Familjehemscentrum
Jämtlands län

Har Er familj tid och engagemang
för barn/ungdomar?
-Då kanske det här är något för Er!

Varje år placeras barn/ungdomar 0-18 år i familjehem och behovet av
familjehem i Jämtlands län har ökat under senare år, allra störst är
behovet av familjehem till tonåringar men behovet finns även för yngre
barn.
Kommunerna i länet har bildat ett gemensamt kommunalt projekt,
Familjehemscentrum (FHC). FHC rekryterar, utreder och utbildar
blivande familjehem. Socialnämnderna i Jämtland vänder sig till Familjehemscentrum när de behöver ett familjehem till ett barn/ungdom.

Familjehem

Familjehem kallades tidigare fosterhem och det innebär att öppna sitt
hem för barn /ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sin
biologiska familj under en kortare eller längre tid.
Precis som barnen är olika kan familjehemmen se olika ut. Ni kan
bo på landet eller i stan, vara ensamstående eller par, med eller utan
barn. För en del barn behövs det en vuxen hemma under en period, för
andra fungerar det bra att de vuxna arbetar/studerar. Vi ser helst att de
egna barnen har kommit över 3-årsåldern.
En viktig uppgift för ett familjehem är att få barnet att känna sig välkommet och som en del i familjen. Som familjehem får Ni vara med
och stödja barnet i att utveckla sina intressen, ha en bra skolgång och
god hälsa men också hjälpa barnet utifrån tidigare upplevelser. Familjehemmet behöver ge barnet stöd och hjälp till en positiv kontakt med
sin biologiska familj.

Vad händer när Ni bestämt er för att hjälpa till?

Ni kan göra en intresseanmälan till Familjehemscentrum via Östersunds kommuns hemsida. En socialsekreterare kommer att kontakta
Er för mer information. Därefter skickas en ansökan hem till Er som Ni
fyller i och sänder åter till Familjehemscentrum.
För att bli familjehem behöver man genomgå en utredning som innefattar hembesök, intervjuer, kontakt med referenter samt utdrag från
social- och polisregister, Kronofogden och Försäkringskassan.
Familjehemscentrum anordnar grundutbildningar för familjehem som
alla bör gå.

Vad får familjehemmet för stöd?

När ett barn placerats skall socialsekreteraren i den placerande kommunen ha regelbunden kontakt med Er och barnet/ungdomen samt ge
Er stöd.
När ett barn/ungdom skall flytta till ett familjehem skrivs ett avtal mellan familjehemmet och socialnämnden. Avtalet innehåller information
om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi.
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Besöksadress
Rådhusgatan 104
i Östersund, ingång från Verkmästargränd

Kontaktuppgifter

Lämna en intresseanmälan på www.ostersund.se/familjehem eller
ring Familjehemscentrum i Jämtlands län via Östersunds kommuns
Kundcenter 063-14 30 00.

