Filipstads kommun, Socialförvaltningen söker:
Familjehem/jourhem till barn och ungdomar
Särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingbarn
Familjehem/jourhem
Att vara familjehem/jourhem innebär att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem. Det kan ofta
bli ett nytt sätt att leva för er som familj. Som familjehem/jourhem får man många positiva erfarenheter, men kan
även ställas inför svårigheter.
Familjehemsvården är en viktig del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Barn och
ungdomar kan fara illa på så många olika sätt. Barn och ungdomar kan ha så svåra hemförhållanden att de inte
kan bo kvar hemma. En del ungdomar behöver av olika orsaker extra mycket stöd och hjälp för att klara av
steget mot vuxenlivet
Är du intresserad av att veta mer om vad det innebär att vara familjehem/jourhem är du välkommen att kontakta
någon oss.
Som familjehem/jourhem i Filipstads kommun har ni kontakt med socialsekreterare som ger er råd och stöd i ert
uppdrag. Som familjehem/jourhem kan man ha olika behov av stöd och hjälp. Det kan också bli aktuellt med
ytterligare hjälpinsatser från andra, till exempel barn- och ungdomspsykiatri, skola och barnavårdscentral.
Som familjehem/jourhem får man ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör
ersättning för de insatser som utförs av familjehemmet och fastställs efter ålder och vårdbehov hos den
placerade.
Särskilt förordnad vårdnadshavare till ensamkommande flyktingungdomar
Som särskilt förordnad vårdnadshavare hjälper du bland annat ungdomen i kontakten med skola, sjukvård,
myndigheter samt med den långsiktiga planeringen inför vuxenlivet. Den dagliga omsorgen utförs av personal i
det boende där ungdomen bor. Som särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar du över att se till att omsorgen
utförs, inte över att utföra den själv.
I uppdraget ingår att ha god kännedom om ungdomens och hans/hennes utveckling. God kännedom får du
genom att ha bra kontakt med det boende där ungdomen bor och det är på så sätt som du kan säkerställa att
ungdomen ges god omsorg, trygghet och tillsyn. Som vårdnadshavare ska du, om möjligt, hjälpa ungdomen att
ha kontakt med sin biologiska familj eller anhöriga inom eller utom landet.
Som vårdnadshavare ansvarar du för ungdomens ekonomi och då ingår exempelvis att söka barnbidrag,
studiebidrag och dylikt samt att skriva under papper där vårdnadshavares namnteckning krävs t ex vid ansökan
om id-handling. Du har dock ingen försörjningsplikt gentemot ungdomen.
Socialförvaltningen ersätter en särskilt förordnad vårdnadshavare till ett ensamkommande flyktingbarn med 200
kr per timme och max 10 timmar per ungdom och kalendermånad.

Tveka inte att ringa oss så berättar vi mer om de olika uppdragen!
Pia Lindroos, gruppledare IFO
pia.lindroos@filipstad.se
070-267 88 65
Åsa Andersson, verksamhetschef IFO
mailto:asa.andersson@filipstad.se
076-724 77 51

