Intresserad av att bli
kontaktfamilj eller
kontaktperson?
Vi har i denna broschyr samlat en del frågor och svar
till er som är intresserade.
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Att öppna sitt hem för ett barn från en annan familj är ett
ansvarsfullt uppdrag som kan vara både stimulerade och
glädjefullt. Det innebär att ni regelbundet tar emot ett barn i
ert hem, det kan vara på vardagar eller helger.
Som kontaktperson träffar du barnet under några timmar på
vardagar eller helger. Ni hittar på aktiviteter som är
stimulerande utifrån barnets behov. Uppdraget innefattar
ingen övernattning.
Vilka barn behöver kontaktfamilj/person?
Det finns barn som är i behov av miljöombyte eller föräldrar
som behöver avlastning.
Krävs det någon utbildning?
Det krävs ingen utbildning eller erfarenhet men ni ska tycka
om barn, vara stabila och trygga. Ni ska också vara beredda
på att samarbeta med socialtjänsten och barnens föräldrar
för att vistelsen för det enskilda barnet ska bli en positiv
upplevelse.
Vem kan bli kontaktfamilj/person?
De flesta kan bli kontaktfamilj/-person. Du kan vara gift,
sambo eller ensamstående, med eller utan barn. Ni kan bo
på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Ni kan komma
från Sverige eller något annat land. Det vi lägger stor vikt
vid är att ni har ork och engagemang för barnet. Har ni
familj ska alla familjemedlemmar vara överens om att ta ett
kontaktfamiljsuppdrag.

Hur går det till att bli kontaktfamilj/person?
Efter att ni kontaktat oss på familjehemsenheten skickar vi
en intresseanmälan som ni fyller i och skickar tillbaka.
Därefter kontaktas ni av en familjehemssekreterare som
berättar mer om hur det är att vara kontaktfamilj/-person
och hur utredningen kommer att genomföras. Intervjun
handlar om din uppväxt, viktiga relationer, hälsa mm.
Vi kommer med ert medgivande att begära registerutdrag
bland annat från socialtjänsten, polisen och
kronofogdemyndigheten.
Ni behöver ge uppgifter om referenter, personer som känner
er väl genom arbetet eller fritiden.
När utredningen är sammanställd och klar får ni läsa
igenom den och komma med synpunkter på innehållet.
Ni har när som helst rätt att tacka nej till fortsatt utredning
eller när den är klar att själva bestämma om ni vill ha ett
uppdrag.
Vilket stöd får jag som kontaktfamilj/-person?
Handläggare har regelbundet kontakt med er och gör
uppföljningar. Ni får en ekonomisk ersättning för uppdraget
enligt SKL:s rekommendationer. Ersättningen innehåller en
arvodesdel som är skattepliktig och en skattefri
omkostnadsdel son ska täcka barnets omkostnader.

Tycker du att det låter intressant?
Kontakta oss.
Anna-Lena Mellin Heeger
Familjehemssekreterare
Telefon: 0589-870 86
anna-lena.mellin-heeger@arboga.se
Kristina Eriksson
Familjehemssekreterare
Telefon: 0589-874 99
kristina.eriksson@arboga.se
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