Alla barn har rätt till föräldrar, vuxna som finns där med tid och kärlek för sina barn. Rätt
självklart kan man tycka men alla har det inte så.

Barn och ungdomar placeras i familjehem av många olika anledningar. Det kan vara
föräldrarna som har problem med exempelvis missbruk, relationer och nätverk eller med
psykisk eller annan sjukdom. Det kan också handla om barnet/ ungdomens egna problem med
skola, kamrater, missbruk etc.
Oavsett hur förhållandena varit för barnet före placeringen innebär den alltid en svår
omställning. Man kan utgå ifrån att separationen från föräldrarna är känslomässigt påfrestande
och ställer krav på familjehemmet att vara lyhörd för signaler från barnet och ha tålamod med
olika reaktioner.
Som familjehem är det av största vikt att man inser att den biologiska familjen har mycket
stor betydelse och att man uppmuntrar barnet att ha en sådan god kontakt som möjligt med
familjen och släkten. Det är viktigt att inse att barnet behöver ett sammanhang med sin egen
historia och ni därmed är villiga att hjälpa barnet att lära just sin historia. I detta ingår också
att visa respekt för de biologiska föräldrarna i både ord och handling.
Familjehem blir barnets nya hem på obestämd tid. Placeringen kan vara allt ifrån några få
veckor till en hel uppväxttid.
Avlastningshem stöder en familj som lever i en utsatt situation. Barnen stannar en kortare tid,
ofta. Här bor barnet exempelvis en eller två helger i månaden.

FAMILJEHEM
Att vara familjehem är att vara förälder åt någon annans barn. Precis som andra mammor och
pappor är det du som brer smörgåsar, skjutsar till dagis och ser till att läxorna blir gjorda. Det
är också du som blåser på skrubbsår, bygger kojor och ger godnattkramen.
Vi ställer inga formella krav, vare sig på utbildning och materiell standard. Yttre
omständigheter spelar inte så stor roll, så länge du är frisk, ekonomiskt självgående och har
eget tak över huvudet. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du kan bo på landet eller i
tätort, i hus eller lägenhet.
Det vi söker är trygga och stabila vuxna människor med tid och tålamod för ett barn. Familjer
som kan ge vård, fostran och kärlek och dela det barnet med dess föräldrar. Barnet/ ungdomen
skall få en plats i familjen som om det var ett eget barn.
Om ni vill bli familjehem så kommer vi att göra en utredning med intervjuer och hembesök.
Syftet är att ta reda på om ni är lämpliga som familjehem, och det är en trygghet för alla
parter. Om vi kommer fram till att ni passar för uppgiften kan det hända att det går en tid
innan vi placerar ett barn hos er. Anledningen är att vi lägger ner mycket omsorg i att finna
rätt familj för varje enskilt barn.
Oavsett hur länge barnet stannar hos dig är relationer till dess föräldrar och familj viktigt. I
uppdraget familjehem för ett barn eller en ungdom ingår det därför också att ha kontakt med
de biologiska föräldrarna. Ju bättre de vuxna i barnets omgivning kan samarbeta desto lättare
blir det för barnet.
Det är sällsynt att socialnämnden från början kan uttala sig om placeringens längd från början
och den måste omprövas en gång i halvåret.

Vård i familjehem skall bedrivas i samråd med socialnämnden. Det betyder att ett samarbete
med handläggande socialsekreterare är av största vikt. Denne eller dessa lägger upp planen för
placeringen tillsammans med familjehemmet och vårdnadshavarna.
Som familjehem kan man stöta på många funderingar och problem, som råd och stöd för detta
finns den handläggande socialsekreteraren. Handledning ges också en gång i månaden av våra
hemterapeuter.

Ekonomi
Den ersättning som utgår till ett familjehem består av två delar:
OMKOSTNAD som ska täcka dina kostnader för mat, logi, kläder, läkarvård och tandvård,
fritidsaktiviteter, rekreationer, kontakter med anhöriga, semester och annat som barnet
behöver. Här ingår barnbidraget. Omkostnadsbeloppet beskattas ej.
Familjehemmet får av sin generella omkostnad själva prioritera och budgetera kostnader
utifrån barnets behov och familjens intressen i övrigt. De saker och tillbehör som barnet få
och behöver under sin uppväxt (som är ämnade för barnet) tillfaller barnet vid en utflyttning.
ARVODE som ger dig ersättning för det uppdrag du utför. Arvodet är skattepliktigt och
pensionsgrundande. Socialnämnden erlägger sociala avgifter och drar i förkommande fall
preliminärskatt. Ersättningens totala storlek varierar från barn till barn. Den avgörs främst av
barnets ålder samt av hur arbetsamt vi tror att det kommer att vara att ta hand om just detta
barn. Man blir inte rik på att vara familjehem, men det gräver heller inga hål i din plånbok.
Båda betalas ut månadsvis i efterskott. Den ekonomiska ersättningen ger ej rättighet till Akassa. Som familjehem har du inte rätt till semester eller semestersättning.

Lagar
Det finns olika lagar och paragrafer som ligger till grund för en placering av ett barn/ ungdom
i ett familjehem; socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). Placering jml SoL är en frivillig placering med godkännande av föräldrarna, medan
placering jml LVU är en tvingande lag, som gör att föräldrarnas åsikter sätts ur spel.

Vårdnadshavare – normalt kvarstår barnets föräldrar som vårdnadshavare vid en placering
både enligt SoL och LVU, med vissa inskränkningar i bestämmanderätten om det är LVU.
När det bedöms som uppenbart bäst för barnet, kan det bli aktuellt att överflytta vårdnaden till
familjehemsföräldrarna. Detta skall övervägas efter tredje år och sedan kontinuerligt. I dessa
fall upphör familjehemsplaceringen, men ersättning utgår fortlöpande.

Hur är barnet försäkrat?
Alla barn som är familjehemsplacerade är olycksfallsförsäkrade av placeringskommunen. I
övrigt omfattas barnen av familjehemmens hemförsäkring. Alla som är folkbokförda på
familjehemmets adress omfattas av hemförsäkringen. Socialnämnden gör anmälan till
skattemyndigheten om barnets flyttning i samband med att barnet placeras.

Tystnadsplikt
Familjehemmet omfattas inte av bestämmelserna i sekretsslagen. Däremot bör man enligt JO
iaktta försiktighet med de uppgifter man får om barnet och des familj. Man har moralisk
tystnadsplikt. Brottsbalkens bestämmelser om förtal gäller om man avslöjar något som är till
men för den avslöjade.

