Intresserad av att bli
familjehem?
Socialtjänsten i Arboga arbetar med att rekrytera och
utreda familjer som anmält sitt intresse att bli
familjehem och kontaktfamiljer. 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 främmande familj är
ett ansvarsfullt uppdrag som kan vara både stimulerade och
glädjefullt. Det innebär att ni med stöd av socialtjänsten och
i samverkan med barnets föräldrar skall ge barnet trygghet
och omsorg för kortare eller längre tid.
Vilka barn kan behöva familjehem?
Det finns barn/ungdomar som av olika anledningar inte kan
bo hos sina biologiska föräldrar. Det som är gemensamt är
att barnet/ungdomen beviljats boende i familjehem för
kortare eller längre tid.
Hur länge varar ett familjehemsuppdrag?
Målet är att återförena barnen med sin familj och det kan
vara svårt att förutse hur länge en placering varar. Det kan
vara några månader, år eller tills barnet är vuxet och flyttar
hemifrån.
Vem kan bli familjehem?
De flesta kan bli familjehem. Du kan vara gift, sambo eller
ensamstående, med eller utan barn. Du kan bo på landet
eller i staden, i villa eller lägenhet bara du har ett eget rum
till ett placerat barn. Du kan komma från Sverige eller något
annat land. Det vi lägger stor vikt vid är att du har ork och
engagemang att ta emot ett barn i familjen. Du skall kunna
erbjuda barnen en stabil och trygg hemmiljö med mycket
kärlek och omsorg. Har du familj skall alla
familjemedlemmar vara överens och vilja ta emot en
placering.
Krävs någon utbildning?
Det finns inga formella krav på utbildning eller erfarenhet.
Som familjehem erbjuds man Socialstyrelsens utbildning
”Ett hem att växa i” innan, eller i samband med, första
familjehemsuppdraget.

Hur går en familjehemsutredning till?
Efter att du kontaktat oss på familjehemsenheten i Arboga
skickar vi en intresseanmälan som du fyller i och returnerar.
Därefter kontaktas ni av en handläggare som bokar en tid
för hembesök då vi berättar mer ingående om hur det är att
vara familjehem och hur just er utredning kommer att göras.
Du blir intervjuad om din uppväxt, hur du träffade din
partner, vilka relationer ni har till släkt och vänner, hur ert
liv ser ut idag etc. Du bestämmer själv hur mycket du vill
berätta men ju mer vi vet om dig och din familj desto större
blir chansen att göra en lyckad placering. Finns barn i
familjen vill vi prata med dem också under utredningens
gång.
Vi kommer med ert medgivande att begära registerutdrag
från social -, polis – försäkringskassan och kronofogden.
Detta gör vi även på hemmaboende barn över 18 år. Det
behöver inte vara ett hinder för er att bli familjehem även
om ni förekommer i något register utan vi gör en individuell
bedömning från fall till fall.
Vi kommer även att be er ge förslag på referenter, personer
som känner er väl genom arbetet eller fritiden som vi kan
prata med.
Då det är viktigt för både såväl dig och din familj som det
placerade barnet att placeringen skall bli lyckad måste
utredningen och er förberedelse att bli familjehem få ta tid.
Det krävs därför flera besök och intervjuer av alla
familjemedlemmar.
När utredningen är sammanställd och klar får ni läsa
igenom den och komma med synpunkter innan vi slutför
utredningen.

Vilket stöd får jag som familjehem?
Vi gör regelbundna besök där vi pratar om er situation som
familjehem. Som familjehem är ni en viktig del i barnets
vardag och om det uppstår problem finns vi till hands för råd
och stöd. Vid behov kan även extern handledning erbjudas.
Vi finns också med i kontakter med biologiska föräldrar,
skola, barnomsorg och andra för barnet viktiga kontakter.
Ni får en ekonomisk ersättning för uppdraget enligt
Kommunförbundets rekommendationer. Ersättningen
innehåller en arvodesdel som är skattepliktig och en skattefri
omkostnadsdel som skall täcka barnets omkostnader.
Ni har när som helst rätt att tacka nej till fortsatt utredning
eller när den är klar att själva bestämma om och när ni skall ta
emot ett barn/ungdom i er familj.

Tycker du att det låter intressant?
Kontakta oss.
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