
Intresseorganisationer

FaCo – Familjevårdens centralorganisation
En ideell organisation som vänder sig till alla som arbetar med barn, 
ungdomar och vuxna i famijehem. 
E-post: mejla@faco.nu  
Hemsida: www.faco.nu

FR – Familjehemmens Riksförbund
Riksförbundets främsta uppgift är att tillvara kunskaper och erfarenheter 
från familjehem och kontaktfamiljer, stödja och ge möjlighet till utveckling. 
Hemsida: www.familjehemmensriksforbund.se
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Att öppna sitt hem för ett barn från en annan familj är ett  
ansvarfullt uppdrag som kan vara både stimulerande och glädjerikt.
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Barnomsorgsavgift
Barnomsorgsavgift ersätts med den faktiska kostnaden beräknad utifrån 
familjehemmets boendekommuns nivå. Ersättningen läggs på omkostna-
den och kommer således att dras ifrån när behovet av barnomsorg upphör. 

Barnförsäkring 
Kommunen har olycksfallsförsäkring för familjehemsplacerade barn. 

Hemförsäkring
Familjehem omfattas av den ansvarförsäkring som kommunen tecknat, dock 
är självrisken hög och familjehemmet ska därför ha en egen hemförsäkring 
med tillägget allrisk eller motsvarande. Kommunen står för självrisken om 
barnet förorsakar skada. Alla personer som är skrivna på samma adress 
omfattas av familjens hemförsäkring.

Deklaration
Avdraget för den skattefria omkostnaden måste fyllas i av familjehemmet 
själv. I deklarationen är omkostnadsbeloppet förtryckt, men inte avdraget 
under allmänna avdrag. Om ni missar att göra avdraget påförs skatt även 
för omkostnaden.

Högkostnadsskydd/mediciner
Alla barn såväl biologiska som placerade som bor ”under samma tak” kan 
registreras på en familjehemsförälder. Därmed räknas de med på ett hög-
kostnadsskydd (för närvarande 1.800 kr/år). Familjehemmet ansvarar själva 
för registreringen hos Apoteket eller motsvarande verksamhet. Fullmakt från 
de biologiska föräldrarna krävs för att familjehemmet skall kunna hämta ut 
receptbelagd medicin till det placerade barnet. Barnets handläggare ser till 
att ni får blanketten påskriven av föräldern. 

Pass 
Barnets vårdnadshavare måste ge sitt medgivande för att barnet skall få ett 
pass. Har föräldrarna gemensam vårdnad krävs medgivande från dem båda. 
Om det av någon anledning inte går att få en påskrift från vårdnadshavarna 
kan pass utfärdas efter att passmyndigheten inhämtat yttrande från place-
rande socialnämnd. Påbörja därför passansökan i god tid innan resan, då 
det kan medföra lång handläggningstid om vårdnadshavaren inte ger sitt 
medgivande.

Placeringsinformation

Placeringsdatum 

Barnets/ungdomens namn

Ansvarig kommun 

Barnets handläggare 

Familjehemssekreterare 

Föräldrar 

Andra viktiga kontakter för barnet 
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Allmän information
Det är socialnämnden som har det yttersta ansvaret för de placerade 
barnen och ungdomarna. En del i detta ansvar innefattar placeringen i 
familjehemmet. 

Orsaken till att barn behöver bo i familjehem är att de av olika 
anledningar inte har en fungerande hemsituation. Det kan bero på att 
föräldrar är sjuka, att det finns relationsproblem, missbruksproblem eller 
andra svårigheter i familjen.

De flesta barn och ungdomar är placerade i familjehem med samtycke 
från föräldrar, men det finns också situationer där familjehemsplaceringen 
sker mot föräldrarnas vilja. Oavsett om placeringen har skett med eller 
utan samtycke ska socialtjänsten följa vården av de placerade barnen. 
Detta görs genom:

 Regelbundna personliga besök i familjehemmet, ibland oanmälda.

  Enskilda samtal med barnen.

  Enskilda samtal med familjehemmet.

  Samtal med föräldrarna (vårdnadshavarna).

  Gemensamma träffar för familjehem.

Minst var sjätte månad ska ett så kallat övervägande göras, vilket  innebär 
att följa upp hur det går för barnet, samt att bevaka att vården inte 
fortgår längre än nödvändigt.

Vad händer efter att  
barnet/ungdomen flyttat in?
Det är naturligt att det tar en tid för barnet/ungdomen att anpassa sig till 
den nya situationen. En tydlighet när det gäller vilka regler och rutiner 
som finns i familjehemmet kan underlätta anpassningen, liksom att det 
finns en förståelse för att det är en stor omställning för barnet/ungdomen 
att flytta in i en ny familj.

Förväntningar på familjehemmet
  Att du/ni har god samarbetsförmåga och är beredda att samarbeta   

 med barnets biologiska familj.
  Att du/ni är införstådda med att arbetet sker på uppdrag av socialtjänsten  

 och följer den genomförandeplan som ligger till grund för placering.
  Att du ni under arbetstid är med på träffar och möten utan att ersättas  

 för förlorad arbetsinkomst. Sådan ersättning sker endast när behovet är  
 omfattande.

  Att du/ni tar ansvar för det placerade barnet som om det hade varit ert  
 eget barn.

  Att du/ni aktivt stöttar barnet i skolarbetet och finns med vid läxläsning.
  Att du/ni aktivt stöttar och vägleder barnet gällande privatekonomi.
  Att du/ni stöttar och stimulerar barnet på fritiden.
  Att du/ni informerar socialtjänsten om det placerade barnet, om för-  

 ändringar i familjen samt om du/ni funderar på att ta emot barn från   
 någon annan kommun.

  Att du/ni tidigt talar om att ni behöver mer stöd, hjälp, information  
 eller handledning. Samt att ställa frågor om ni funderar över något.

  Att du/ni deltar i sammankomster som anordnas av socialtjänsten.

Viktigt att känna till 
Barnbidrag/studiebidrag
Barnbidrag/studiebidrag betalas ut direkt till familjehemmet efter det att 
barnet stadigvarande har placerats i familjehemmet. Avdrag från omkost-
naden görs på motsvarande belopp. Barnbidraget betalas ut till och med det 
kvartal som barnet fyller 16 år, därefter utbetalas studiebidrag från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) så länge barnet studerar på gymnasiet. 
Studiebidraget betalas ut automatiskt utan ansökan till den som tidigare fått 
barnbidraget. Om det placerade barnet redan har studiebidrag från CSN 
måste en fullmakt lämnas in av föräldrarna för att familjehemmet skall få 
pengarna till eget konto. Under sommarlovet utbetalas inget studiebidrag, 
pengarna betalas då ut som extra omkostnad från socialförvaltningen.
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Arvode och omkostnad 
Socialnämnden i Strömsund följer svenska kommunförbundets (SKL) 
rekommendationer när det gäller ersättningsnivåer.  
Aktuella uppgifter finns på www.skl.se.

Arvode
Arvodet ersätter familjehemmet för det arbete och den tid som 
uppdraget för med sig. En familjehemsförälder ska fungera som förälder i 
vardagssituationen det vill säga gå på föräldramöten, delta i 
utvecklingssamtal i förskola och skola, följa med till tandläkare och läkare, 
ta emot företrädare för socialnämnden, delta i fortbildning och 
handledning och liknande. Det arvode som utbetalas ska ha beräknats 
utifrån detta och kompensation för eventuell inkomstförlust ska därmed 
inte bli aktuellt.

Utgångspunkter för storleken på det arvode och den omkostnads-
ersättning som ges är barnets behov kopplat till hur familjehemmet 
fullföljer sitt uppdrag utifrån den genomförandeplan som upprättats vid 
placeringen. Både arvode och omkostnadsersättning kan förändras utifrån 
dessa kriterier.

Arvodesersättningen följer löneutvecklingen i yrken som vårdare, 
barnskötare, vårdbiträden och liknande yrken. Arvodesersättningen är en 
skattepliktig inkomst samt både sjukpenning- och pensionsgrundande. 
Den berättigar inte till tjänstepension och är inte semestergrundande. 
Ersättningen ger inte heller rätt till a-kassa.

Omkostnad
Omkostnadsersättningen är till för att täcka den merkostnad som 
familjehemmet får när det tar emot ett barn. Ersättningen följer 
prisbasbeloppet och är satt med hänsyn till att familjehemmen ofta har en 
högre levnadsstandard. Familjehemmet får göra avdrag i sin deklaration 
för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5.000 kronor per 
år. Omkostnadsersättningen är varken sjuk- eller pensionsgrundande.  
 

Grundomkostnaden 
Ersättningen ska täcka barnets normala löpande behov för personliga 
kostnader och barnets del av hushållets gemensamma kostnader. Här 
ingår kostnader för:

  Livsmedel, kläder och skor, personlig hygien.
  Fickpengar, lek, fritid.
  Förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier.
  TV, telefon.
  Resor som normalt tillhör vardagen.
  Normal förbrukning av el och vatten. 

 
Tilläggskostnader
I beräkningen av ert avtal har hänsyn tagit till om barnet har individuella 
behov som berättigar till en högre ersättning än grundomkostnaden. Det 
kan till exempel gälla:

  Dyra fritidsaktiviteter.
  Dyra semesterresor.
  Specialkost.
  Kostnader för umgänge.

 
Extra omkostnader som prövas separat
Det kan till exempel gälla:

  Glasögon.
  Kostnader för receptbelagd medicin – utbetalas  

 separat upp till högkostnadsskyddet.
  Resekostnader utöver vardagliga resor exempelvis  

 vid umgänge eller resor till Barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

På Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se finns exempel 
på levnadsomkostnader för barn i olika åldrar.
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  Glasögon.
  Kostnader för receptbelagd medicin – utbetalas  

 separat upp till högkostnadsskyddet.
  Resekostnader utöver vardagliga resor exempelvis  

 vid umgänge eller resor till Barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

På Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se finns exempel 
på levnadsomkostnader för barn i olika åldrar.
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Arvode och omkostnad 
Socialnämnden i Strömsund följer svenska kommunförbundets (SKL) 
rekommendationer när det gäller ersättningsnivåer.  
Aktuella uppgifter finns på www.skl.se.

Arvode
Arvodet ersätter familjehemmet för det arbete och den tid som 
uppdraget för med sig. En familjehemsförälder ska fungera som förälder i 
vardagssituationen det vill säga gå på föräldramöten, delta i 
utvecklingssamtal i förskola och skola, följa med till tandläkare och läkare, 
ta emot företrädare för socialnämnden, delta i fortbildning och 
handledning och liknande. Det arvode som utbetalas ska ha beräknats 
utifrån detta och kompensation för eventuell inkomstförlust ska därmed 
inte bli aktuellt.

Utgångspunkter för storleken på det arvode och den omkostnads-
ersättning som ges är barnets behov kopplat till hur familjehemmet 
fullföljer sitt uppdrag utifrån den genomförandeplan som upprättats vid 
placeringen. Både arvode och omkostnadsersättning kan förändras utifrån 
dessa kriterier.

Arvodesersättningen följer löneutvecklingen i yrken som vårdare, 
barnskötare, vårdbiträden och liknande yrken. Arvodesersättningen är en 
skattepliktig inkomst samt både sjukpenning- och pensionsgrundande. 
Den berättigar inte till tjänstepension och är inte semestergrundande. 
Ersättningen ger inte heller rätt till a-kassa.

Omkostnad
Omkostnadsersättningen är till för att täcka den merkostnad som 
familjehemmet får när det tar emot ett barn. Ersättningen följer 
prisbasbeloppet och är satt med hänsyn till att familjehemmen ofta har en 
högre levnadsstandard. Familjehemmet får göra avdrag i sin deklaration 
för den del av omkostnadsersättningen som överstiger 5.000 kronor per 
år. Omkostnadsersättningen är varken sjuk- eller pensionsgrundande.  
 

Grundomkostnaden 
Ersättningen ska täcka barnets normala löpande behov för personliga 
kostnader och barnets del av hushållets gemensamma kostnader. Här 
ingår kostnader för:

  Livsmedel, kläder och skor, personlig hygien.
  Fickpengar, lek, fritid.
  Förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier.
  TV, telefon.
  Resor som normalt tillhör vardagen.
  Normal förbrukning av el och vatten. 
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Allmän information
Det är socialnämnden som har det yttersta ansvaret för de placerade 
barnen och ungdomarna. En del i detta ansvar innefattar placeringen i 
familjehemmet. 

Orsaken till att barn behöver bo i familjehem är att de av olika 
anledningar inte har en fungerande hemsituation. Det kan bero på att 
föräldrar är sjuka, att det finns relationsproblem, missbruksproblem eller 
andra svårigheter i familjen.

De flesta barn och ungdomar är placerade i familjehem med samtycke 
från föräldrar, men det finns också situationer där familjehemsplaceringen 
sker mot föräldrarnas vilja. Oavsett om placeringen har skett med eller 
utan samtycke ska socialtjänsten följa vården av de placerade barnen. 
Detta görs genom:

 Regelbundna personliga besök i familjehemmet, ibland oanmälda.

  Enskilda samtal med barnen.

  Enskilda samtal med familjehemmet.

  Samtal med föräldrarna (vårdnadshavarna).

  Gemensamma träffar för familjehem.

Minst var sjätte månad ska ett så kallat övervägande göras, vilket  innebär 
att följa upp hur det går för barnet, samt att bevaka att vården inte 
fortgår längre än nödvändigt.

Vad händer efter att  
barnet/ungdomen flyttat in?
Det är naturligt att det tar en tid för barnet/ungdomen att anpassa sig till 
den nya situationen. En tydlighet när det gäller vilka regler och rutiner 
som finns i familjehemmet kan underlätta anpassningen, liksom att det 
finns en förståelse för att det är en stor omställning för barnet/ungdomen 
att flytta in i en ny familj.

Förväntningar på familjehemmet
  Att du/ni har god samarbetsförmåga och är beredda att samarbeta   

 med barnets biologiska familj.
  Att du/ni är införstådda med att arbetet sker på uppdrag av socialtjänsten  

 och följer den genomförandeplan som ligger till grund för placering.
  Att du ni under arbetstid är med på träffar och möten utan att ersättas  

 för förlorad arbetsinkomst. Sådan ersättning sker endast när behovet är  
 omfattande.

  Att du/ni tar ansvar för det placerade barnet som om det hade varit ert  
 eget barn.

  Att du/ni aktivt stöttar barnet i skolarbetet och finns med vid läxläsning.
  Att du/ni aktivt stöttar och vägleder barnet gällande privatekonomi.
  Att du/ni stöttar och stimulerar barnet på fritiden.
  Att du/ni informerar socialtjänsten om det placerade barnet, om för-  

 ändringar i familjen samt om du/ni funderar på att ta emot barn från   
 någon annan kommun.

  Att du/ni tidigt talar om att ni behöver mer stöd, hjälp, information  
 eller handledning. Samt att ställa frågor om ni funderar över något.

  Att du/ni deltar i sammankomster som anordnas av socialtjänsten.

Viktigt att känna till 
Barnbidrag/studiebidrag
Barnbidrag/studiebidrag betalas ut direkt till familjehemmet efter det att 
barnet stadigvarande har placerats i familjehemmet. Avdrag från omkost-
naden görs på motsvarande belopp. Barnbidraget betalas ut till och med det 
kvartal som barnet fyller 16 år, därefter utbetalas studiebidrag från Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) så länge barnet studerar på gymnasiet. 
Studiebidraget betalas ut automatiskt utan ansökan till den som tidigare fått 
barnbidraget. Om det placerade barnet redan har studiebidrag från CSN 
måste en fullmakt lämnas in av föräldrarna för att familjehemmet skall få 
pengarna till eget konto. Under sommarlovet utbetalas inget studiebidrag, 
pengarna betalas då ut som extra omkostnad från socialförvaltningen.
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Barnomsorgsavgift
Barnomsorgsavgift ersätts med den faktiska kostnaden beräknad utifrån 
familjehemmets boendekommuns nivå. Ersättningen läggs på omkostna-
den och kommer således att dras ifrån när behovet av barnomsorg upphör. 

Barnförsäkring 
Kommunen har olycksfallsförsäkring för familjehemsplacerade barn. 

Hemförsäkring
Familjehem omfattas av den ansvarförsäkring som kommunen tecknat, dock 
är självrisken hög och familjehemmet ska därför ha en egen hemförsäkring 
med tillägget allrisk eller motsvarande. Kommunen står för självrisken om 
barnet förorsakar skada. Alla personer som är skrivna på samma adress 
omfattas av familjens hemförsäkring.

Deklaration
Avdraget för den skattefria omkostnaden måste fyllas i av familjehemmet 
själv. I deklarationen är omkostnadsbeloppet förtryckt, men inte avdraget 
under allmänna avdrag. Om ni missar att göra avdraget påförs skatt även 
för omkostnaden.

Högkostnadsskydd/mediciner
Alla barn såväl biologiska som placerade som bor ”under samma tak” kan 
registreras på en familjehemsförälder. Därmed räknas de med på ett hög-
kostnadsskydd (för närvarande 1.800 kr/år). Familjehemmet ansvarar själva 
för registreringen hos Apoteket eller motsvarande verksamhet. Fullmakt från 
de biologiska föräldrarna krävs för att familjehemmet skall kunna hämta ut 
receptbelagd medicin till det placerade barnet. Barnets handläggare ser till 
att ni får blanketten påskriven av föräldern. 

Pass 
Barnets vårdnadshavare måste ge sitt medgivande för att barnet skall få ett 
pass. Har föräldrarna gemensam vårdnad krävs medgivande från dem båda. 
Om det av någon anledning inte går att få en påskrift från vårdnadshavarna 
kan pass utfärdas efter att passmyndigheten inhämtat yttrande från place-
rande socialnämnd. Påbörja därför passansökan i god tid innan resan, då 
det kan medföra lång handläggningstid om vårdnadshavaren inte ger sitt 
medgivande.

Placeringsinformation

Placeringsdatum 

Barnets/ungdomens namn

Ansvarig kommun 

Barnets handläggare 

Familjehemssekreterare 

Föräldrar 

Andra viktiga kontakter för barnet 
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Intresseorganisationer

FaCo – Familjevårdens centralorganisation
En ideell organisation som vänder sig till alla som arbetar med barn, 
ungdomar och vuxna i famijehem. 
E-post: mejla@faco.nu  
Hemsida: www.faco.nu

FR – Familjehemmens Riksförbund
Riksförbundets främsta uppgift är att tillvara kunskaper och erfarenheter 
från familjehem och kontaktfamiljer, stödja och ge möjlighet till utveckling. 
Hemsida: www.familjehemmensriksforbund.se
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Att öppna sitt hem för ett barn från en annan familj är ett  
ansvarfullt uppdrag som kan vara både stimulerande och glädjerikt.

 Familjehem
I STRÖMSUNDS KOMMUN
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Vård- och socialförvaltning
Individ- och familjeomsorg, Box 199, 833 22 Strömsund

0670-161 00 (vx) 

www.stromsund.se
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