
Kontaktfamilj



Vad är en kontaktfamilj? 

Vi söker familjer som har tid, utrymme och vilja att ett par 
dygn i månaden ta emot ett barn med funktionsnedsättning i 
hemmet. Kontaktfamiljens hem behöver inte ha någon 
speciell anpassning, då majoriteten av barnen inte har någon 
rörelsenedsättning. 

En familj med ett funktionsnedsatt barn behöver ibland 
avlastning för att få tid för övriga familjen och för socialt 
umgänge. För barnen innebär kontaktfamiljen miljöombyte 
och rekreation. Ofta ser barnen fram emot att lära känna en 
ny familj och få större kontaktnät. Dessutom ges de möjlighet 
att träna sig i sociala situationer. 

Vem kan bli kontaktfamilj? 

Kontaktfamiljen behöver inga speciella förkunskaper. 
Däremot är det viktigt att alla i familjen är positiva, har en bra 
social situation och förmåga till flexibilitet. 
Barnen är alla olika och har olika behov därför behövs alla 
typer av familjer. Ensamstående är inget hinder, med barn 
hemma eller inte, på landet eller i stadsmiljö spelar heller 
ingen roll. 

Innan ni kan bli en kontaktfamilj testas ni i en 
lämplighetsutredning. Detta genom intervju och samtal i ert 
hem samt en kontroll hos Kronofogdemyndigheten och i 
polis- och socialregistret. 



Hur är det att vara kontaktfamilj? 

Kontaktfamiljen får sitt uppdrag genom Västerviks kommun 
och fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som 
ersättare. Er familj och barnet kan leva i stort sett som 
vanligt. I de flesta fall har kontaktfamiljen ett gott samarbete 
med barnets föräldrar. 

Kontaktfamiljen har tystnadsplikt och berättar inte om den 
person de är eller har varit ett stöd till. 

Det är viktigt att det känns rätt när ni får ett uppdrag. 
Kontaktfamilj och föräldrar utgår från ett förslag från 
kontakfamiljsamordnaren, med hänsyn taget till individuella 
behov och önskemål. Det finns utrymme för eftertanke och 
en lugn start. 

Kontaktfamiljen får ett arvode och en ersättning för mindre 
utgifter samt matkostnader för barnet. 



Verkar detta intressant?

För mer information kontakta: 

Kontaktfamiljsamordnare 

Telefon: 0490-25 52 86 

Du kan besöka oss på adressen: 

Socialkontoret 
Hospitalsgatan 12 
Västervik 

Vill du skriva brev gör du det till adressen:

Västerviks kommun 
Socialförvaltningen 
Utredningsenheten för äldre och 
funktionsnedsatta 
Box 22 
593 21 Västervik 

Mer information hittar du på vår hemsida:

www.vastervik.se

http://www.vastervik.se/
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