Har ni plats för en till?
I Luleå kommun finns det 100-120 barn och
ungdomar som bor i en annan familj än sin biologiska.
Vi behöver er som har tid och ett stort hjärta och kan
tänka sig att öppna ert hem för ett barn.
Vi behöver familjer av olika slag och med olika erfarenheter.
Vill du veta mer om vad det innebär att ta emot ett barn i sitt
hem på hel- eller deltid kontakta oss så berättar vi mer.

••• Information om familjehem

Du kan även göra en intresseanmälan via:

www.lulea.se/familjehem
Välkommen att kontakta oss på
0920-45 45 45 eller familjehem@soc.lulea.se

Ett barn behöver dig!
Att vara familjehem i Luleå kommun

Att vara familjehem i Luleå kommun
Genomförandeplan

Familjehem
Familjehem är ett hem som tar emot
barn och ungdomar som inte kan bo
med sina biologiska föräldrar.

Vad krävs för att
bli familjehem?
Gifta, sammanboende eller ensamstående kan bli familjehemsföräldrar. Erfarenhet av barn eller ungdomar är ett
krav. Familjehemmet ska ha en stabil
social situation och de vuxna måste ha
tid och ork att engagera sig.
Familjehemsföräldrarna bör vara i den
åldern att de kan vara biologiska föräldrar till barnet. Förutom intresse för
barn och ungdomar måste familjehemsföräldrar ha en vilja att samarbeta med
de biologiska föräldrarna.

Varför blir barn
familjehemsplacerade?
Sjukdom, missbruk eller andra problem
i familjen kan vara orsaken till att ett
barn eller tonåring inte kan bo kvar i
sin biologiska familj. Det kan röra sig
om svårigheter för barnet att anpassa
sig till skolan eller kamraterna. Det kan
också gälla tonåringar, som behöver
hjälp med att komma ur ett destruktivt
beteende. Barnet kan vara mellan 0 och
18 år. Familjehemsplacering kan ske på
frivillig väg. Det kan också vara fråga

om ett omhändetagande av barnet mot
föräldrarnas vilja.

Försäkringar
Luleå kommun har tecknat ansvarsoch olycksfallsförsäkring för alla barn
som är placerade i familjehem.

Vilket stöd kan
familjehemmet få?
Generellt stöd: Familjehemsföräldrar
som anlitas av Luleå kommun får stöd
i form av grundutbildning och tematräffar.
Individuellt stöd: Varje familjehemsplacering följs upp av ansvarig familjehemssekreterare som familjehemsföräldrar kan du/ni alltid vända dig dit
med frågor och för att få hjälp och stöd.

Kontakt med barnets
föräldrar
Det är viktigt att familjehemmet har
kontakt ned barnets föräldrar. Socialförvaltningen ställer krav på att familjehemmet medverkar till att kontakten
mellan barnet och dess anhöriga blir så
bra som möjligt. Familjehemsplaceringen bygger på samarbete med biologiska
föräldrar - barn - familjehem – familjehemssekreterare/socialsekreterare.

Socialsekreterare/familjehemssekreterare
ska tillsammans med barnet/den unge,
de biologiska föräldrarna och familjehemmet utforma en genomförandeplan.
Där ingår en målsättning för familjehemsvården som utgår från barnets behov.

Ersättning
Den ekonomiska ersättningen för barnet
är uppdelad i två delar, en omkostnadsdel och en arvodesdel, som båda betalas
av socialförvaltningen. Både omkostnadsdelen och arvodesdelen beräknas
med hänsyn till barnets ålder och behov.
Omkostnadsdelen ersätter familjehemmets utgifter för barnets mat, husrum,
kläder, tvätt, fickpengar, hobbys etc.
Denna ersättning är inte skattepliktig
men ska uppges i deklarationen. Arvodesdelen är ersättning för det uppdrag
familjehemsföräldrarna utför och är
skattepliktig.
Barnbidrag/bostadsbidrag
Det allmänna barnbidraget utbetalas till
familjehemmet. Barn som bott i familjehem minst tre månader räknas med i
eventuell ansökan om bostadsbidrag.
Om barnet blir sjukt?
Om ett barn i familjehem blir sjukt har
familjehemsförälder rätt att uppbära
tillfällig föräldrapenning.
Utrustning
I samband med placering kan barnet

vara i behov av basutrustning av kläder,
sängutrustning, skrivbord etc. Bidrag till
sådan basutrustning utgår. Inköp
planeras tillsammans med familjehemssekreteraren.

Hur länge stannar barnet?
Familjehemsplaceringen kan vara
några månader eller sträcka sig fram
till dess barnet är vuxet. I allmänhet
räknar man med att barnet återvänder
till sina biologiska föräldrar efter en tid.

Ungdomar som fyllt 18 år
Ungdomar som fyller 18 år medan de
är kvar i familjehemmet och går kvar i
skolan, kan behöva fortsatt placering
även efter 18 års ålder.

Tystnadsplikt
Trots att familjehem inte har någon
lagstadgad tystnadsplikt är det viktigt
att de inte för vidare uppgifter som de
fått om barnet.

Vill du veta mera?
Vill du veta mer om vad det innebär att
ta emot ett barn i sitt hem på hel- eller
deltid? Kontakta oss så berättar vi mer.
Du kan även läsa mer på
www.lulea.se/familjehem

