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Kontakt
Familjehemssekreterare:
Inger Olandersson
Telefon 0451-26 88 96
inger.olandersson@hassleholm.se
Mikael Hörnebrant
Telefon: 0451-26 74 58
mikael.hornebrant@hassleholm.se

”Det finns ögonblick i barndomen
då en dörr öppnas
och släpper in framtiden”
/Deepak Chopra

Eileen Roxå
Telefon 0451-26 87 12
eileen.roxa@hassleholm.se

Socialförvaltningen

Familjehemsenheten
Verksa mhetso mråd e Barn och Fa milj

Susanne Nordh
Telefon: 0451-26 88 76
susanne.nordh@hassleholm.se
Mer information
Familjehemsenheten:
www.hassleholm.se/familjehemsenheten

Intresseanmälan att bli familjehem
www.hassleholm.se/Anmälan-familjehem
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Socialförvaltningen – Hässleholms kommun

Ersättning och avtal
När ett barn placeras i familjehem skrivs ett avtal mellan familjen och ansvarig
socialnämnd.
Avtalet innehåller information om rättigheter och skyldigheter samt ekonomi.

Familjehem och jourfamiljer sökes
Vill du hjälpa barn, unga eller vuxna som behöver extra stöd och
omsorg?
Just nu söker Hässleholms kommun nya familjehem och jourhem.
Är du intresserad?
Gå in på www.hassleholm.se/familjehemsenheten och gör en intresseanmälan
eller ta kontakt med någon av våra familjehemsekreterare, kontaktuppgifter finns
på sista sidan.
Familjehem
Ett familjehem är en familj eller ensamstående som tar emot ett barn eller en
ungdom och fungerar som dennes familj under några månader eller under flera
år. Det innebär också att hålla kontakt med barnets/ungdomens anhöriga.
Familjehemmet behöver ha tid och utrymme för den nya familjemedlemmen.

Den ekonomiska ersättning för uppdrag som familjehem eller jourhem består av
omkostnadsersättning och arvodesersättning enligt kommunförbundets rekommendationer.


Omkostnadsersättning skall täcka kostnader för mat, aktiviteter, kläder
och del i bostad med mera.



Arvodet är ersättningen för det uppdrag som utförs och beskattas som
inkomst.

Stöd, handledning och utbildning
Våra familjehemssekreterare träffar familjehemmen regelbundet för att stödja
och handleda familjehemmen.
Vi erbjuder vidare utbildningar samt handledningsgrupper tillsammans med
andra familjehem.

Jourhem
Ett jourhem innebär att man tar emot barn eller ungdomar för akut placering
under en kortare tid.
Utredning för att hitta rätt personer
Familjer och ensamstående som vill bli familjehem eller jourhem blir utredda
genom samtal om barn, uppväxt, erfarenhet och förväntningar.
Viktigt är en stabil och trygg livssituation.
Kontroll görs i socialregister, kronofogderegistret, polisens misstanke- och belastningsregister samt utdrag från försäkringskassan.
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