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
Berit Larsson 0920-45 44 30
Eva Funck 0920-45 44 53
Inga-Lill Tunlind 0920-45 44 55
Elisabeth Sandberg 0920-45 44 60
Malin Henriksson 0920-45 44 78
E-post: familjehem@soc.lulea.se

Ett barn behöver dig!
Att vara familjehem i Luleå kommun

Att vara familjehem i Luleå kommun
Familjehem är ett hem som tar emot barn och ungdomar
som inte kan bo med sina biologiska föräldrar.
Hur länge en familjehemsplacering varar är olika men
målet är att barnet ska återvända till det biologiska hemmet
när det finns förutsättningar för det.
Familjehemmet ska under tiden barnet bor hos dem samarbeta
med de biologiska föräldrarna och underlätta barnets kontakt
och relationer till sina anhöriga och sitt nätverk.
Socialtjänsten finns alltid med som stöd.

Varför bor barn och unga i familjehem?
Vanliga orsaker är missbruk och psykisk- eller fysisk ohälsa inom
familjen som innebär en otrygg hemsituation. Det kan handla om
barn eller ungas egna svårigheter eller beteende som föräldrarna
av olika skäl inte klarar av att hantera.

Vem kan bli familjehem?
Ett familjehem kan bestå av vuxna som är gifta, sammanboende
eller ensamstående. Familjen ska leva under trygga och stabila
förhållanden för att kunna erbjuda placerade barn en bra hemmiljö.
Familjen kan bo i lägenhet eller villa, centralt eller på landsbygden.
Man kan ha egna barn eller husdjur eller bara vara två vuxna i hushållet.
Vi behöver olika slags familjer med alla möjliga livs- och yrkeserfarenheter i vår resursbank för att kunna göra en bra matchning
mot barnets behov.
Familjen bör ha erfarenhet av barn och unga. Ett absolut krav är
engagemang, tid och plats. Vi gör alltid en familjehemsutredning där
vi samlar information via intervjuer och hembesök samt gör en kontroll
i social-, polis-, försäkringskassans- och kronofogdens register.

Vilket stöd får familjehemmet?
Som familjehem får ni stöd av familjehemssekreterare vid socialförvaltningen i Luleå kommun. Ni får alltid svar på frågor och
funderingar och socialförvaltningen är ansvarig för placeringen
och skyldig att följa upp hur det fungerar. Familjehem erhåller
utbildning och ekonomiskt ersättning för sina insatser.

