
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Familjeteamet träffar du någon eller 
några av oss fyra familjebehandlare som 
arbetar här för att stödja barnfamiljer  
och enskilda familjemedlemmar.  

 
För kontaktuppgifter; se Gagnefs 
kommuns hemsida (www.gagnef.se)  
och sök Familjeteamet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Familjeteamet är en del av Familjens 
Hus och samverkar med Famnen, 
Öppna Förskolan, Barnhälsovården 
och Barnmorskemottagningen. 
 
Du hittar oss på Skolgatan 1 i 
Mockfjärd (bredvid Mockfjärds skola). 
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http://www.gagnef.se/


VAD KAN FAMILJETEAMET ERBJUDA? 
 
 

 Rådgivande samtal kring frågor som rör 
relationerna mellan barn/ tonåringar och            
föräldrar (även andra vuxna) 
 

 Tips och råd gällande t ex vardagsstruktur, 
förhållningssätt, kommunikation och 
gränssättning 

 
 Hela barn – en barnfokuserad samtalsserie för 

föräldrar i konflikt (fem samtal) 
 

 Alla barn i centrum (ABC) – Föräldrastödsträffar 
för dig med barn i åldrarna 3 – 12 år 

 
 Trappan – samtalsstöd för barn som 

bevittnat/utsatts för våld 
 

 Vi erbjuder tre-fem samtal utan registrering och 
journalföring. Önskas vidare kontakt görs en 
behovsprövning om insats genom 
socialtjänsten. Vi kan då anpassa insatsen 
utifrån erat behov av hjälp 
 

 
 

 
 
 
Om det finns funderingar eller oro 
som rör dig, dina föräldrar eller 
dina barn så kan du vända dig till 
oss i familjeteamet. Du kan ringa 
till oss och få tips och råd. Vi kan 
också erbjuda dig eller din familj 
att komma till oss för samtal några 
gånger. Det är kostnadsfritt och vi 
har tystnadsplikt. 
 
 
Vi som jobbar i familjeteamet har 
träffat många barn, ungdomar och 
föräldrar som upplevt att 
kontakten med oss har hjälpt dem 
i sin situation. Att samtala om sina 
tankar, känslor och funderingar 
gör ofta att man tillsammans 
hittar lösningar som gör att livet 
blir lättare. 

                                           

VEM KAN KONTAKTA        
FAMILJETEAMET? 

 
 Barn och tonåringar 

 
 Föräldrar 

 
 Andra vuxna som är bekymrade för 

ett barn eller en tonåring 
 
          
       Sekretess 
 
         • Du kan kontakta oss anonymt för 
           rådgivning. 
 
         • Under pågående kontakt hos oss  
           förekommer ingen registrering. 
 
         • Kontakten är kostnadsfri 
 

• Vi har tystnadsplikt med undantag 
för anmälningsplikten vid oro för 
barn 

 
 


