Arbete och välfärdsförvaltningen

Vi söker familjehem

Är du den familj som barnet behöver?
Mellan 150 och 200 barn och unga i Kristianstads kommun bor i
någon form av familjehem. Många är födda i Sverige men även
ensamkommande flyktingbarn eller ungdomar kan behöva trygga
vuxna för stöttning och vägledning.
Som familjehem tar du och din familj emot ett barn eller syskon i er
vardag. Barnet bor hos er och ni följer vad som händer i barnets liv,
tar del av deras vardag. Du ska vara både en förebild och någon som
sätter gränser och engagerar dig i barnet.

På uppdrag från socialtjänsten

Det är Arbete och
”Det finns bara två
välfärdsförvaltningen i Kristianstads
bestående gåvor vi kan
kommun som har ansvar för
skänka våra barn. Den
placerade barn och ger uppdrag till
ena är rötter, den andra
familjehem. Vi besöker regelbundet
familjehemmet för att tillsammans
är vingar.”
med familjehemmet och barnets
Hodding Carter
föräldrar följa barnets utveckling.
Våra familjehem erbjuds stöd, utbildning och handledning för
uppdraget.

En familjehemsplacering kan vara frivillig enligt socialtjänstlagen
(SOL), då har vårdnadshavaren gett sitt samtycke. Placeringen kan
också vara mot föräldrarnas eller barnets egen vilja, med stöd av
lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Oavsett
vilken lag som ligger till grund för placeringen är målet att barnet
ska kunna återvända till sin familj. Det kan ibland dröja flera år och i

vissa fall bor barnet kvar i familjehemmet hela uppväxten. Du kan
anmäla ditt intresse via vår webbplats.

Ett arvoderat uppdrag

Att vara familjehem är ett arvoderat uppdrag. Familjehemmet får
även en ersättning som ska täcka omkostnader i samband med
uppdraget. Uppdraget berättigar inte till tjänstepension, a-kassa,
semesterlön eller semesterersättning. Uppdraget likställs inte med
en anställning. Vi vet sällan hur länge en placering varar, det kan
handla om både korta och längre uppdrag.

Att bli familjehem

Vi utreder om ni är lämpliga för uppdraget. Utredningen är
omfattande och bygger på djupintervjuer och registeruppgifter från
kronofogdemyndigheten, polisen, försäkringskassan och
socialregistret. Vårt arbete handlar om att matcha ihop familjens
resurser i förhållande till barnets behov. Det är därför viktigt att få
en tydlig bild av er och vilken typ av uppdrag som ni tror passar bäst
in i er familj. Det är Arbete och välfärdsnämnden som ytterst
beslutar om vård i familjehem.

Vilka är barnen?

Barn och unga kan placeras i familjehem av olika anledningar. Det
kan handla om att det finns brister i föräldrarnas omsorgsförmåga,
missbruk eller sjukdom. Barnet kan ha egna problem som medför
att barnet behöver placeras, det kan vara svårigheter i skolan,
konflikter med förälder, kriminalitet, missbruk eller liknande
problem som gör att de behöver hjälp.

Vad behövs av dig/er som familjehem?
•

•
•

•
•
•
•

Trygga vuxna med stabil och ordnad tillvaro och ett
känslomässigt överskott för att kunna hjälpa barnet att få en
förutsägbar och fungerande vardag. Du kan vara
ensamstående.
Ett genuint intresse av människor och respekterar andra
kulturer.
Tid, tålamod och stort engagemang för att stötta barn i en
svår situation. Barnet ska känna sig välkommen och få en
känsla av tillhörighet.
Ett extra rum ledigt i din bostad.
Det är viktigt att hjälpa barnet att få en fungerande skolgång,
kompisar och en meningsfull fritid.
Att ha god förmåga att samarbeta med socialtjänst, biologisk
släkt, skola, God man med flera aktörer runt barnet.
Alla i din familj ska vara överens om uppdraget, även dina
barn.
För mer information
Arbete och välfärd
Familjehemsteamet
Tel: 044-13 50 00
familjehemsrekrytering@kristianstad.se
www.kristianstad.se/familjehem

