
Sammanfattning

Grunderna för jour- och familjehem

Mänskliga rättigheter är grunden
● Familjehemsvården utgår från barn och ungas mänskliga rättigheter. Rättigheterna

samlas i Barnkonventionen.
● Staten har ett ansvar och kan aktivera det statliga föräldraskapet, genom socialtjänsten.

Varför placeras barn och unga?
Det finns två stora orsaker: omsorgsbrist (gäller oftast mindre barn), och beteendeproblem
(gäller oftast tonåringar).

Lagliga grunder för placering
Frivilliga insatser regleras av Socialtjänstlagen (SoL), och tvingande insatser av Lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).



Du behöver träna båda dina ben
Du har, i din roll som jour- och familjehem, två ben som båda behöver användas: relation och
uppdrag.

Socialtjänsten ansvarar för vården
Varje kommun har sin egen socialtjänst. Där finns socialsekreterare som utifrån kommunens
förutsättningar ska stötta den som behöver. Socialtjänsten arbetar ofta utifrån metoden BBIC,
Barns behov i centrum.

● Innan du kan ta emot en placering måste du genomgå en utredning. Utredningen kan
vara generell (för flera placeringar) eller specifik (en ny utredning för varje placering).
Jourhemsutredning är oftast generell, medan familjehemsutredning oftast är specifik.

● Socialtjänsten ansvarar också för att följa upp vården, alltså att se hur det går för barnet
eller den unge hemma hos dig.

Viktiga dokument att ha koll på
● Vårdplanen beskriver VAD vården ska innehålla.
● Genomförandeplanen beskriver HUR vården ska genomföras.

Ekonomi
Den ekonomiska ersättningen består av två delar: omkostnad och arvode.

● Omkostnadsdelen finns för att täcka de merkostnader som det innebär att ta emot ett
barn eller en ungdom. Den beräknas av Skatteverkets regler om grundersättning som
utgår från barnets ålder.



● Arvodet är den ekonomiska ersättning till familjehemmet som ges utifrån det
förtroendeuppdrag som placeringen innebär. Arvodet anpassas utifrån svårighetsgraden
och omfattningen i barnet eller den unges behov.

Sekretess
Tänk på att vara försiktig med den placerades personuppgifter. Berätta inte vad som helst för
andra.

Bolla med din konsulent om du är osäker
Vi på Kraft finns här för att stötta dig i din roll. Du kan höra av dig till våra
familjehemskonsulenter dygnet runt.

Din roll
Din roll är att hjälpa barnet i den svåra situation det innebär att bli placerad. Det innebär att du
stöttar barnet i umgänge med bioföräldrarna, i skolarbetet och i tex besök hos tandläkare eller
vårdcentral.
Det tredelade föräldraskapet innebär att bioföräldrarna, socialtjänsten och du som jour- eller
familjehem delar på föräldraansvaret på olika sätt. Det bästa du kan göra är att underlätta
samarbetet. Genom att hjälpa nätverket runt barnet så hjälper du barnet.

Hela placeringen från start till mål
Du ser i bilden hur en placering startar, och hur den kan vara baserad på SoL (frivillig) eller LVU
(tvingande). Placeringen kan också ändras från SoL till LVU och tvärtom.

Tack för ditt engagemang som jour- eller familjehem. Vi finns här om du vill ha stöd i din roll.

Vi på Kraft Familjehem


