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Välkommen till Vård och omsorg 

Den här foldern har tagits fram av Vård och  
omsorg på Sala kommun. 
 
Sala Kommun 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 
Telefon 0224– 74 70 00 
Fax 0224-192 98 
E-post vardomsorg@sala.se 
 
ÖPPETTIDER 
Vardagar kl. 08.30–11.30, 13–15 
BESÖKSADRESS  
Fredsgatan 23, Sala 

 

 

Familjerådgivningen 
Telefon: 0224– 74 96 71, 0224-74 96 72 
E-post: familjeradgivningen@sala.se  
 
Familjerådgivare 
Giuseppina Paiardi 
Mats Stenberg 
 
Besöksadress 
Bråstagatan 4 B 
733 30 SALA     
 

Postadress 

Familjerådgivningen 
Bråstagatan 4 B,  
733 30 SALA 

VÄLKOMMEN TILL 

Familjera dgivningen 

I samarbete med  
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VÄLKOMMEN TILL FAMILJERÅDGIVNINGEN 

 
FÖR ER 
 
 som vill få hjälp att lösa problem  

i familjen eller parförhållandet 
 

 som vill rädda äktenskapet eller 
 

 som vill kunna samarbeta bättre, 
även om ni tänker gå skilda vägar 
 

FÖR DIG 
 

 som vill ha individuella samtal om  
relationsproblem 
 

NÄR BRUKAR MAN KONTAKTA FAMILJERÅDGIVNINGEN? 
 

Några exempel: 

 Vi har svårt att tala med varandra. 

 Vi kommer ofta i konflikt om småsaker. 

 Det känns som att vi glidit ifrån varandra. 

 Vi kommer inte överens om barnen. 

 Vårt sexliv fungerar inte bra. 

 En av oss vill separera. 

 Jag behöver prata med någon efter separationen. 
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FRÅGOR OCH SVAR OM FAMILJERÅDGIVNING 
 
Vilka får söka? 
Vem som helst  får söka—par, familjer eller ensamstående som bor i Sala 
eller Heby kommun. 
 
 
Vad kostar det? 
Det är gratis att söka familjerådgivning. 
 
Har familjerådgivarna tystnadsplikt? 
Familjerådgivare har en särskilt sträng sekretess enligt lag. Registrering 
och journaler förekommer inte. Man får vara anonym, om man så önskar. 
 
Måste båda komma? 
Nej. Om det handlar om att stärka parrelationen, brukar vi rekommendera 
att båda kommer med från början. Ibland är det bara en som vill söka, me-
dan partnern kanske kommer med längre fram 
 
Om man har svårt att prata? 
Det brukar i regel inte vara svårt för någon att prata under besöken.  
Familjerådgivaren ställer frågor utifrån det man vill prata om. 
 
Hur får man kontakt med Familjerådgivningen? 
Man ringer själv och beställer tid. Vi kan bara ta emot förbokade besök. 
 
Hur lång är väntetiden? 
En första tid för samtal kan vanligtvis erbjudas inom två veckor.  
 
Du är välkommen att boka tid.  
Vi har telefontid vardagar kl. 08.15-09.00.  
Telefon: 0224-74 96 71, 0224-74 96 72.  
Meddelanden kan lämnas på vår telefonsvarare.  


