
Att vara kontaktfamilj 

Informationsblad 

Skicka in din ansökan om att bli kontaktperson på:  

www.familjehemsverige.se  

 

 

 

 

 

 

Individ– och familjeomsorgen 

Box 88 

362 22 Tingsryd 

e-post: socialtjansten@tingsryd.se 

 

Besöksadress: 

Södra Storgatan 92 

362 22 Tingsryd 

 

Intresserad av att bli kontaktfamilj? 



Varför behövs kontaktfamiljer? 

En familjs liv kan förändras över tiden. Det kan uppstå situationer 

som gör att barnet/ungdomen eller den vuxna behöver ytterligare 

en familj att få trygghet och stimulans ifrån. En kontaktfamiljs stöd 

kan vara avgörande för att barnet/ungdomen ska få stabilitet i en 

annars rörig situation. 

 

Vad innebär det att vara kontaktfamilj? 

Det finns barn, ungdomar och vuxna som för en kortare eller 

längre tid har behov av att regelbundet komma till en annan familj.  

Uppdraget som kontaktfamilj innebär att man öppnar sitt hem och 

sin familj för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Man blir en 

resurs för en familj eller en enskild som behöver stöd eller 

avlastning.  

Uppdragets omfattning varierar utifrån den aktuella situationen. 

Det är viktigt att alla i familjen är överens om att ställa upp som 

kontaktfamilj för att personen ska känna sig riktigt välkommen.  

Vem kan bli kontaktfamilj? 

Socialtjänsten i Tingsryd har ofta behov av kontaktfamiljer. Därför 

söker vi efter lämpliga familjer för uppdraget. Det vi söker är helt 

välfungerande familjer som är intresserade av att hjälpa någon 

annan.  

Vad gör man som kontaktfamilj? 

De tillfällen man har besök av barnet/ungdomen eller den vuxne 

ska man leva som vanligt. Man utövar de vanliga aktiviteterna 

och lämnar utrymme för barnets/ungdomens eller den vuxnas 

intressen också. Det är meningen att barnet/ungdomen eller den 

vuxne ska bli en del av familjens vardagsliv och aktiviteter. 

Kontaktfamiljen ges möjlighet till handledning av 

socialsekreterare.  

 

Vem kan bli kontaktfamilj? 

Familjen och miljön ska vara stabil och det ska finnas en 

trygghet i hemmiljön. Innan vi ger en familj uppdrag görs en 

utredning som ligger till grund för en bedömning och ett 

godkännande.  

Den blivande kontaktfamiljen får dessutom ge sitt medgivande 

till att socialtjänsten begär registerutdrag hos befintliga sociala 

register, brotts– och misstankeregister samt kronofogdens 

register.  

Socialtjänsten försöker matcha ihop barnet/ungdomen eller den 

vuxne med lämplig familj efter intressen. Detta är viktigt eftersom 

alla ska kunna trivas tillsammans. Känner ni att det vore 

intressant för er familj så tveka inte! Ta kontakt med Individ- och 

familjeomsorgen. 

 

Vad får man i ersättning som kontaktfamilj? 

När det blir aktuellt med ett uppdrag som kontaktfamilj skrivs 

alltid ett avtal som beskriver vad uppdraget innebär. Uppdragets 

karaktär avgör storleken på det skattepliktiga arvodet. Utöver det 

får man även en summa, vilket ska täcka de kostnader som 

uppstår i samband med uppdraget. Arvode och omkostnads-

ersättning följer SKR:s (Sveriges kommuner och Regioner) 

rekommendationer. 

 


