
 
 

 

 

 

 

     

Vill du öppna ditt hem för 
någon som behöver det? 

- Bli familjehem, kontaktfamilj  
      eller kontaktperson 

 
 



 
 

Öppna ditt hem för någon som behöver det 
Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt, någon man 

kan prata med när ingen annan lyssnar, som kan fråga ”hur har du haft 
det idag?”, som kan se till att man äter innan fotbollsträningen, som kan 
säga till när det är dags att gå och lägga sig, som vill följa med och titta 
på bio, gå ut och fika tillsammans eller som man bara kan få komma hem 
till ibland. 

Vi behöver dig som man kan skratta med, få tröst av, få vara ifred 
hos, få sällskap hos och som genom små eller stora handlingar kan ge 
stöd, trygghet, värme och omtankte till ett barn, en ungdom eller en 
vuxen människa. 

Vi behöver dig som vill göra skillnad i någons liv! 

Bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson 
 

 

 
 



 
 

Familjehem 
Varför behövs familjehem? 
Det finns barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo 
kvar hemma hos sina föräldrar. Skälen till att barn och ungdomar 
behöver flytta hemifrån kan variera. 
Det kan handla om att föräldrarna försummar barnen eller att 
barnen far illa på grund av exempelvis sjukdom, missbruk eller bråk  
i familjen. 
Det kan också vara så att barnet eller tonåringen har ett destruktivt 
beteende eller att det finns relationsproblem mellan barn och 
föräldrar. 

 

Vad är familjehem och vad innebär det? 
Som familjehem tar du emot ett barn som en familjemedlem under 
en kortare eller längre tid och ibland under hela uppväxttiden.  
Ett uppdrag som familjehem är hela familjens uppdrag, det kräver 
både tid, tålamod och engagemang, men ger också mycket glädje.  

 
Du ska ge barnet den kärlek, omvårdnad och trygghet i vardagen 
som barnet behöver och har rätt till, som om det vore ditt eget 
biologiska barn. 



 
 

En av familjehemmens viktigaste uppgifter är att stödja barnets 
relation till sina föräldrar, syskon och släktingar. Samarbete med 
socialtjänst och andra myndigheter såsom skola och hälsovård, 
är andra viktiga uppgifter för dig som familjehem.  
Målet är att barnet om möjligt, ska återförenas med sin familj. 
 

Vilka kan bli familjehem? 
Vi söker trygga och stabila vuxna med empati och engagemang och 
som har utrymme att ta emot ett barn. I övrigt finns det ingen given 
mall; familjehem är lika olika som alla andra familjer. Barn har olika 
behov och intressen och därför behövs alla sorters familjehem. 

Du kan vara gift, sambo eller ensamstående, med eller utan barn. 
Det spelar ingen roll om man bor i stadsmiljö eller på landet,  
i lägenhet eller i eget hus. 
Det är alltid barnets behov som står i centrum! 
  

Hur blir man familjehem? 
Du kan göra en intresseanmälan om du vill bli familjehem genom att 
kontakta socialtjänsten eller fylla i en intresseanmälan som finns på 
Hofors kommun webbplats. 

Efter att ni gjort en intresseanmälan gör våra familjehemssekreterare 
en utredning. Utredningen görs för att få en bild av er som familj 
samt hur er vardag ser ut. Vi gör hembesök, inhämtar registerutdrag 
från myndigheter och gör intervju med er. 

Att bli familjehem är ett stort och viktigt beslut. Vi gör denna 
grundliga utredning för att det ska bli så bra så bra som möjligt, 
både för barnet och för er. 

  



 
 

Stöd till familjehem 
Vi strävar efter att stödja våra familjehem så bra som möjligt i 
arbetet med barnen. Vår målsättning är att underlätta kontakten 
mellan familjehemsföräldrar, barnet och den biologiska familjen. 

Som familjehemsförälder får du stöd och handledning från ansvariga 
handläggare vid socialtjänsten. Ibland kan det behövas extra stöd 
och då kan vi erbjuda stöd från extern handledare eller från 
kommunens familjebehandlare. 
 

Ersättning till 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. Den delen är skattepliktig. 

• Omkostnadsdelen ska användas till barnets omkostnader som till 
exempel mat, kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. 

Hofors kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
riktlinjer vad gäller ersättningen ovan.  
 

 

 



 
 

Kontaktfamilj 
 

Varför behövs kontaktfamiljer? 
Många familjer har ett litet nätverk och saknar anhöriga som kan 
avlasta och vara en del av barnets liv. Gruppen ensamstående 
föräldrar ökar varje år och ibland är föräldrarna unga och behöver 
stöd i sin föräldraroll.  
Som kontaktfamilj blir man en extrafamilj till ett barn och en trygg 
punkt för barnet. 
 

Vad innebär det att vara kontaktfamilj? 
Som kontaktfamilj tar du emot ett eller flera barn i ditt hem, 
antingen en eller två helger i månaden. 
Som kontaktfamilj fyller ni en viktig roll i barnets liv. Att ordna 
spännande utflykter och roliga aktiviteter är inte det viktigaste. 
Huvudsaken är att man som kontaktfamilj tar sig tid för barnet  
och att barnet får vara en del i familjen och känna sig välkommen. 

 

 

  



 
 

Vilka kan bli kontaktfamilj? 
Vi behöver alla sorters familjer: sammanboende, ensamstående, med 
eller utan egna barn, unga och gamla. 
Alla barn har olika behov, vilket styr valet av kontaktfamilj. 
Det är viktigt att kontaktfamiljen har en stabil livssituation samt tid och 
engagemang för ett extra barn. 
 

Hur blir man kontaktfamilj? 
Inför kontaktfamiljsuppdraget utreds familjens lämplighet genom 
hembesök, intervjuer och registerkontroller.  

Stöd till kontaktfamilj 
Som kontaktfamilj får ni vägledning, stöd och hjälp i ert uppdrag från  
ansvariga handläggare vid socialtjänsten.  

Ersättning till kontaktfamilj 
Som kontaktfamilj får du en ersättning som består av en arvodesdel 
och en omkostnadsdel.  
 

• Arvodesdelen är en ersättning för det uppdrag ni har som 
kontaktfamilj. Den delen är skattepliktig. 

• Omkostnadsdelen ska användas till barnets omkostnader som till 
exempel mat, husrum, basutrustning och aktiviteter. 
 

Hofors kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
riktlinjer vad gäller ersättningen ovan.  
  



 
 

Kontaktperson 
 

Vem behöver en kontaktperson? 
En kontaktperson fungerar som en vän och medmänniska till ett 
barn, en ungdom eller en vuxen som har någon form av intellektuell, 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. 
Barn och ungdomar med social problematik kan också behöva 
stödet från en kontaktperson. 

Vad innebär det att vara kontaktperson? 
En kontaktperson är någon som har tid att lyssna, uppmuntra till 
fritidsaktiviteter eller stötta i skolarbetet.  
Kontaktpersonen ska vara ett personligt stöd och en vuxen förebild. 
För att uppnå syftet med uppdraget är det viktigt att en förtroende-
full relation byggs upp och att man har roligt tillsammans. 
Som kontaktperson träffar du barnet, ungdomen eller den vuxne 
mellan 4 timmar upp till 8 timmar per månad. 

 

 

 

 

 



 
 

Vem kan bli kontaktperson? 
Det är viktigt att du som kontaktperson har en stabil livsituation, tid 
och engagemang. Kontaktpersonen ska ha en personlig mognad, ett 
gott omdöme och naturligtvis vara intresserad av att stötta andra 
människor. 

Hur blir man kontaktperson? 
Innan du blir kontaktperson utreder vi din lämplighet genom att vi 
intervjuar dig och gör registerkontroller. 

Stöd till kontaktperson 
Som kontaktperson får du vägledning, stöd och hjälp i ditt uppdrag 
från ansvariga handläggare på socialtjänsten. 

Ersättning till kontaktperson 
Som kontaktpeson får du en ersättning som består av en arvodesdel 
och en omkostnadsdel.  
 

• Arvodesdelen är en ersättning för det uppdrag du har som 
kontaktperson. Den delen är skattepliktig. 

• Omkostnadsdelen ska täcka de utlägg du har i samband med 
uppdraget som kontaktperson. 

Hofors kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
riktlinjer vad gäller ersättningen ovan.  
  



 
 

Välkommen att kontakta oss 
Om du är intresserad av att bli familjehem, kontaktfamilj eller 
kontaktperson och vill göra en intresseanmälan eller om du har 
några frågor eller funderingar så är du varmt välkommen att 
kontakta: 

Familjehemssekreterare 
Bengt Djeerf 
0290-77 17 14 
bengt.djeerf@hofors.se 
 

Sven-Åke Söderqvist 
0290-77 15 23 
sven-ake.soderqvist@hofors.se 
 

Socialtjänstens reception  
0290-77 17 20 (telefontid kl.08.00 – 12.00) 
ifo@hofors.se  
 

Du kan även göra en intresseanmälan vid Hofors kommun 
webbplats: www.hofors.se 
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