
 

 

 

 

Familjehem 

Det finns barn som behöver extra stöd i livet. Svårigheter i den egna familjen kan göra att 

barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver bo i ett familjehem för att få stöd i 

tillvaron. Det finns många orsaker till att ett barn eller en ungdom behöver bo i familjehem 

men gemensamt är att de är i behov av att bo någon annanstans än i sitt eget hem för att få 

stöd. 

Att vara familjehem är roligt, tålamodsprövande, utmanande och ger så väldigt mycket 

tillbaka.  

I denna broschyr har vi samlat lite information som kan vara intressant att läsa. Har ni frågor, 

tveka inte att höra av er till oss! 

 

 

Det finns framförallt två lagar som styr en placering av ett barn i ett hem utanför det egna: 

Socialtjänstlagen, (SoL) SFS 2001:453 

Vid en placering med stöd av socialtjänstlagen måste föräldrarna antingen själva begära 

placeringen eller lämna samtycke till den. 

Lagen om vård av unga, (LVU), SFS 1990:52 

Om det inte går att arbeta sig fram till frivilliga lösningar, kan placering av barn och 

ungdomar göras med stöd av LVU. 

 

En placering kan vara tillfällig eller en uppväxtplacering. 



 

Utredning 

Alla blivande familjehem utreds av Örkelljunga kommun. 

Intresserade familjer genomgår en djupintervju där man sitter i skilda rum och får svara på en 

massa frågor. Utredningens syfte är att utröna om det blivande familjehemmet har resurserna 

att ta emot ett barn, samt för att familjehemmet ska kunna matchas till det barn som är i behov 

av placering.  Vi inhämtar också uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister, 

socialregistret samt från Kronofogdemyndigheten. Dessa uppgifter inhämtas regelbundet om 

man har uppdrag som familjehem. 

 

Kontakt med socialtjänsten 

Som uppdragstagare kommer ni att ha en regelbunden kontakt med socialtjänsten. 

Familjehemsgruppen består av de socialsekreterare som utreder och följer familjehemmet, 

samt är barnets kontakt med myndigheten. 

Placeringen följs upp minst var sjätte månad då barnets socialsekreterare gör ett övervägande 

av vård och då hämtas uppgifter in från barnet, familjehemmet, de biologiska föräldrarna och 

förskola/skola. En gång om året samlas hela nätverket till en gemensam uppföljning av 

placeringen. Syftet med uppföljningen är att ta ställning till om vården ska fortsätta som 

tidigare eller ändras på något sätt. 

Barnet kommer att träffa barnets socialsekreterare åtminstone fyra gånger om året. Dessa 

träffar sker omväxlande på socialtjänsten och i familjehemmet. Familjehemsföräldrarna har 

kontakt med familjehemssekreteraren för handledning antingen i hemmet, vid besök på 

socialtjänsten eller via telefon. 

Socialtjänsten kallar också familjehemmet till återkommande träffar som kan vara i form av 

utbildning eller möjlighet att träffa andra familjehem för att utbyta erfarenheter. 

 

Kontakt med biologiska föräldrar 

En viktig princip i familjehemsvården är barnets rätt till umgänge med sina föräldrar och att 

barnets kontakt med närstående främjas. Denna princip är nära sammanlänkad med principen 

om att barnet ska återförenas med sina föräldrar när målet med vården har uppnåtts. Även i de 

fall där en återförening inte är förenlig med barnets bästa, kan det vara viktigt för barnet med 

en fortsatt positiv kontakt med sina föräldrar.  

Umgänget är i första hand till för barnet, och det är således barnets behov som skall styra. Att 

göra barnet delaktig i förhållande till ålder och mognad, samt att ha en inkluderande hållning 

gentemot barnets föräldrar och närstående kan samarbetet mellan familjehem, föräldrar och 



socialtjänst underlättas och in ge en känsla av trygghet och tillhörighet för barnet. Umgängena 

mellan barnet och de biologiska föräldrarna kan ske hemma hos föräldrarna, i familjehemmet 

eller på en neutral plats. 

 

Barnets bästa 

Enligt socialtjänstlagen, 1 kap. 2 §, är socialtjänsten skyldiga att särskilt beakta vilka åtgärder 

som krävs med hänsyn till ”barnets bästa”. Barnets bästa är ett begrepp som grundar sig i de 

bedömningar som socialtjänsten gör och kan förändras allt eftersom fler uppgifter 

framkommer eller barnets situation förändras. Barnets bästa är inte begränsat till åtgärder som 

direkt rör barnet, utan kan också till exempel handla om att barnets föräldrar får tillgång till 

stöd då detta i förlängningen ligger i barnets intresse.  

I Barnkommitténs huvudbetänkande Barnets bästa i främsta rummet (SOU 1997:116) 

beskrivs barnets bästa som följer. ”Barnets bästa är inget statiskt begrepp. Det varierar över 

tid och från ett samhälle med dess kulturella och sociala värderingar till ett annat. Det varierar 

också från ett barn till ett annat utifrån varje barns individuella situation.” 

Även i föräldrabalken, 6 kap. 2 a §, finns en övergripande bestämmelse att barnets bästa ska 

vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. 

Barnets bästa är således en viktig princip i de frågor som rör barn, samtidigt som det kan vara 

ett svårfångat begrepp med utrymme för både tolkning och bedömning. 

 

 

 

 

 

 



 

Lästips: 

 

Anknytning. Författare Kay Karlsson.  

Explosiva barn. Författare Ross W Greene.  

Ditt kompetenta barn. Författare Jesper Juul.  

Här är jag! Vem är du? Författare Jesper Juul.  

Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder. Författare Bo Hejlskov.  
Med känsla för barns självkänsla. Författare Petra Krantz Lindgren  

Från kaos till sammanhang. Författare Elisabeth Cleve.  

Hemligheten. Författare Dan Josefsson, Egil Linge.  

Den mörka hemligheten. Författare Dan Josefsson, Egil Linge.  

 

Weblänkar 

Socialtjänsten för unga: https://kollpasoc.se 

Familjevårdens centralorganisation: www.faco.nu   

Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj   

Kommunförbundet, ger ut riktlinjer för ersättning till familjehem: www.skl.se  

Allmänna barnhuset: www.allmannabarnhuset.se  
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