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En mötesplats för jour- och familjehem!  

FAMILJEHEMSENHETEN GRYNING verkar på tre orter i Västra Götaland; Göteborg, Vänersborg 
och Skövde. Genom detta utbildningsprogram vill vi förmedla kunskap inom olika områden som 
rör familjehemsvård och ge familjehemsföräldrar och socialtjänstens handläggare tillfälle till 
att mötas under trevliga former. 
Vid heldagsarrangemang serveras förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Vid kvälls- 
och halvdagsarrangemang serveras kaffe, te och smörgås. 

 
ANMÄLAN  
Vi vill ha in din anmälan senast 14 dagar före önskad föreläsning. Det går bra att ringa eller e-
posta. I informationen för varje temadag framgår telefonnummer och e-postadress till de 
personer som ansvarar för utbildningarna. Det är viktigt att förankra önskemålen om utbildning 
hos ansvarig handläggare i placeringskommunen då det är denna som står för kostnaden.  
Antalet deltagare är begränsat och anmälan är därför bindande. 
 
KOSTNADER 
Kostnad redovisas i informationen för varje temadag. Du som jour- eller familjehem behöver 
kontakta din handläggare för att få din anmälan godkänd. 
Har du som handläggare anmält en familj har du möjlighet att följa med utan kostnad, men om 
du uteblir utan att meddela detta debiterar vi 505 kr/person, exklusive moms. 
 

 
Varmt välkomna till våra utbildningar! 
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” Det föräldrafria nätet” 

 Hur lever barnen på nätet, fallgropar och risker.

 Vett och etikett på nätet

DAGENS TEMA  syftar till att öka vår kunskap om våra ungdomars tillvaro på nätet. Tonen i 
den konversation som bedrivs på nätet mellan våra ungdomar kan vara hård, för att inte 
säga kränkande.   
Maria Dufva formulerar även varför vi behöver lära oss mer om våra barns verklighet på 
nätet på följande sätt:   
”De allra flesta föräldrar är väldigt intresserade av sina barn, men på nätet lever de ändå 
oftast föräldrafritt. Vi lämnar inte våra barn ensamma på en nattklubb eller en 
finlandskryssning. Men varje dygn lämnas tusentals barn ensamma i olika chattrum på näten 
med samma klientel som finns i baren” 

FÖRELÄSARE Maria Dufva har lång erfarenhet som kriminolog. Hon är också flitigt anlitad 
som föreläsare och syns även i tv där hon regelbundet anlitas för att kommentera händelser 
som rör barns  säkerhet på nätet.  Hon är ofta inbjuden att kommentera aktuella händelser 
som rör barn säkerhet på nätet i olika medier. Hon har gett ut två böcker; ”Värsta, bästa 
nätet” och ”Mitt barn på nätet” 

TID OCH PLATS      
Göteborg: lördag 2 mars 2019 kl. 10:00-16:00, Scandic Opalen. 
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Lunch och fika ingår i priset. 

KOSTNAD 
1 495 kr/person, exklusive moms. 

ANMÄLAN 
Göteborg: Stefan Larsson 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se. 
Anmälan senast fredag 15 februari. 

mailto:stefan.larsson@gryning.se
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Vägledande samspel - ICDP 

 Hur vill jag att barnet ska uppfatta sig i mötet med mig?

 Hur kan jag bidra till positiva möten?

DAGENS TEMA  
Se mig, lär mig och ge mig stöd när jag behöver. 
Hur vill jag att barnet eller ungdomen ska uppfatta sig i mötet med mig? 
Bra är ju det självklara svaret. Ofta lyckas vi också i mötet med barnet. Hur kan vi lära mer 
om vad som kännetecknar just dessa möten? Och hur kan vi förstå och förändra de möten 
som inte är ömsesidigt positiva? 

Med modellen Vägledande Samspel som utgångspunkt leder Lena oss genom kvällen. Lena 
kommer att prata om barnsyn då och nu, om de tidiga barnaåren, om hur positivt lärande 
går till, om affekt och känslor och framför allt om hur vi kan bidra till positiva möten. 
Under kvällen kommer det också att finnas tid till samtal och funderingar. 

FÖRELÄSARE 
Lena Pettersson arbetar som specialpedagog. Lena är också utbildad handledare i 
programmet Vägledande samspel/ICDP.      
Framför allt möter hon barn och elever med behov som vi idag kopplar till det 
neuropsykiatriska området. Lena arbetar också med handledning till pedagoger inom 
förskola och skola. 

TID OCH PLATS      
Göteborg: tisdag 9 april 2019 kl. 18:00-21:00,  Anders Personsgatan 14 i Gårda. 
Kaffe och smörgås serveras under kvällen och ingår i priset. 

KOSTNAD 
805 kr/person, exklusive moms. 

ANMÄLAN 
Göteborg: Stefan Larsson 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se. 
Anmälan senast fredag 22 mars. 

mailto:stefan.larsson@gryning.se
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Varför uppstår problemskapande beteende och hur kan vi 
hantera dem?  

 Hur kan vi i vardagen förstå och kartlägga svårigheter samt förebygga för
att minska de problemskapande situationerna?

 Hur hänger kognition, affektion och relation ihop?

 Hur påverkar stress våra kognitiva och affektiva förmågor?

 Kopplingen mellan kognitiva och affektiva funktioner och olika diagnoser

DAGENS TEMA 
Under föreläsningen beskrivs olika kognitiva och affektiva funktioner och hur dessa påverkar 
våra vardagliga förmågor när det gäller bland annat inlärning, organisation och planering, 
kommunikation, samspel och stresshantering.  

Föreläsaren delger även deltagarna en del av sina konkreta erfarenheter av hur lågaffektivt 
bemötande och förhållningssätt kan underlätta för personer med kognitiva och affektiva 
svårigheter och hur vårt praktiska bemötande kan vara avgörande för att stödja de personer 
vi möter att få större hanteringsförmågor och bättre möjligheter i vardagen. 

FÖRELÄSARE 
Nåkkve Balldin är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med 
neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter. Nåkkve har också lång 
erfarenhet av behandlingsarbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve 
arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och 
handledare.  

TID OCH PLATS 
Göteborg: lördag den 21 september 2019 kl. 10:00-16:00, Scandic Opalen. 
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30. Lunch och fika ingår i priset. 

KOSTNAD 
1 495 kr/person, exklusive moms. 

ANMÄLAN 
Göteborg: Stefan Larsson 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se. 
Anmälan senast fredag 6 september. 

mailto:stefan.larsson@gryning.se
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Vägledande samspel - ICDP 

 Hur vill jag att barnet ska uppfatta sig i mötet med mig?

 Hur kan jag bidra till positiva möten?

DAGENS TEMA  
Se mig, lär mig och ge mig stöd när jag behöver. 
Hur vill jag att barnet eller ungdomen ska uppfatta sig i mötet med mig? 
Bra är ju det självklara svaret. Ofta lyckas vi också i mötet med barnet. Hur kan vi lära mer 
om vad som kännetecknar just dessa möten? Och hur kan vi förstå och förändra de möten 
som inte är ömsesidigt positiva? 

Med modellen Vägledande Samspel som utgångspunkt leder Lena oss genom kvällen. Lena 
kommer att prata om barnsyn då och nu, om de tidiga barnaåren, om hur positivt lärande 
går till, om affekt och känslor och framför allt om hur vi kan bidra till positiva möten. 
Under kvällen kommer det också att finnas tid till samtal och funderingar. 

FÖRELÄSARE 
Lena Pettersson arbetar som specialpedagog. Lena är också utbildad handledare i 
programmet Vägledande samspel/ICDP.      
Framför allt möter hon barn och elever med behov som vi idag kopplar till det 
neuropsykiatriska området. Lena arbetar också med handledning till pedagoger inom 
förskola och skola. 

TID OCH PLATS      
Vänersborg: Onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 18:00 – 21:00, i familjehemsenhetens lokaler 
på Kungsgatan 7.  Kaffe och smörgås serveras under kvällen och ingår i priset. 

KOSTNAD  
805 kr / person, exklusive moms 

ANMÄLAN 
Vänersborg: Eva-Lena Stahre 0736-223934, eva-lena.stahre@gryning.se 
Anmälan senast onsdagen den 18 oktober. 

mailto:eva-lena.stahre@gryning.se
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Låt oss prata öppet med varandra! 

 Vad händer med ungdomars beteende under ungdomsåren?

 Hur kommunicerar föräldrar och ungdomar med varandra?

 Hur kan utveckling av riskbeteenden hos ungdomar förebyggas med
hjälp av fokus på föräldrabarnrelationen?

DAGENS TEMA  
Dagens föreläsning handlar om att förstå ungdomars psykosociala utveckling och på vilket 
sätt föräldrabarnrelationen bidrar till ungdomars utveckling. Under ungdomstiden går 
ungdomar igenom viktiga psykiska, fysiska och sociala förändringsprocesser som ibland kan 
bidra till att de utvecklar ett beteende som kan vara skadligt för dem.  
Bland annat spenderar ungdomar mer tid utanför hemmets väggar utan att föräldrarna alltid 
vet var de är. De kan därför finna sig i situationer där de får möjlighet att exempelvis testa 
alkohol, stjäla eller vandalisera.  

Hur ska föräldrarna kommunicera med sina barn för att få information om vad deras 
ungdomar gör? Ska man själv söka efter information eller förvänta sig att ungdomarna 
berättar själva om deras vardag? Vad kan föräldrar göra för att förebygga utveckling av 
riskbeteenden under ungdomsåren? 

FÖRELÄSARE  
Sabina Kapetanovic är doktorand i Välfärd och Socialvetenskap vid Hälsohögskolan i 
Jönköping och undervisande lärare i psykologi vid Högskolan Väst i Trollhättan. Hon forskar 
om föräldrabarnrelationer och ungdomars psykosociala utveckling inom 
forskningsprogrammet LoRDIA (Longitudinal Research on Development in Adolescence). 

TID OCH PLATS  
Vänersborg: Onsdagen den 20 november 2019 kl. 18:00 – 21:00, i familjehemsenhetens 
lokaler på Kungsgatan 7.  Kaffe och smörgås serveras under kvällen och ingår i priset. 

KOSTNAD  
805 kr / person, exklusive moms 

ANMÄLAN 
Vänersborg: Eva-Lena Stahre 0736-223934, eva-lena.stahre@gryning.se 
Anmälan senast onsdagen den 6 november. 

mailto:eva-lena.stahre@gryning.se
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Grundutbildning för jour- och familjehem –  
Ett hem att växa i  
 
ATT VARA FAMILJEHEM är en tuff och utmanande uppgift som också är mycket berikande 
och meningsfull för den egna familjen. Ett familjehem behöver vara noggrant utrett, väl 
förberett och omsorgsfullt utvalt för sitt första uppdrag. Av Socialtjänstlagen framgår att 
socialnämnden är skyldig att tillhandahålla den utbildning som behövs för dem som anlitas 
för vård av barn i familjehem eller jourhem. 
Vi anordnar grundutbildning för jour- och familjehem med utgångspunkt från 
Socialstyrelsens studiematerial ”Ett hem att växa i” med följande innehåll: 
 

 Familjehemsvården och barnen  

 Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus  

 Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg 

 Att hantera kriser, separationer och förluster 

 Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse 

 Barns hälsa och skolgång 

 Samspel och gränssättning 

 Vardagen i familjehemmet 
 
MÅLGRUPP 
Denna utbildning vänder sig främst till blivande och nyblivna familjehem/jourhem, men kan 
också vara värdefull även om man hunnit skaffa sig lite erfarenhet som familjehem. 
 
UTBILDNINGSLEDARE 
Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter tillsammans med erfarna 
familjehemsföräldrar. 
 
TID OCH PLATS 
Grundutbildningen hålls regelbundet i Göteborg och Vänersborg. 
 
KOSTNAD 
4 430 kr/person, exklusive moms 
 
ANMÄLAN 
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle: 
Göteborg: Stefan Larsson, 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se 
Vänersborg: AnnMarie Wadenbo, 0521-57 57 90, annmarie.wadenbo@gryning.se  
 

 
 
 
 

mailto:stefan.larsson@gryning.se
mailto:annmarie.wadenbo@gryning.se
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Grupphandledning för jour- och familjehem 
 
FAMILJEHEMSENHETEN inom Gryning arrangerar processhandledning i grupp för jour- och 
familjehemsföräldrar på ett flertal platser i Västra Götaland. Grupperna, ca 20 st, träffas 
regelbundet flera gånger per termin och leds av erfarna handledare med bred kunskap om 
såväl barns utveckling som socialtjänstens och familjehemmens villkor. 
 
Handledningen erbjuder möjligheter att ventilera tankar och känslor som uppdraget väcker 
tillsammans med andra jour- och familjehemsföräldrar. Den ger också en ökad kunskap och 
förståelse för det placerade barnets särskilda behov samt belyser samspelet mellan 
familjehem, barnet, barnets föräldrar och socialtjänstens handläggare. 
 
Är du som jour- och familjehemsförälder intresserad av att delta i en handledningsgrupp 
kontaktar du den socialsekreterare eller familjehemssekreterare som ansvarar för 
placeringen.  
 
KOSTNAD 

505 kr/timme och person exkl moms.  
 
Vill du veta mer får du gärna höra av dig till handledningsansvariga inom Gryning: 
 
Göteborg  Vänersborg   
Pernilla Martineau Hall Karin Sahlin Ringstedt  
031-40 54 53  0521-57 57 91   
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Vad  är Gryning? 

GRYNING ägs gemensamt av kommunerna i Västra Götalands län och är ett icke 
vinstdrivande vårdbolag. Med utgångspunkt från kommunernas behov utvecklar vi Grynings 
verksamhet. Bolagets medel används för ständig verksamhetsutveckling. Gryning är ett av 
landets största bolag inom HVB med cirka 500 anställda och erbjuder ett brett, varierat och 
kundanpassat vårdutbud för barn, ungdomar, familjer samt för unga och vuxna missbrukare. 
Gryning driver behandlingshem, familjehem, jourhem och öppenvårdsverksamheter och har 
ett 40-tal verksamheter belägna inom Västra Götalands län.  
 
GRYNINGS FAMILJEHEMSENHET, som har kontor i Vänersborg, Göteborg och Skövde, 
arrangerar utbildningar och grupphandledning för jour- och familjehem. Utbildningarna har 
olika innehåll och inriktning för att kunna passa så många som möjligt. Verksamheten 
erbjuder även grundutbildning för jour- och familjehem. Därutöver erbjuder vi bl.a.  
utbildningar för familjehemssekreterare i att utbilda och utreda jour- och familjehem. 
 
FAMILJEHEMSENHETEN har konsulentstödda familjehem och jourhem knutna till sina 
respektive kontor över hela Västra Götaland. De konsulentstödda familjehemmen har lång 
erfarenhet, personlig trygghet, tid och tålamod för att kunna ta emot vårdkrävande barn och 
ungdomar. De erbjuds utvecklingsinsatser i form av utbildning, handledning i grupp, 
möjlighet till avlastning samt stöd genom hög tillgänglighet av familjehemskonsulenterna. 
För att främja erfarenhetsutbytet mellan de konsulentstödda familjehemmen genomförs 
också gemensamma möten och sociala aktiviteter.  

 
Läs mer på www.gryning.se 
Följ oss på www.facebook.com/gryningfamiljehem/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gryning.se/
http://www.facebook.com/gryningfamiljehem/
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Familjehemsenhetens huvuduppgift  
 
är att som ett komplement till och i samarbete med kommunernas familjehemsvård erbjuda 
kvalificerade insatser. 
 
Detta gör vi genom att 

- rekrytera och tillhandahålla jour- och familjehem som genom konsulentstöd, 
handledning, utbildning, grupptillhörighet och kontinuitet, ges förutsättningar att ge 
god vård och omsorg till placerade barn 

 

- erbjuda kompetenshöjande insatser i form av handledning och utbildning till 
kommunernas jour- och familjehem samt utgöra ett kunskapscentrum inom 
familjehemsvården. 
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UTBILDNINGAR 
Att utreda familjehem – enligt Kälvestenmodellen                                                    
Familjehemsenheten erbjuder nu en utbildning i att utreda jour- och familjehem enligt 
Kälvestenmodellen. Tidigare har Solvej Abrahamsson arrangerat liknande utbildningar och 
hon finns med i förberedelserna för den här utbildningen. Solvej har under många år 
samverkat med Anna-Lisa Kälvesten och hon har omarbetat intervjumaterialet i samråd med 
Anna-Lisa flera gånger. Den senaste versionen är från 2018 och det är den vi utgår från i 
utbildningen. Solvej har i decennier utbildat och tolkat enligt Kälvestenmodellen och vi på 
Gryning är stolta över att föra kunskapstraditionen vidare. 
 
OM KÄLVESTENMODELLEN 
Kälvestenmodellen växte fram genom att socialarbetare efterfrågade Kälvestens vägledning 
utifrån den forskning om familjer som hon hade bedrivit. Slutresultatet av detta blev boken 
”Familjepsykologi” som skrevs för att vara en manual och ett kunskapsunderlag för att göra 
familjehemsutredningar. Den riktar sig till socialarbetare för att användas vid utredning och 
analys av blivande familjehem- och adoptivhem. Boken grundas i en mängd 
forskningsstudier. SKL arrangerade under flera år utbildningar med inriktning på 
Kälvestenmodellen men sedan många år är det upp till kommunerna eller regionala enheter 
att arrangera detta. Vi erbjuder nu utbildningen på begäran från flera kommuner.  
 
INNEHÅLL 
Intervjumetodens bakgrund, genomgång av intervjuformuläret och dess uppbyggnad, 
genomförandet av intervjun, att intervjua och bli intervjuad, intervjumetodens teoretiska 
utgångspunkter, tankar om samtalskonst, förberedelser för egen intervju, tolkning samt 
förberedelser för återkopplingen.  
 
UPPLÄGG 
Kurserna hålls en gång per termin, två inledande heldagar med teori och sedan fyra 
halvdagar för gemensam intervjufördjupning (tolkning). Dessutom krävs tid för inläsning av 
litteratur samt att kursdeltagarna tillsammans med en kollega/kursare skall genomföra en 
familjehemsutredning innefattande hembesök, intervju, tolkning och återföring. 
 
UTBILDNINGSLEDARE 
Utbildningen hålls av Grynings familjehemskonsulenter.  
 
TID OCH PLATS 
Utbildningen hålls på Anders Personsgatan 14 i Gårda, Göteborg under vår och höst 2019.  
 
KOSTNAD 
15 450 kr/person, exklusive moms 
 
ANMÄLAN 
För information om och anmälan till nästa utbildningstillfälle: 
Göteborg: Stefan Larsson, 031-40 54 30, stefan.larsson@gryning.se 
 

 

mailto:stefan.larsson@gryning.se
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KONSULTUPPDRAG  
 
Tolkning/fördjupning av Kälvestensutredning 
 
Familjehemsenheten har sex familjehemskonsulenter som är utbildade och erfarna i att 
fördjupa/tolka Kälvestensutredningar. I Kälvestenmodellen är fördjupningen en viktig del i 
utredningsprocessen. Enligt de ursprungliga intentionerna ska fördjupningen göras av en 
person med särskild utbildning i att fördjupa Kälvestensintervjuer. Personen bör vara 
oberoende av intervjuarnas organisation och därmed inte känslomässigt involverad i 
ärendet. 
Den som fördjupar ställer frågor, söker förtydliganden och ger feedback på sådant som oroar 
eller förbryllar dem som genomfört intervjuerna. Hen lyssnar, åskådliggör och analyserar 
samspelet i familjerelationerna genom att fokusera på tre-generationsperspektivet, samspel, 
relationer, känslomässigt överskott, personlig mognad i förhållande till egna behov, förmåga 
till mentalisering och samverkan. Familjens styrkor och utmaningar inför eventuellt 
kommande uppdrag som familjehem belyses. 
Vid fördjupningstillfället är själva analysen av intervjun i fokus med det ger också 
intervjuarna möjlighet att förbereda återföringen till den intervjuade familjen. Ofta handlar 
det om att klarlägga vilka följdfrågor som kan behöva ställas och hur. 
 
TID OCH PLATS 
På respektive lokalkontor efter överenskommelse med socialtjänsten. Fördjupningen tar ca 3 
timmar. 
 
KOSTNAD 
4 020 kr/tillfälle, exklusive moms 
 
KONTAKT 
Göteborg:   veronica.anglesjo.nielsen@gryning.se 031-40 54 32 

pernilla.martineua.hall@gryning.se 031-40 54 53                                            
stefan.larsson@gryning.se 031 40 54 30                                                      

    
                                              
Vänersborg:  annmarie.wadenbo@gryning.se 0521- 57 57 90  

                         karin.sahlin.ringstedt@gryning.se 0521- 57 57 91 

                         eva-lena.stahre@gryning.se  0736-223934 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:veronica.anglesjo.nielsen@gryning.se
mailto:pernilla.martineua.hall@gryning.se
mailto:stefan.larsson@gryning.se
mailto:annmarie.wadenbo@gryning.se
mailto:karin.sahlin.ringstedt@gryning.se
mailto:eva-lena.stahre@gryning.se
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Konsulttjänster 
 
Familjehemsenheten  erbjuder konsulttjänster inom familjehemsvårdens område till 
exempel vid tillfälliga arbetstoppar i kommunen eller vid särskilda tillfällen. 
Konsultuppdrag från kommunen kan t.ex. innebära 

- utredning av blivande jour- och familjehem exempelvis nätverkshem 
- tillfälligt konsulentstöd till kommunens egna jour- och familjehem som behöver 

särskilt stöd under en begränsad period eller vid ett särskilt tillfälle 
 
 

Övrigt 
 
Inom Gryning kan vi även erbjuda: 

- Konsultation/rådgivning 
- Umgängeslokaler och umgängesstöd 
- Skräddarsydda sam-insatser vid stora behov inom familjehemsvården 

 
KONTAKT 
Ni är välkomna att kontakta något av våra kontor i Göteborg, Skövde och Vänersborg. 
Kontaktuppgifter, se nästa sida. 
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Grupphandledning för jour- och familjehem 
 
FAMILJEHEMSENHETEN inom Gryning arrangerar processhandledning i grupp för jour- och 
familjehemsföräldrar på ett flertal platser i Västra Götaland. Grupperna, ca 20 st, träffas 
regelbundet flera gånger per termin och leds av erfarna handledare med bred kunskap om 
såväl barns utveckling som socialtjänstens och familjehemmens villkor.  
 
Handledningen erbjuder möjligheter att ventilera tankar och känslor som uppdraget väcker 
tillsammans med andra jour- och familjehemsföräldrar. Den ger också en ökad kunskap och 
förståelse för det placerade barnets särskilda behov samt belyser samspelet mellan 
familjehem, barnet, barnets föräldrar och socialtjänstens handläggare. 
 
Är du som jour- och familjehemsförälder intresserad av att delta i en handledningsgrupp 
kontaktar du den socialsekreterare eller familjehemssekreterare som ansvarar för 
placeringen.  
 
KOSTNAD 

505 kr/timme och person exkl moms.  
 
 
Vill du veta mer får du gärna höra av dig till handledningsansvariga inom Gryning: 
 
Göteborg  Vänersborg                         Skövde   
Pernilla Martineau Hall Karin Sahlin Ringstedt         Susanne Bödker 
031-40 54 53  0521-57 57 91  0500- 38 18 46 
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Kontaktpersoner vid Familjehemsenheten 

GÖTEBORG  
Anders Personsgatan 14, 416 64 Göteborg  

Jourhem  
Veronica Anglesjö Nielsen, 031–40 54 32, veronica.anglesjo.nielsen@gryning.se  

Liselott Thoss, 031–40 54 22, liselott.thoss@gryning.se 

Familjehem  
Ingemar Widman, 031–40 54 31, ingemar.widman@gryning.se  
Pernilla Martineau Hall, 031-40 54 53, pernilla.martineau.hall@gryning.se 
Stefan Larsson, 031–40 54 30, stefan.larsson@gryning.se  
Carina Hammarström, 031-40 54 49, carina.hammarstrom@gryning.se 

SKÖVDE 
Villagatan 7, 541 50 Skövde  

Jourhem  

Susanne Bödker, 0500–38 18 46, susanne.bodker@gryning.se  

Familjehem 

Susanne Bödker, 0500–38 18 46, susanne.bodker@gryning.se  

VÄNERSBORG  
Kungsgatan 7, 462 33 Vänersborg  

Jourhem  
Susanne Kleby Eriksson, 0521–57 57 92, susanne.kleby-eriksson@gryning.se  

Jenny Lassila, 0521–57 57 93, jenny.lassila@gryning.se 

Familjehem  
Susanne Kleby Eriksson, 0521–57 57 92, susanne.kleby-eriksson@gryning.se  
Karin Sahlin Ringstedt, 0521–57 57 91, karin.sahlin.ringstedt@gryning.se  
Ann Marie Wadenbo, 0521–57 57 90, annmarie.wadenbo@gryning.se  
Eva-Lena Stahre, 0521-57 57 95, eva-lena.stahre@gryning.se 
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