
Om att bli 

familjehem



Som familjehem tar du emot barn som behöver en annan 
uppväxtmiljö för en kortare eller längre tid. Du får ett arvode 
för din insats. 

Familjehemsföräldrar är vanliga trygga, stabila människor 
med ett stort hjärta och engagemang. 

Är du intresserad av att bli familjehem? Här kan du läsa mer 
om vad det innebär och hur du anmäler ditt intresse. 

Därför ska du bli familjehem

Det är fullt förståeligt att känna att du har fullt upp med ditt 
eget livspussel, att familjehem är något för den "perfekta 
familjen" eller att det bara känns som ett krävande och tungt 
åtagande som inte ger så mycket tillbaka. 

Men sanningen är den att den perfekta familjen inte finns, 
visst det tar både tid och är ett stort och ibland krävande 
åtagande, men att hjälpa ett barn eller ungdom ger otroligt 
mycket tillbaka. Genom att öppna ditt hem för ett behövande 
barn gör du skillnad på riktigt samtidigt som du får uppleva 
mycket glädje och utvecklas som person. 



Vad innebär det att bli familjehem?

Som familjehem ska du kunna ta emot ett barn som du inte 
känner till din familj. Du ska ge barnet den kärlek och 
omvårdnad och trygghet i vardagen som barnet behöver och 
har rätt till, som om det vore ditt eget biologiska barn. Du är 
ställföreträdare för barnets föräldrar under den tid som 
barnet bor hos dig och ska stödja barnet med det som barnet 
behöver. 

En av familjehemsföräldrarnas viktigaste uppgifter är att 
stödja barnets relation till sina föräldrar, syskon och 
släktingar. Ibland är den kontakten avgörande för om en 
familjehemsplacering blir bra för barnet. Samarbete med 
socialtjänst och andra myndigheter som skola och hälsovård 
är andra viktiga uppgifter för dig som familjehem. 

Vem kan bli familjehem?

Det finns inga formella krav på hur ett familjehem ska se ut. 
Alla barns behov och förutsättningar är olika. Det är likadant 
med familjehem. Det viktigaste är att hemmet består av en 
trygg och varm familj med tid, engagemang och stort hjärta 
redo för att välkomna en ny individ till familjen. 

Ett lämpligt familjehem kan vara ett par eller ensamstående 
med eller utan barn. Sexuell läggning eller kulturell bakgrund 
spelar självklart inte heller någon roll. Alla är välkomna att 
ansöka till oss om att bli familjehem. Vi gör alltid en grundlig 
utredning av dig som anmäler intresse. 



Vilka barn behöver ett familjehem?

De barn som inte kan bo med sina föräldrar och saknar ett 
fungerande hem behöver en ny miljö att växa upp i. Det kan 
handla om en kortare eller längre tid.  Det kan finnas flera 
orsaker till att barn far illa i sin hemmiljö. Det kan exempelvis 
handla om missbruk, psykisk sjukdom eller andra svårigheter 
som gör att man inte räcker till som förälder. Barn kan även 
ha en egen problematik som gör att de har behov av en 
annan miljö. 

Vi erbjuder utbildning och stöd

Som familjehemsförälder kan många nya funderingar och 
frågor dyka upp. Vi erbjuder alla nya familjehem en utbildning 
som heter "Ett hem att växa i". Den består av åtta träffar. 
Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska 
moment för att få kunskap om vad det innebär att vara 
familjehem. Ni får även råd och stöd av våra 
familjehemssekreterare under den som tid som barnet är 
placerat hos er. Det finns även möjlighet att delta i 
gruppträffar med andra familjehem. 



Hur går det till att bli familjehem?

När du anmält ditt intresse så görs en utredning av våra 
familjehemssekreterare. Vi gör utredningen för att få en bild 
av er som familj och hur er vardag ser ut. Vi gör bland annat 
hembesök, tar registerutdrag från myndigheter och gör en 
intervju med er. Att bli familjehem är ett stort och viktigt 
beslut. För att det ska bli så bra som möjligt för både barnet 
och er så gör vi denna grundliga utredning. 

Ersättning för att vara familjehem

Som familjehem får du en ersättning som består av en 
arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodesdelen är en 
ersättning för det uppdrag ni har som familjehem och den 
delen är skattepliktig. Omkostnadsersättningen ska användas 
till barnets omkostnader som till exempel mat, kläder, 
husrum och fickpengar. 

Västerviks kommun följer SKR:s rekommendationer. Du kan 
läsa mer om arvodesdelen på vastervik.se/familjehem. 



Är du intresserad?

Du är varmt välkommen att kontakta våra 
familjehemssekreterare för mer information 
eller fylla i intresseanmälan så återkommer vi 
till dig inom kort. 

Familjehemssekreterare 
Michael Fasth 
0490-25 54 05 
michael.fasth@vastervik.se

Annika Petersson 
0490-25 50 64 
annika.m.petersson@vastervik.se

Du kan läsa mer om att bli familjehem och 
anmäla ditt intresse på 
www.vastervik.se/familjehem
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