Vem kan bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem?
Det är viktigt att personer som är kontaktperson, kontaktfamilj eller
familjehem själva lever i en stabil social situation. Däremot finns det
inga givna regler för hur familjeförhållandena eller boendet ska se ut.
Man kan vara gift, sammanboende eller ensamstående med eller utan
barn. Man kan bo i lägenhet eller i hus i en stad eller på landet. Det
viktigaste är att man har resurser över i form av tid, tålamod och
omtänksamt intresse.
Kontaktperson
En kontaktpersons uppdrag är att stötta en enskild ungdom eller
vuxen som behöver stöd och hjälp i olika sociala situationer. Många
gånger handlar det om ungdomar som behöver en god vuxen förebild
och någon att göra saker tillsammans med. Insatsen är helt frivillig
och kan avbrytas när personen själv begär det. Den ekonomiska ersättningen som utgår är en
omkostnadsersättning som skall täcka de utgifter ett kontaktmannaskap kan medföra, ex
gemensamma aktiviteter samt en arvodesdel som är själva lönen för det uppdrag som utförs.
Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar man i sitt hem vanligtvis emot ett barn eller en ungdom
någon eller några veckoslut i månaden och eventuellt på skollov. Den
vanligaste orsaken till att någon beviljas en kontaktfamilj är att
föräldern är ensamstående och att det naturliga nätverket av vänner
och släktingar inte kan ge det stöd som föräldern och barnet behöver.
Det kan också vara så att barnet har särskilda behov. Kontaktfamilj är
en helt frivillig insats och kan därför avbrytas när föräldern själv
begär det. Den ekonomiska ersättningen som utgår är en omkostnadsersättning som skall
täcka de utgifter som man har för det barnet/ ungdomen som man har hos sig, ex mat samt en
arvodesdel som är själva lönen för det uppdrag som utförs. Detta betalas per dygn som man
har barnet/ ungdomen.
Familjehem
Ett familjehem tar i sitt hem emot barn eller ungdomar som av olika
anledningar inte kan bo hos sina föräldrar. Orsaken kan ligga i
hemförhållandena eller i barnens/ungdomarnas egna beteende.
Placeringen kan vara frivillig från föräldrarnas sida, men kan också
ske mot föräldrarnas vilja enligt Lagen med särskilda bestämmelser
om vård av unga (LVU). (se särskild folder för mer info)
Hur utreds blivande kontaktpersoner, kontaktfamiljer
och familjehem?
Innan en person eller familj får ett uppdrag som kontaktperson,
kontaktfamilj eller familjehem, görs en utredning på socialförvaltningen. Socialsekreterare träffar då personen/familjen i samtal,
inhämtar referenser från personer som personen/familjen uppger samt
begär utdrag från social- och polisregistret. Den information som
socialförvaltningen får in om personen/familjen sammanställs i en
skriftlig utredning som avslutas med en bedömning av personens/familjens
resurser.

Uppdraget
Utifrån personens/familjens resurser, matchar socialsekreteraren
uppdraget mot den/de som är i behov av stöd. En träff anordnas med
de berörda innan inskolning påbörjas. Socialförvaltningen och uppdragstagaren upprättar ett avtal gällande uppdragets utformning
samt den ekonomiska ersättningen.

