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Vid frågor eller
intresseanmälan,
hör gärna av dig till:
Tia Bersan,
familjehemsadministratör
Sektionen för
ensamkommande barn
0522-69 68 17
tia.bersan@uddevalla.se

Kontakt, familjehemsekreterare:
Bo Ulvenäs 0522-69 56 42
bo.ulvenas@uddevalla.se
Cecilia Bäck 0522-69 68 41
cecilia-a.back@uddevalla.se
Ellinore Gustavsson 0522-69 53 06
ellinore.gustafsson@uddevalla.se

Uddevalla kommun,
451 81 Uddevalla
Telefon: 0522-69 60 00
www.uddevalla.se
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Familjehem
– så funkar det
Har du tid, engagemang och en vilja att ta emot ensamkommande barn och ungdomar som har behov av att bo
i ett tryggt hem? Då är du välkommen att kontakta oss på
Familjekontoret i Uddevalla.
Vem kan bli familjehem?
Många olika sorters familjer behövs. Det
viktigaste är att familjehemmet kan erbjuda trygghet och en stabil social situation för barnet. Du kan vara gift, sambo
eller ensamstående. Du kan bo på landet
eller i stan, i hus eller i lägenhet.
Hur går det till?
Vi inleder med ett samtal via telefon.
Därefter bokas ett första hembesök då
vi fortsätter diskussionen om varför du
vill bli familjehem. Om både du och jag
är intresserade av att fortsätta kontakten
inleds en utredning med dig och din ev
partner där ni båda intervjuas.

Vi begär in diverse registerutdrag och
utreder alla våra familjehem. Därefter
fattar socialnämnden beslut om godkännande.
För oss är det viktigt att familjehemmet och barnet ömsesidigt kan matchas
med varandra, för att det ska bli så bra
som möjligt för alla.
Vad innebär det?
Att vara familjehem åt ensamkommande
barn och ungdomar innebär att du kommer
att ha tät kontakt med barnets socialsekreterare. Du får även stöd och handledning
av familjehemssekreteraren.
Du kommer att medverka till att barnet
har kontakt med sitt ursprung och andra
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viktiga personer i barnets nätverk.
Om barnet är i behov av speciellt stöd
i exempelvis skolan, behandling inom
barnpsykiatrin eller andra insatser behöver
du vara beredd på att ställa upp i dessa
kontakter. I familjehemsuppdraget ingår
också att stötta barnet till integration.
Får man ersättning?
Att vara familjehem betyder inte att du
blir anställd i kommunen men du ges ett
uppdrag som innebär att du får ett arvode
som är skattepliktigt och pensionsgrundande. Arvodet är baserat på hur omfattande familjehemsuppdraget är. Du får
också omkostnadsersättning som ska
täcka de kostnader det innebär att
ta emot ett barn i familjen.

I Uddevalla
började vi ta emot
ensamkommande
barn 2011.
Sedan dess har
alltfler kommit hit,
och behovet
av familjehem
har ökat.

