Att bli
familjehem
– vad innebär det?

Till dig som vill bli familjehem
Den här broschyren vänder sig till dig som vill hjälpa och stötta
ett barn eller en ungdom. Här kan du läsa om vad det innebär
att bli och vara familjehem. Familjehemsgruppen är en del av
socialkontoret och vår uppgift är att hitta engagerade personer
och familjer som har intresse, lämplighet och möjlighet att hjälpa
barn och ungdomar. Vi finns där under uppdragets gång för att
stötta med utbildning och handledning.
Den här broschyren ger kanske inte svar på alla dina frågor, du
får gärna kontakta oss på Familjehemsgruppen så
berättar vi mer. Du kan också läsa om uppdragen på vår
hemsida, anmäla intresse i vår e-tjänst och även anmäla dig till
en av våra informationskvällar.

Kontaktuppgifter
Telefon till Kontaktcenter: 0176-710 00
Mejladress: familjehemsenheten@norrtalje.se
Webbplats: norrtaje.se/familjehem
Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!
Trevlig läsning
Familjehemssekreterarna i Norrtälje kommun

Barnets bästa
Att vara familjehem är ett av de viktigaste men också svåraste
uppdragen som man kan åta sig. Målet med en familjehemsplacering är, generellt sett, en återförening mellan barnet och
den biologiska familjen. Detta ställer höga krav på samarbete
med såväl föräldrar som annat nätverk som är viktigt för barnet.
Umgänget ska alltid specificeras i vårdplanen och genomförandeplanen och utgå från barnets bästa. Planeringen görs i
samråd mellan vårdnadshavare, barnet och familjehemmet.
Att vara familjehem är många gånger tålamodsprövande och
energikrävande samtidigt som det ger väldigt mycket tillbaka.
Det är en stor utmaning, där man inte vet hur det blir förrän barnet väl flyttat in. Många placerade barn och ungdomar har olika
svårigheter, så det kan vara en stor utmaning och det kan krävas
mycket tålamod och tid för att få barnet att känna sig tryggt.

Varför behövs familjehem?
Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar hemma.
Anledningen till detta kan variera, men det kan till exempel bero
på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem.
Det kan då bli nödvändigt att barnet flyttar till ett familjehem.
I den nya familjen ska barnet tas emot som en familjemedlem
och den känslomässiga och praktiska omsorgen måste vara så
god att barnet utvecklas på ett positivt sätt.

Vad innebär det att vara
familjehem?
När ett barn flyttar till ett familjehem kan det vara tillfälligt för
att ge föräldrarna tid att lösa sina svårigheter. Barnet kan också
behöva bo under en längre period i familjehemmet och ibland
under hela uppväxttiden.
Som familjehem tar man inte bara emot ett barn, utan oftast
även ett helt nätverk, som många gånger kan ha egna svårigheter. Det är viktigt att barnet inte tappar kontakten med sitt
biologiska nätverk. Familjehemmet ska därför samarbeta med
barnets föräldrar och underlätta kontakten med barnets familj.
Under uppdragets gång har ni som familjehem kontakt och får
stöd av familjehemssekreterare. En socialsekreterare ansvarar
för barnet, som tillsammans med familjehemssekreteraren, har
ett nära samarbete med er som familjehem.

Vilka kan bli familjehem?
Vi söker stabila vuxna i en trygg livssituation som med empati
och ödmjukhet har tid och engagemang att ta emot någon annans barn. I övrigt finns det ingen given mall. Familjehem är lika
olika som alla andra familjer. Barn har olika behov och intressen
och därför behövs alla sorters familjehem. Det spelar ingen roll
om man bor i stadsmiljö eller på landet, i lägenhet eller i eget
hus. Grunden är viljan att ställa upp och hjälpa barn och ungdomar och deras familjer.
Det finns några grundförutsättningar som behövs för att kunna
bli familje- eller jourhem:
•

En trygg och stabil livssituation

•

Tid och engagemang för ett barn i familjen

•

Barnet ska kunna erbjudas ett eget rum

•

Stabil ekonomi

•

Sysselsättning, du ska alltså inte vara arbetslös eller långtidssjukskriven

•

Tryggt och stabilt nätverk

•

Du ska helst vara över 25 år

•

Erfarenhet av barn; egna eller andras

•

Tala och förstå svenska obehindrat

Socialtjänstens utredning
Socialtjänsten har, enligt Socialtjänstlagen 6 kap 6 §, skyldighet att utreda dig och din familj som familjehem. Riktlinjer och
allmänna råd kring hur utredningen ska gå till återfinns i SOSFS
2012:11. Den omfattar hembesök, djupintervjuer av både dig
som tilltänkt familjehemsförälder, hemmavarande barn samt
referenser. Utdrag ur Polisens misstanke- och belastningsregister tas också samt utdrag från Kronofogden, Försäkringskassan
och kommunens socialregister. Du får skriva på en samtyckesblankett innan vi inhämtar utdragen.

Ersättning
Familjehem får ersättning som täcker kostnaderna för det som
barnet behöver. Dessutom får familjehemmet ett arvode för sin
insats. Arvode och omkostnad följer riktlinjerna som Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) har satt upp.

Avtal
Vid en familjehemsplacering skrivs ett avtal mellan placeringskommunen och familjehemmet som ska reglera ersättningen
och som tydliggör ert uppdrag som familjehem.

KONTAKTUPPGIFTER
Norrtälje kommun
Box: 800, 761 28 Norrtälje
Telefon: 0176-710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se
norrtalje.se

