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Att leva tillsammans i ett respektfullt samspel 

 

 

 

 

 



Familjeteamet 
 

Vem vänder vi oss till? 

        Alla kan någon gång hamna i perioder då det känns jobbigt av olika 
anledningar. Då kan det vara bra att ha någon att samtala med. Vi kan 
erbjuda stöd till föräldrar, barn/ungdom eller till hela familjen. Samtalen 
kan handla om att sätta rimliga gränser, samspel och kommunikation 
m.m. Det finns inga givna lösningar men det finns möjligheter att hitta 
vägar som leder till förändring och göra samspelet enklare och roligare.  

 

 Vad är familjeteamet? 

           Familjeteamet arbetar på uppdrag av socialtjänsten i nära samarbete 
med socialsekreterare och familjen. Vårt familjearbete bygger på tilltro till 
människors egna resurser och familjemedlemmars lika värde. 
Familjeteamets arbete grundar sig på ömsesidighet och frivillighet. Vi 
som arbetar har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet. 

 

Vad är målet med familjeteamets arbete? 

        Vår grundsyn är att barn och ungdomar hör ihop med sin familj. Vi 
eftersträvar att förändringarna blir utvecklande så att barn och 
ungdomars grundtrygghet tillgodoses. Målet är att alla i familjen skall 
leva i ett respektfullt samspel med varandra. 

 

 

 

 



Vad händer när familjeteamet kontaktats? 

        Gemensam planering görs tillsammans med familjen, familjeteamet och 
socialsekreterare. Syftet är att ha ett gemensamt mål utifrån 
familjemedlemmarnas behov. Tiden varierar beroende på uppdragets 
karaktär. Vi möts i familjeteamets lokaler eller i familjens hemmiljö.  

 

Hur får man kontakt med familjeteamet? 

        Om du är intresserad att veta mer om vad familjeteamet kan hjälpa till 
med eller vill göra en ansökan ta kontakt med Individ och- 
familjeomsorgen i Färgelanda kommun IFO chef Carina Holmqvist Tel. 
0528-567601 carina.holmqvist@fargelanda.se  

 

         

Vad är samarbetssamtal? 
Familjeteamet erbjuder föräldrar som separerat ett forum för att 
samarbeta kring barnen. Samarbetssamtal syftar till att ni ska få ett 
förbättrat samarbete och kunna göra gemensamma överenskommelser 
kring barnen rörande vårdnad, boende och umgänge. Samtalet utgår 
från barnens behov och deras rätt till båda föräldrarna. Det är därför i 
barnets intresse att ni så långt som möjligt kan samarbeta om dem. 
Samtalet genomförs utifrån föräldrarnas egna initiativ och registreras 
inte, är kostnadsfria och sker under sekretess. 

 

Vad är råd och stödsamtal?          

       Vi kan erbjuda upp till fem samtal för föräldrar/familj. Samtalen är 
kostnadsfria och utan registrering. Ni kan vända er direkt till 
familjeteamet. Tel. 0528-567618  
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Välkommen till familjeteamet Anette, Monika, och Ursula  

Kyrkvägen 4. 458 32 Färgelanda 

 

 

 
 

 


