
 

 

 

 

 

 

 

 

En föräldrakoordinator berättar om  

koordinatorsarbetet och om koordinatorsrollen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Aspén-Franzén 

Familjestödsteamet 

Hägersten-Liljeholmens sdf. 

Elsa Brändströms gata 70 Hägersten 

Tel. 08 508 22 513 Mobil.0761 222 516 
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Urvalskriterier Koordinatorsärenden 

 Varit aktuella flera gånger i FR/TR i samma ärende 

 Haft flera tidigare insatser med fokus på konfliktlösning/samarbete 

 Flera anmälningar till socialtjänsten där utredningar påvisat svåra 

samarbetsproblem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingångar i ärenden för Koordinator 

 Via familjerättssekreterare- föräldrar ansöker om insatsen 

 Uppdrag från socialsekreterare 

I framtiden kanske också direkt från tingsrätten? 

 

 

 Uppstart Koordinatorsärenden 

 Grundläggande information till föräldrarna från socialsekreterare. 

 Uppstartsmöte med uppdragsgivare, föräldrar och koordinator. 

 Genomgång av uppdraget, igen, undertecknas. 

 Medgivande om att släppa sekretessen. Gäller parterna emellan, för aktörer runt 

barnet/barnen samt för information via mejl. 

 Information till koordinatorn, samtliga tidigare utredningar, avtal/domar, tidigare 

överenskommelser. 
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Första mötet 

 Träffar föräldrarna, om möjligt gemensamt annars separata rum eller möten 

 Info om mötesstruktur, informationsöverföring från separata samtal. 

 Ramar för uppdraget, arbetstider, kontakt, mailrutiner, återkoppling. 

 Överenskommelse om kontakten mellan koordinator och föräldrar. 

 Överenskommelse om kontakten mellan föräldrarna. 

 Ritar gubbar 

 

 

 

Inledande fas; 

 Lär känna föräldrarna. 

 Definierar mål, problemområden och styrkor. Vad är samarbete? 

 Prioriteringsordning för frågor att lösa. 

 Informationsinhämtning, kontaktuppgifter till barnens skolor och andra kontakter. 

 Träffar barnet/barnen för samtal, enskilt och/eller med vardera föräldern 

 Informerar eventuellt nätverk/skola/vårdgrannar 

 

 

Vid behov i specifika fall eller frågor; 

 Insamla information från andra instanser, skola, BUP, BVC, läkare etc. 

 Träffa andra viktiga vuxna i nätverket 
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Arbetsfas; 

 Arbetar med en fråga i taget. 

 Uppmuntra samarbete och samförståndslösningar hela tiden. 

 Undervisa om barns behov i specifika frågor. 

 För in det  aktuella barnets behov i specifika frågor 

 Ger rekommendationer då det behövs 

 Journalför efter varje samtal, antecknar nya förslag. 

 

 

 

 

Vid oenighet; 

 Bordlägg tillsvidare. 

 Konsultera expertis på området. 

 Rekommendation från koordinator om beslut i frågan. Motiveras skriftligt. 

 

 

 

 
Föräldraplanen 

 Överenskommelser samlas i ett dokument 

 Fasta svarsalternativ med möjliga tillägg 

 Eget ansvar att påminna sig själv om vad som bestämts. 

 Överenskommelser undertecknas av båda löpande. 

 Glesa ur kontakten och boka uppföljningssamtal, 3 mån./ 6 mån. 

 Kontakt med koordinator vid behov av nya överenskommelser. 
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Uppdragets avslutande/upphörande 

 Helst för att föräldrarna samarbetar och koordinatorn är överflödig! 

 Avslutningssamtal sker helst gemensamt, även med barnen 

 Info/handlingsplan för hur kontakt tas om behov uppstår 

 Uppföljningssamtal bokas in vid avslutningssamtal 

 

Men ibland; 

 Om man upptäcker att någon av föräldrarna har för stora egna svårigheter för att 

kunna genomföra ett samarbete. Pausa och undersök möjligheter till enskilt stöd. 

 

Men även; 

 Om föräldrarna inte vill samarbeta. 

 Om föräldrarna vägrar skriva under avtal/överenskommelser. 

 Om föräldrarna kontinuerligt bryter avtal/överenskommelser. 

 Om koordinatorn bedömer att uppdraget inte går att genomföra. 

 

 

 

Fällor att undvika; 

Ta parti 

Börja behandla 

Ta över föräldrarnas ansvar 

Ta över andra professionellas ansvar 

Dras in i akutstyrt tänk och agerande 
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Egna Anteckningar 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

  



 

      Om insatsen Föräldrakoordinator   

 
Hägersten-Liljeholmens sdf. 

Familjestödsteamet                                                   ©Annika Aspén-Franzén       

Elsa Brändströms gata 70  

Box 490 129 04 Fruängen  annika.aspen-franzen@stockholm.se 

  

 

Överenskommelse om insatsen koordinator. 

 Undertecknade har tagit del av information om insatsen koordinator. 

 

 Vi har tagit del av ……………….…………………………………… uppdrag till  

 

 koordinator………………………………….. och godkänner detta. 

 

 Vi medger att………………………………..tillsätts som koordinator enligt uppdraget. 

Sekretess 

 Vi förstår och accepterar att koordinatorn kan ta kontakt med myndigheter och personer som 

har information om barnet/barnen i syfte att klargöra dess/deras situation, behov och intressen. 

 

 Vi ger koordinatorn rätt att utan hinder av gällande sekretess ta del av uppgifter som rör våra 

gemensamma barn. 

 

 Vi ger koordinatorn rätt att utan hinder av gällande sekretess ge och ta emot information 

till/från tingsrätten i ärendet. 

 

 Vi ger koordinatorn rätt att utan hinder av gällande sekretess förmedla information oss 

emellan i frågor som rör ärendet. 

 

Anmälningsplikt 

 Vi är informerade om att koordinatorn omfattas av anmälningsplikt enligt 14 kap. 1§ i 

Socialtjänstlagen. 

I lagen står bland annat: ”... Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga 

samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

verksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast till 

socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd..” 

 

Ovanstående godkännes 

 

…………………………………………………… 

Förälders underskrift, ort och datum 

 

…………………………………………………… 

Förälders underskrift, ort och datum 
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Medgivande  

 

Undertecknade vårdnadshavare medger härmed att ……………………………….. inom 

ramen för sitt koordinatorsuppdrag får inhämta information gällande 

…………………………………………  med personnummer………………………….utan 

hinder av gällande sekretess. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  …………………………………… 

Ort och datum   Ort och datum 

 

………………………………………  …………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift 

  

………………………………………  …………………………………… 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Överenskommelse mellan vårdnadshavarna till  …………………………………..………  

med personnummer………………………………………………. angående medicinering. 

 

Härmed intygas att vi har nått en överenskommelse om att låta den rekommendation vi får 

från ………………………… angående medicinering med …………………….. eller 

liknande preparat för  ………………………… vara utslagsgivande. Vi kommer att följa den 

rekommendationen tillsvidare enligt planering från ansvarig läkare. Eventuella medicinska 

frågor kommer att ställas till ansvarig läkare i mail med kopia till den andre föräldern och 

koordinator ………………………. Utfallet av detta beslut kommer vi att följa upp på 

gemensamma möten med koordinator ………………………….. var 3:e månad. Uppföljning 

med läkare sker enligt dennes anvisningar. 

 

…………………………   ………………………… 

Ort och datum   Ort och datum 

 

…………………………   ………………………… 

Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift 

 

…………………………   ………………………… 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Överenskommelse angående kommunikation och information mellan ……………….. och 

……………….. gällande deras gemensamma barn. 

 

Denna överenskommelse gäller för kommunikationen mellan 

…………………….och……………………. som föräldrar med fokus på aktuella frågor som 

rör deras gemensamma barn. 

 

Målet är att skapa hållbara överenskommelser för vardagen nu och i framtiden. 

Kommunikation angående barnen sker kontinuerligt för att tillgodose barnens behov av en 

god relation till båda sina föräldrar. 

Kommunikation där budskap förmedlas via barnen bör undvikas helt. 

All kommunikationen som inte är akut skall tillsvidare ske via mail. 

 

Information gällande de gemensamma barnen förmedlas den andre föräldern via mail.  

Information som meddelas den ena föräldern av utomstående (skola, hälsovård, kamrats 

föräldrar, släktingar etc.) vidarebefordras den andre snarast. 

I de fall då samtycke eller svar behövs från den andre föräldern skall detta ske snarast eller 

inom 72 timmar. 

Löpande information gällande skolan, hälsovård, planerade aktiviteter och mående 

lämnar…………………………………… i veckobrev via mail varje söndag. 

Aktuell information angående barnen lämnas av …………………………. efter 

umgängestillfällen och möten. 

Akut information lämnas omgående såväl på telefon som på mail. 

Kopia på samtliga mail bifogas koordinator ………………………………….. 

 

 

…………………………………………  ………………………………………. 

Namn och datum   Namn och datum 


