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Familjehem för barn och ungdomar 

Vad innebär familjehem? 
Familjehem är en insats enligt socialtjänstlagen för barn och ungdomar som inte kan bo 
i sin egen familj. Barnen/ungdomarna kan bo en kortare eller längre tid i familjehem. 
 

Familjehemmen är vanliga trygga familjer som har tid och engagemang för att ta emot barn och 
ungdomar i sina hem.  Det  kan  ibland  vara  en familj inom barnets släkt eller bekantskapskrets. 
 

Familjen blir utredd och godkänd av socialtjänsten. I familjehemmet bor man  som  en  
familjemedlem  och får det stöd och den omvårdnad som man behöver.  
Som familjehem samarbetar man  med  barnets  biologiska nätverk. 

 

Vem kan få insatsen familjehem? 
 

Barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sin egen familj kan efter utredning hos 
 IFO Barn och Unga få ett beslut om placering i familjehem. 
  
 

Det finns olika anledningar till en placering, till exempel missbruk eller sjukdom hos  
föräldrarna eller relationsproblem mellan en tonåring och föräldrarna.  
 
 

Placeringarna följs regelbundet upp av socialsekreterare och barnens/ungdomarnas  
situation redovisas två gånger per år till socialnämnden. 

 

 

När du har fått ett beslut om familjehem har du rätt att förvänta dig följande: 
 

 All personal har tystnadsplikt. 

 Du får bo i ett familjehem som passar  dig. 

 Du får stöd i att behålla kontakten med din biologiska familj. 

 Du får vara delaktig i de beslut som rör dig. 

 Du får en socialsekreterare som du har kontakt med under placeringen. 

 Du blir bemött på ett bra sätt av kunniga och professionella socialsekreterare. 

 Du får information om dina rättigheter. 
 



Förtroende  Omtanke  Delaktighet KVALITETSGARANTI  
 

   
 
 
 

 
Säg vad du tycker! 
Om du upplever att vi inte gör det du har rätt att förvänta dig, så lyssnar vi på dina synpunkter.  
Vid behov ser vi över våra rutiner och rättar det som blivit fel. 

 
Dina synpunkter är värdefulla. Vi vill ta tillvara både positiva och negativa synpunkter,  
idéer och klagomål. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. 
 

Inom Socialförvaltnigens alla verksamheter finns en speciell blankett som Du kan  
använda  “Synpunkter och klagomål (Ris och Ros)”. Denna blankett ska finnas tillgänglig inom 
alla verksamheter. Om Du inte finner den kan du alltid be din handläggare eller annan personal 
om att få den. 
 
På kommunens hemsida http://www.stromstad.se/ finner du också en digital blankett för att lämna   
synpunkter och klagomål under rubriken SYNPUNKTER OCH DIALOG.  
 

 
 

Vill du veta mer om familjehem? 
Ytterligare information om familjehem hittar Du på Strömstad  
kommuns hemsida:  http://www.stromstad.se/ 
 
Huvudrubrik: STÖD OCH OMSORG        Underrubrik: Familj, barn och unga 
 
Eller följ länken nedan: 
http://www.stromstad.se/stodochomsorg/familjbarnochunga.4.b5400fe1453b
28b6b71b21d.html 
 
 
 
Du kan också vända dig till IFO Barn och Unga på telefon 0526–19 277. 

 
 

 

 

   
 

Socialförvaltningen 
Postadress: 452 80 STRÖMSTAD 
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Tel. vx: 0526-190 00  
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