Surahammars kommun söker familjehem till ensamkommande barn och ungdomar
Surahammars kommun har just nu ett stort behov av familjehem till ensamkommande barn
och ungdomar. Barn och ungdomar som saknar föräldrar i Sverige behöver andra vuxna som
öppnar sina hem. Att vara familjehem innebär att man tar emot barn i sitt hem under en period
av barnets liv eller under barnets hela uppväxt. Det kan även innebära att man tar emot barn
med kort varsel och under en begränsad period, så kallat jourhem.
Ett familjehem för ensamkommande barn och ungdomar tar hand om och ansvarar för ett
barns hela omvårdnad i samarbete med socialtjänsten och barnets god man eller särskilt
förordnade vårdnadshavare. Familjehemmet har regelbunden kontakt med socialtjänsten för
stöd och handledning vid behov.
Ett bra familjehem består av stabila människor med en ordnad tillvaro som har tid och
engagemang att ta emot barn och ungdomar. Innan ett eventuellt uppdrag utreds familjen för
att bedöma lämpligheten som familjehem.
Uppdraget som familjehem utgår från privatpersoners önskan och möjlighet att hjälpa och
stödja barn och ungdomar som har det svårt. Familjehemmet får ersättning i form av arvode
och omkostnadsersättning.
Vill du veta mer? Kontakta familjehemssekreterarna Sara Haglöf på tel.nr 0220-390 44
alternativt sara.haglof@surahammar.se eller Pernilla Palmqvist på tel.nr 0220- 390 46
alternativt pernilla.palmqvist@surahammar.se
Surahammars kommun söker kontaktfamiljer
Har ni tid, lust och engagemang att stötta en familj? Surahammars kommun söker
kontaktfamiljer. Som sådana tar man regelbundet emot ett barn i sitt hem, från en helg till en
vecka per månad. Kontaktfamiljer syftar till att barn ska få omväxling och tillgång till en extra
familj för aktiviteter samtidigt som föräldrarna får möjlighet till avlastning.
En bra kontaktfamilj består av stabila människor med en ordnad tillvaro som har tid och
engagemang att ta emot ett barn. Innan ett eventuellt uppdrag utreds familjen för att bedöma
lämpligheten som kontaktfamilj.
Uppdrag som kontaktfamilj utgår från privatpersoners önskan och möjlighet att hjälpa och
stödja barn och ungdomar som har det svårt. Kontaktfamiljen får ersättning i form av arvode
och omkostnadsersättning.
Vill du veta mer? Kontakta familjehemssekreterarna Sara Haglöf på tel.nr 0220-390 44
alternativt sara.haglof@surahammar.se eller familjehemssekreterare Pernilla Palmqvist på
tel.nr 0220-390 46 alternativt pernilla.palmqvist@surahammar.se .

