
Vill du hjälpa ett barn  
till ett bättre liv?

Bli familjehem.

 
Kontakta Familjehemsgruppen

www.pitea.se/familjehem

Er insats kan göra stor skillnad.



Vem kan bli familjehem?
Gifta, sammanboende, ensamstående – med eller utan 
barn – kan bli familjehemsföräldrar. Den som anmäler sitt 
intresse för att bli familjehem får mer information vid en 
träff med två socialsekreterare från familjehemsgruppen. 
Om det finns intresse efter denna träff görs en familjehems-
utredning.

Det är viktigt att familjehemmet har en stabil social situa-
tion och att det finns tid och känslomässigt utrymme att ta 
emot ett barn i sin familj. Familjehemsföräldrarna måste 
dessutom kunna samarbeta med de biologiska föräldrarna.

Det är socialnämnden i Piteå kommun som beslutar vilka 
som kan bli familjehem.

Vem blir familjehemsplacerad?
Missbruk, sjukdom eller andra problem kan vara orsaker 
till att ett barn eller en ungdom inte kan bo kvar i sin biolo-
giska familj. Det kan gälla barn i åldern 0-18 år och ibland 
även vuxna.

Familjehemsplaceringar sker oftast frivilligt, men kan 
också vara en tvångsåtgärd mot såväl föräldrarnas som 
barnets vilja.

Vilket stöd kan familjehemmet få?
Varje familjehemsplacering följs upp av en ansvarig social-
sekreterare. Som familjehemsförälder kan du vända dig till 
din socialsekreterare för att få råd och stöd. Familjehems-
föräldrar erbjuds möjlighet att delta vid temadagar som 
socialtjänsten eller intresseorganisationer anordnar.

Planering för familjehemsplaceringen
En planering för barnets placering ska göras där diskussio-
ner förs mellan familjehem, barnet, de biologiska föräldrar-
na och socialsekreterare. Målet med familjehemsplaceringen 
ska ingå. Dessutom görs en överenskommelse om hur barnet 
ska träffa sina biologiska föräldrar och om möjligt hur länge 
barnet ska vara placerat.

Ekonomisk ersättning
Ersättningen från Piteå kommun är uppdelad i en omkost-
nadsdel och en arvodesdel. Båda delarna beräknas med 
hänsyn till barnets ålder och behov. Sveriges Kommuner 
och Landsting har utarbetat riktlinjer i ersättningsfrågor som 
socialsekreteraren utgår från.

Om ett barn i familjehem blir sjukt har familjehemsföräldern 
rätt att uppbära tillfällig föräldrapenning. Familjehemsplace-
rade barn är ansvars- och olycksfallsförsäkrade av kommu-
nen.

Tystnadsplikt
Familjehem har ingen lagstadgad tystnadsplikt. Men för att 
kunna göra ett bra arbete är det viktigt att familjehemmet får 
information om den placerade. Familjehemsföräldrarna har 
därför en moralisk tystnadsplikt.

Vill du veta mer?
Ring oss gärna på tel 0911-69 60 00, fråga efter en social- 
sekreterare på familjehemsgruppen eller gå in på vår hem-
sida www.pitea.se/familjehem

Välkomna att höra av er!

Er insats kan göra stor skillnad.


