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Resursforum
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

I Resursforum ingår också ungdomsboendet Kortbo och 
särskilda undervisningsgruppen Stridsberg.

Enhetschefer
Telefon: 0520-49 54 15 & 0520-49 54 17

http://www.trollhattan.se/resursforum
http://www.trollhattan.se/kortbo
www.trollhattan.se/ssu
http://www.trollhattan.se/familjehuset


Nätverk i centrum
Vi fokuserar på att stärka barn och ungdomar och deras sociala 
nätverk, genom att ta fast på och utveckla det positiva hos både 
barn, ungdomar och viktiga vuxna, såväl hemma som i skola och 
på fritiden.

När någon i en familj har bekymmer är det många som oroar sig, 
bryr sig och har idéer om olika lösningar.

Vi kan erbjuda nätverksmöten som innebär att viktiga personer för 
barnet eller ungdomen samlas för att gemensamt hitta lösningar 
på bekymret och komma vidare.

Telefon: 0520-49 71 34

Fältenheten
Vi arbetar förebyggande för att skapa så goda uppväxtvillkor som 
möjligt för ungdomar i Trollhättan.

Vi arbetar uppsökande både dag- och kvällstid och samarbetar 
mycket med föräldrar, skola, fritidsgårdar och föreningar.

Fältenheten vänder sig till ungdomar som; behöver en vuxen att 
prata med, funderar kring alkohol och droger, behöver hjälp att 
hantera stress eller behöver råd kring någon man är orolig för.

Telefon: 0520-49 56 68

Hemmalaget
Till oss i Hemmalaget vänder du dig när du som förälder är orolig 
att din tonåring prövat eller prövar droger eller när du som är 
tonåring behöver hitta en väg utan droger.

Vi skapar tillsammans motivation till en positiv förändring, med en 
hög tillgänglighet och flexibilitet.

Telefon: 0520-49 53 58

Familjeteamet
Att vara förälder ses ofta som en självklarhet samtidigt är det en 
av de mest krävande uppgifter man kan ha. Ibland behöver man 
stöd som förälder oavsett hur gamla barnen är.

Familjeteamet utgår från dig och din familjs behov och hur ni vill 
ha det. Målet är att hitta nya vägar att hantera situationen nu och 
i framtiden.

Vi möter dig som är förälder tillsammans med hela, eller delar av 
din familj, eller tillsammans med någon annan du tycker är viktig. 
Vi möter också ditt barn eller tonåring.

Telefon: 0520-49 54 10

Familjerådgivningen
Till familjerådgivning kan ni som par vända er för att få hjälp med 
att utveckla er relation och förstå samspelet, men också förstå 
och bearbeta en separation för att kunna fortsätta vara föräldrar 
tillsammans.

Vi erbjuder stödsamtal i svåra situationer och arbetar under 
speciell sekretess där inga journaler eller register förs.

Till familjerådgivning kan ni söka anonymt.

Telefon: 0520-49 50 60

SMUB 
Stödmottagning för unga brottsutsatta

SMUB vänder sig till dig som är ung och blivit utsatt för brott, men 
också om du är anhörig eller blivit vittne till ett brott.

Vi erbjuder samtal om känslor och reaktioner, men informerar 
också om rättsprocessen, kroppsliga och psykiska reaktioner samt 
skadestånd och brottsskadeersättning.

Telefon: 073-901 43 32
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