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Varför behövs familjehem?
Ibland kan barn inte bo kvar hemma på grund av att det finns något problem hos
föräldrarna eller/och hos barnet. Det kan också vara barn som kommit ensamma
till Sverige och fått permanent uppehållstillstånd och som då behöver en familj
som ger trygghet och omsorg.

Vem kan bli familjehem?
Att vara familjehem innebär att man är en stabil och trygg familj som har tid, plats
och resurser för att kunna engagera sig i ett barn.
En familj kan se ut på flera sätt och behöver inte bestå av en mamma, pappa och
barn. Boendet kan vara i en lägenhet eller i en villa, i staden eller på landet.
Ett familjehems viktigaste uppgift är att fungera som en ”extra förälder” till någon
annans barn. En placering i ett familjehem kan vara både kortvarig såväl som
långvarig.

Vad innebär det att vara familjehem?
Familjehemmet har ansvar för barnets dagliga omsorg och fostran med allt vad
det innebär i form av skola, läxläsning och fritidsaktiviteter. Det innebär också att
man behöver ha tid och möjlighet att medverka i möten med till exempel skola och
socialtjänst. Som familjehem behöver man också vara behjälplig i att barnet kan ha
umgänge med sitt biologiska nätverk.
För att du/ni ska ha goda chanser att klara av uppgiften söker vi dig/er som:
• Har erfarenhet av barn och ungdomar
• Är stabila och trygga
• Kan, vill och har tid att dela med sig av erfarenheter, gemenskap och
engagemang
• Tycker att det är roligt och stimulerande med barn och tonåringar
• Anser att ni har utrymme i ert hus, er bil och framför allt i ert liv

Varför behöver barn placeras?
Anledningen till att barn och ungdomar behöver placeras varierar. Det kan bero på:
• Missbruk av alkohol eller andra droger
• Psykiska eller fysiska problem
• Relationssvårigheter mellan föräldrar och barnet
• Försummelse och vanvård
• Att barnet behöver få stöd i sin utveckling som är destruktiv
och på väg åt fel håll
• Ensamkommande barn från krigsdrabbat land utan föräldrar

Vad krävs för att bli familjehem?
För att en familj skall räknas som ett familjehem så måste det först vara utrett och
godkänt av socialnämnden i den kommun som har ansvar för barnet. När detta är
gjort får familjehemmet ta emot barn och ungdomar i sitt hem.
I familjehemmets uppdrag ingår att ha kontinuerlig kontakt med socialtjänsten som
har som ansvar att se till att barnet får den hjälp och omsorg som det behöver.

Stöd och ersättning till familjehemmet
Familjehem erbjuds kontinuerlig handledning, dels planerad och dels då det uppstår
frågor eller bekymmer.
Vid en familjehemsplacering utgår det en ersättning. Storleken varierar beroende på
uppdragets omfattning samt barnets ålder. För uppdraget utgår ett arvode och en
omkostnadsersättning enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landstings, riktlinjer.

Kontakt med oss
Om du/ni är intresserad av att bli familjehem så är du välkommen att ta kontakt med
familjehemssocionom via Individ– och familjeomsorgens reception 0303-73 81 33
eller 0303-73 87 77.
Du kan också maila på e-postadress socialtjanst@stenungsund.se.
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