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Familjeteamet i Vansbro kommun 
Ett av Vansbros kommuns prioriterade mål är att barn och ungdomar ska växa upp under goda 

och trygga förhållanden samt att särskild uppmärksamhet skall riktas mot de barn och 

ungdomar som visar tecken på en ogynnsam utveckling. 
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Inledning 

Vansbro kommun skall med hänvisning till Socialtjänstlagen 5 kap 3 § verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden samt skall genom ett nära samarbete 

med hemmen främja och gynna barn och ungdomars fysiska, sociala samt allsidiga 

personlighetsutveckling. 

Familjeteamet 

Familjeteamet är en verksamhet som ingår i individ och familjeomsorgen i Vansbro kommun, 

som skall bygga på en samverkan mellan individ och familjeomsorgen och skolan. 

Familjeteamet skall bestå av behandlare och de skall arbeta flexibelt angående arbetstider.  

Familjeteamets insats skall vara frivillig och avgiftsfri. Insatserna från Familjeteamet kan ges 

som ett bistånd till barn och föräldrar enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1§ eller som social 

service. Biståndsinsats sker om en familj har ansökt om stöd och behandling hos individ och 

familjeomsorgen och insatsen beviljats eller då en anmälan inkommit om misstanke om att ett 

barn eller en ungdom far illa.  

Social service sker då familjerna själva uppsöker Familjeteamet under deras besökstid, och 

familjen skall då få upp till fem samtal utan biståndsbeslut hos Familjeteamet, efter dessa fem 

samtal så skall det ske en utredning med ett biståndsbeslut från socialtjänsten om insatsen ska 

fortsätta. 

Familjeteamet skall med hjälp av olika stöd och behandlingsinsatser på hemmaplan arbeta för 

att få till ett bättre samspel inom familjen. Ett samspel där alla familjemedlemmar skall bli 

bemötta med respekt samt skall ges möjlighet att växa.  

Målsättningen 

Målsättningen med Familjeteamet skall vara att alla i familjen skall vara delaktiga i 

förändringsarbetet samt att Familjeteamet tar vara på familjens egna erfarenheter och 

kunskaper. 

Målgruppen 

Målgruppen för Familjeteamet skall vara barn och ungdomar i åldern 0–18 år i Vansbro 

kommun samt deras familjer. 

Behandlingsinnehåll 

Familjeteamets huvudsakliga inriktning är på uppdrag av kommunen. Familjeteamet skall 

arbeta med individuellt anpassade lösningar genom stöd, behandling och utredningsinsatser, 

men skall även bedriva andra typer av uppdrag som t.ex. handledning, umgängesuppdrag, 

stödsamtal, samarbete mellan föräldrar och skola.  

Arbetet som bedrivs av Familjeteamet skall kännetecknas av att de under dagtid en till flera 

gånger i veckan träffar familjen samt barnet/ungdomen. Förutom samtal skall Familjeteamet 

arbeta med vägledning samt aktivt deltagande i familjens vardag. En familjebehandlare eller 

båda familjebehandlarna skall ha kontakt med familjen under en kortare eller en längre tid. 
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Familjeteamets uppdrag 

 Att få föräldrar och barn att lyssna på samt prata med varandra 

 Att få föräldrar att hitta en fungerande struktur i vardagen 

 Att stärka föräldrarollen 

 Att få föräldrarna att skapa utrymme för sina egna behov och samtidigt ge barnen vad 

de behöver 

 Att få familjen att få kontakt med samt ta hjälp av omgivningen 

 Att samverka med skolans elevhälsa i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet 

Familjeteamets arbete skall bland annat ske i familjernas hem på direkt uppdrag från 

socialtjänsten samt skall ske med flexibla arbetstider. Vid beviljande av insats från 

Familjeteamet så skall en plan upprättas om hur insatsen skall genomföras. Planen skall 

utformas av Familjeteamet, socialtjänsten samt den berörda familjen. 

Socialtjänsten skall kontinuerligt göra en uppföljning av insatsen. 

Sekretess 

Familjeteamet tillhör individ- och familjeomsorgens verksamhet vilket innebär att 

Familjeteamet har, likt all personal som är anställd hos socialförvaltningen, tystnadsplikt 

enligt offentlighets- och sekretesslagen 26 kap 1 §: 

”Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en personliga förhållanden, om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider 

men.” 

Anmälningsplikt 

Familjeteamet har som ovan nämnts tystnadsplikt, men Familjeteamet har enligt 

socialtjänstlagen 14 kap 1§ även anmälningsplikt. Det innebär att familjeteamet skall anmäla 

till socialtjänsten om de befarar att ett barn eller en ungdom far illa. 

Föräldrautbildning 

Familjeteamet skall genomgå någon form av föräldrastödsutbildning för att kunna genomföra 

individuellt utformade behandlings eller stödinsatser riktade till enskilda familjer. Detta skall 

även ske för att Familjeteamet i samverkan med elevhälsan skall kunna bedriva 

föräldrautbildningar öppna för alla medborgare i kommunen. 


