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Vad menas med en kontaktfamilj/avlastningsfamilj?
Begreppet kontaktfamilj används av tradition inom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg och avlastningsfamilj används mer inom
LSS-verksamheten. Nedan används endast ett begrepp men det avser
båda verksamheterna.
En kontaktfamilj ska vara en resurs för familjer som av olika skäl
behöver avlastning och stöd. Orsakerna till att kontaktfamilj behövs
kan vara många. Det kan vara så att det inte finns några närstående
runt barnets familj som ibland kan avlasta föräldrarna. Barnet kan ta
så mycket av föräldrarnas uppmärksamhet att det inte finns
tillräckligt mycket tid för syskon eller att barnet har en
bekymmersam hemsituation där föräldrarna inte riktigt förmår att ge
barnet det stöd som barnet behöver. Barn har olika behov och
intressen, vilket gör att det behövs kontaktfamiljer med eller utan
barn, sportintresserade familjer, familjer som tycker om friluftsliv,
familjer med eller utan djur och familjer med extra rum.
Socialtjänsten utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktfamilj
är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja.
Insatsen beviljas med stöd av antingen socialtjänstlagen (SoL) eller
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem kan bli kontaktfamilj?
Socialtjänsten utreder och förordnar kontaktfamiljer. En
kontaktfamilj behöver tycka om och ha tid att vara tillsammans med
andra människor, vara intresserad av andra människors situation, ha
ett fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot barn i sitt hem
samt i övrigt ha en trygg och stabil livssituation. I samband med
utredning träffar socialtjänsten den intresserade och dennes familj
inklusive barn. Utredningen görs för att få en bild av hur familjen
lever och därigenom kunna hitta rätt uppdrag utifrån varje
barns/ungdoms behov. Registerkontroll görs hos socialnämnd,
polismyndighet och kronofogdemyndighet.

Vad förväntas av en kontaktfamilj?
Kontaktfamiljen ska ge stöd och avlastning vilket innebär att
barnet/barnen kommer till kontaktfamiljen regelbundet t ex. en helg
i månaden, en dag i veckan, allt efter barnets behov. Det är inte
säkert att man som familj behöver förändra sin helg särskilt mycket.
Man måste inte göra en massa aktiviteter, oftast räcker det att barnet
deltar i det som man normalt gör på helgen. Kontaktfamiljen ska
kunna samarbeta med barnets vårdnadshavare och vara ett stöd för
föräldern/föräldrarna. Det innebär att kontaktfamiljen inte ska bli en
konkurrent. Kontaktfamiljen ska erbjuda barnet en trygg miljö. Det
är viktigt att kontaktfamiljen kan lyssna och finnas till för främst
barnet/barnen och visa respekt för både barnet och dess
vårdnadshavare. Inför ett nytt uppdrag är det viktigt att
kontaktfamiljen har pratat igenom och förankrat beslutet om att ta
uppdrag med alla familjemedlemmar, alltså även de egna barnen.

Vad kan kontaktfamiljen förvänta sig av socialtjänsten?
Uppdraget ska vara tydligt och formulerat i en arbetsplan. Under
uppdragstiden ska kontaktfamiljen få stöd och hjälp, utbildning och
handledning efter behov. Ersättning utbetalas enligt gällande
riktlinjer utifrån uppdragets omfattning och barnets behov. Att bli
kontaktfamilj är inte något som man gör för att tjäna pengar, då
ersättningen inte är hög. Istället kan man känna tillfredsställelse över
att göra en god insats för någon som behöver det. När uppdraget
upphör ska kontaktfamiljen få hjälp att göra ett bra avslut med det
aktuella barnet och vårdnadshavarna.

Vart vänder jag mig om jag vill veta mer?
Familjehemssekreteraren som arbetar inom social verksamhet i
Grästorps Kommun kan lämna mer information och ta emot
intresseanmälningar. Familjehemssekreteraren nås genom Grästorps
Kommuns växel, 0514-58000. Du kan också skicka en
intresseanmälan på adressen: Social verksamhet, Grästorps
Kommun, 46722 GRÄSTORP eller skicka ett mail till vår adress:
socialverksamhet@grastorp.se

