvisa,  
konflikter kring vem som ska betala vad och hur man ska prioritera.  
För att undvika detta och för att inte någon av föräldrarna ska  
hamna i en skuldsituation kan det vara bra att diskutera och försöka  
komma överens om vilka utgifter man har för barnen och hur dessa  
ska fördelas. Nacka kommun erbjuder kostnadsfri ekonomisk  
rådgivning kring din privata/er gemensamma ekonomi kring barnet  
efter en separation.

Nacka kommun har kundval inom familjerådgivning.  
När ni har valt vilken familjerådgivare ni vill gå till tar ni kontakt 
med anordnaren och bokar tid för samtal. 

Ni hittar dem på www.nacka.se/familjeradgivning

För mer information kontakta konsumentrådgivningen.  
Telefon 08-718 80 00. 

E-post: konsumentradgivning@nacka.se  
Web: www.nacka.se/konsumentradgivning 



Verksamheter har tystnadsplikt och ingen av verksamheterna  
skriver journaler.

Alla verksamheter som arbetar med barn och unga har 
anmälnings plikt vid misstanke om att barn far illa enligt  
14 kap 1 § socialtjänstlagen.
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Nacka kommun 
131 81 Nacka 
Besöksadress:  
Nacka Stadshus, Granitvägen 15
Telefon: 08-718 80 00 
E-post: info@nacka.se 
Sms: 716 80
www.nacka.se 
www.facebook.com/nackakommun


