Intresserad av att bli
familjehem?
Just nu söker vi familjehem till
barn i åldrarna 0-14 år

En informationsfolder från din kommun
www.arboga.se

Du kan göra en insats genom att erbjuda din hjälp till ett
barn eller ungdom.
Det finns barn som av olika anledningar inte kan bo kvar
hemma. Då kan ett familjehem vara ett alternativ.
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 ger barnet trygghet och
omsorg för kortare eller längre tid.
Att vara familjehem är ett uppdrag och uppdragsgivaren är
socialtjänsten. Som uppdragstagare får du ersättning i form
av arvode samt omkostnad för barnets utgifter.
Ersättningarna utgår från SKR:s (Sveriges Kommuner och
Regioner) rekommendationer. I ditt uppdrag samverkar du
med socialtjänsten och barnets biologiska familj.
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.
Du behöver ha ett eget rum till ett placerat barn.
Det vi lägger stor vikt vid är att du har en stabil livssituation
samt ork och engagemang att ta emot ett barn i familjen.
Du behöver även samarbeta med barnets/ungdomens
nätverk samt socialtjänst, skola med mera.
Du ska kunna erbjuda barnen en stabil och trygg hemmiljö
med mycket kärlek och omsorg.
Har du familj ska alla familjemedlemmar vara överens och
vilja ta emot ett barn som familjehemsplacering.

Hur går en familjehemsutredning till?
Du/Ni kan ringa våra familjehemssekreterare eller göra en
intresseanmälan på vår hemsida.
Vi kommer med ditt/ert medgivande att begära
registerutdrag från:
• socialtjänsten
• Försäkringskassan
• Polisens misstanke- och belastningsregister
• Transportstyrelsens vägtrafikregister gällande
anmälningar enligt lagen om omhändertagande av
berusad person
• Kronofogden
Det behöver inte vara ett hinder för dig/er att bli familjehem
även om du/ni förekommer i något register, vi gör en
individuell bedömning från fall till fall.
Vi kommer även att be dig/er ge förslag på referenser,
personer som känner er väl genom arbetet, förskolan, skolan
eller fritiden som vi kan prata med.
Därefter bokas en tid för hembesök då vi berättar mer
ingående om hur det är att vara familjehem.
Du/ni blir intervjuad/-e om din uppväxt, hur du träffade
din eventuella partner, vilka relationer du/ni har till släkt
och vänner, hur ditt/ert liv ser ut idag med mera.
Finns det barn i familjen vill vi prata med dem också under
utredningens gång.
När utredningen är sammanställd och klar får du/ni läsa
igenom den och komma med synpunkter innan vi slutför
utredningen.

Tycker du att det låter intressant?
Just nu har vi flera barn som behöver få
komma till ett familjehem.
Kontakta oss!
Anna-Lena Mellin-Heeger
Familjehemssekreterare
Telefon: 0589-872 62
anna-lena.mellin-heeger@arboga.se
Kristina Eriksson
Familjehemssekreterare
Telefon: 0589-871 02
E-post: krisina.eriksson@arboga.se
Alexandra Carlsson
Teamledare
Telefon: 0589-87086
E-post: alexandra.carlsson@arboga.se
Eller välkommen med en intresseanmälan på
vår hemsida:
https://www.arboga.se/omsorg-hjalp/familj-barn-ochungdom/familjehem/intresseanmalanfamiljehem.html
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