Kontaktfamilj
- ett komplement till den egna familjen

Information från förvaltningen för funktionshindrade

Ibland är det skönt med en extrafamilj
En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom med
funktionsnedsättning i sitt hem. Kontaktfamiljen fungerar som en
möjlighet till avlastning för den egna familjen och är ett mycket
uppskattat stöd. Det är både yngre och äldre personer som kan ha
behov av en kontaktfamilj.

Att vara kontaktfamilj
De kontaktfamiljer vi söker behöver inte ha någon särskild
utbildning, men det är givetvis ett plus om du/ni har erfarenhet
av människor med funktionsnedsättning. Vi söker helt vanliga
familjer som har möjlighet att ta emot ett barn/en ungdom i sitt
hem, vanligtvis en eller två helger per månad och ibland även
under lov. Som kontaktfamilj är det viktigt att ni har en stabil
livssituation och har tid, tålamod och intresse av att ta emot barn/
ungdomar med olika behov.

Hur blir man kontaktfamilj?
De familjer som vill bli kontaktfamiljer kan ha olika
förutsättningar. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Du
kan bo på landet eller i en stad, i hus eller lägenhet. Det vi söker
är trygga och stabila vuxna människor.
Utredning
Vi utreder alla familjer som anmäler sitt intresse. Utredningen
görs via intervjuer och hembesök. Vi pratar med av er föreslagna
referenter och hämtar registerutdrag från försäkringskassan, polis-,
social- och kronofogdemyndigheten. Som familj uttrycker ni
givetvis vilka barn/ungdomar som ni tror passar just er familj. Ni
kan ta tillbaka er intresseanmälan när som helt under
utredningsprocessen.

Vem fattar beslut om kontaktfamilj?
Det är kommunens LSS-handläggare* som gör en bedömning
av behovet och fattar beslut om kontaktfamilj. Efter genomförd
utredning träffas den tilltänkta kontaktfamiljen och barnets/
ungdomens föräldrar innan båda parterna bestämmer om barnet/
ungdomen ska hälsa på i kontaktfamiljen och påbörja inskolning.
Det är självklart viktigt att parterna funkar ihop!
*LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stöd till kontaktfamiljer
Du har rätt till stöd i uppdraget. Det är ansvarig utförare för LSSinsatsen på förvaltningen för funktionshindrade som ansvarar för
att du får det stöd du och din familj behöver.

Ersättning
Du blir inte rik på att vara kontaktfamilj, men uppdraget ska
heller inte gräva hål i din plånbok. Som kontaktfamilj får du en
skattepliktig arvodesdel och en omkostnadsdel. Ersättningsnivån
varierar utifrån uppdragets art, omfattning och svårighetsgrad.
I Örebro kommun följer vi Sveriges kommuner och landstings
(SKL:s) rekommendationer vad gäller ersättning till
kontaktfamiljer.

Fler sätt att hjälpa till
Känns rollen som kontaktfamilj inte helt rätt? Då kan det vara
bra att veta att det finns andra sätt att hjälpa till, till exempel
som kontaktperson åt en person med eller utan
funktionsnedsättning. Örebro kommun behöver även
familjehem, jourfamiljer, gode män och förvaltare.

Förvaltningen för funktionshindrade
Box 34810
701 35 Örebro
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Är du nyfiken på något av dessa
uppdrag?
Kontakta kommunens kundtjänst på
019-21 10 00 så slussar vi dig till ett uppdrag
som passar dig!

