Individ- och familjeomsorgen
i Hällefors kommun

Familj, barn och ungdom
På barn- och familjegruppen arbetar vi med inriktning mot familjer, samt
barn och ungdomar i åldern 0–20 år. Vårt arbete sträcker sig över
förebyggande arbete, familjestöd i olika former, myndighetsutövning med
utredningar och familjerättsligt arbete.
Om du har problem i familjerelationen eller med barn och tonåringar är du välkommen att vända dig
till barn- och familjegruppen med funderingar kring dina barn, oro för andras barn, separationer med
mera. Detta gäller allt från enkla problem till allvarliga problem, som misstanke om övergrepp och
drogproblem.

Sekretess och tystnadsplikt
Alla som arbetar inom individ- och familj har tystnadsplikt. Det innebär att du inte behöver vara orolig
för att uppgifter lämnas ut till obehöriga. Personalen får inte lämna uppgifter om dig till någon annan
myndighet eller närstående utan ditt samtycke.
Bestämmelsen om tystnadsplikt och sekretess finns i Offentlighets- och sekretesslagen och är till för
att skydda din personliga integritet.

Samarbetssamtal
Individ- och familjeomsorgen (IFO) kan hjälpa föräldrar som efter en
separation eller skilsmässa har svårt att enas i frågor som rör barnen.
Hos IFO kan du få rådgivning per telefon och beställa tid för samarbetssamtal. Samtalen är frivilliga,
kostnadsfria, sker under sekretess och du blir inte registrerad.
I samarbetssamtalet kan föräldrarna under ordnade former med socialsekreterare ur barn- och
familjegruppen diskutera frågor som rör barnets/barnens boende, vårdnad och umgänge.
Barn har – även om föräldrarna inte lever tillsammans – behov av samhörighet med båda. Det är
därför i barnens intresse att föräldrarna så långt som möjligt kan samarbeta om barnen.
Att gå i samarbetssamtal kan vara en möjlighet att finna vägen till ett fungerande föräldraskap efter
separationen.
Om du önskar samarbetssamtal eller vill ha mer information kan du ringa IFO och prata med en
socialsekreterare i barn- och familjegruppen.

Vintergatan (stödgrupper för barn med krångel i familjen)
I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med förälder som dricker för mycket, är
beroende av droger eller är psykiskt sjuk att medverka i en stödgrupp helt kostnadsfritt. Barn och
ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att det
är inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla
psykisk och fysisk ohälsa – om de inte får stöd och hjälp tid.

Kontakt
Kontorstid
Individ- och familjeomsorgen reception
Telefon: 0591-643 20
Adress: Kyllervägen 37, Hällefors
Telefontid handläggare vardagar 08.30-09.30
Ringer du när det inte är telefontid eller når du inte personen du söker så kan du lämna ett
meddelande i receptionen så kontaktas du så snart som möjligt.
Daniel Åhnberg, enhetschef
Telefon: 0591-643 40
E-post: daniel.ahnberg@hellefors.se
barn och unga, vuxen, missbruk, institutionsplaceringar, kontaktperson och kontaktfamilj
Karim Konjhodzic, enhetschef
Telefon: 0591-643 19
E-post: karim.konjhodzic@hellefors.se
ekonomiskt bistånd, AME, integration

Social beredskap
Utanför kontorstid finns beredskap för att hantera akuta sociala problem. Telefon 112, begär att få
prata med socialjouren för Hällefors kommun.
Måndag–torsdag klockan 17.00–23.00
Fredag klockan 17.00–00.30
Lördag klockan 15.00–00.30
Söndag klockan 15.00–23.00
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