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För mer information kontakta:

Familjehem

Varför behövs familjehem?

Vad innebär det att vara familjehem?

Barn och ungdomar kan av olika anledningar behöva bo i en annan
familj under en längre eller kortare period. Det kan exempelvis
bero på att föräldrarna har psykisk ohälsa, missbruksproblem eller
inte befinner sig i Sverige, vilket gör att de inte klarar av
föräldrarollen.

Familjehemmet ansvarar för att den unge får den dagliga omvårdnad
och omsorg som den behöver. För att en familjehemsplacering ska bli
bra förutsätts ett gott samarbete mellan familjehemmet, föräldrarna
och socialtjänsten. Familjehemmet ersätter inte föräldrarna utan ska
vårda och fostra den unge under en längre eller kortare tid. Det är
mycket viktigt att familjehemmet underlättar och främjar kontakten
mellan familjen och den unge.

En anledning till behov av familjehem kan vara att den unge
behöver vara i en annan miljö på grund av eget beteende, såsom
missbruk eller kriminalitet. Ibland kan den unge och föräldrarna
behöva komma ifrån varandra under en tid då de har
relationsproblem eller konflikter i familjen.
Även ensamkommande barn har behov av familjehem eftersom de
kommer ensamma till Sverige.
Målsättningen med familjehemsplaceringar är att den unge ska
flytta tillbaka till sina föräldrar men under placeringstiden behöver
de omsorg, trygghet och kärlek för att utvecklas och må bra.

Vilka kan bli familjehem?
Du som är ensamstående, sambo eller gift kan vara familjehem,
oavsett om ni har barn eller inte. Det viktiga är att kunna ge den
unge ett tryggt och stabilt hem, tid, engagemang och kärlek.
Alla familjehem utreds och ska godkännas av socialnämnden. Det
innebär flera hembesök och intervjuer med socialsekreterare.
Socialsekreteraren begär registerutdrag från polisen, kronofogden,
socialregistret och Försäkringskassan.

Unga som placeras kan vara påverkade av bristande omsorg och vård,
vilket kan innebära kontakter med Barn och ungdomspsykiatrin
(BUP), tätare kontakt med skola och förskola eller andra myndigheter.
Placeringens längd går aldrig att förutbestämma eftersom målet är att
den unge ska flytta hem till sina föräldrar. I vissa fall finns inte den
möjligheten. När det gäller ensamkommande barn och ungdomar
vars föräldrar inte befinner sig i Sverige sker oftast en återförening när
föräldrarna kommer hit.
Familjehemmet får ersättning i form av arvode och
omkostnadsersättning.
Det är viktigt att hela familjen är engagerad i uppdraget som
familjehem. För att det ska bli bra måste alla vara delaktiga och
positivt inställda till en ny familjemedlem.

