Förtroende Omtanke Delaktighet

K V A L I T E T S G A R A N T I

SOCIALFÖRVALTNINGEN 2013

Familjehem för barn och ungdomar
Vad innebär familjehem?
Familjehem är en insats enligt socialtjänstlagen för barn och ungdomar som
inte kan bo i sin egen familj. Barnen/ungdomarna kan bo en kortare eller
längre tid i familjehem.
Familjehemmen är vanliga trygga familjer som har tid och engagemang för
att ta emot barn och ungdomar i sina hem. Det kan ibland vara en familj
inom barnets släkt eller bekantskapskrets. Familjen blir utredd och godkänd
av socialtjänsten. I familjehemmet bor man som en familjemedlem och får
det stöd och den omvårdnad som man behöver. Som familjehem samarbetar
man med barnets biologiska nätverk.
Här kan du hitta mer information om familjehem:
www.gotland.se/socialtjanst

Vem kan få insatsen familjehem?
Barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sin egen familj kan efter utredning
hos Barn- och familjeenheten få ett beslut om placering i familjehem. Det finns
olika anledningar till en placering, till exempel missbruk eller sjukdom hos
föräldrarna eller relationsproblem mellan en tonåring och föräldrarna. Placeringarna följs regelbundet upp av socialsekreterare och barnens/ungdomarnas
situation redovisas två gånger per år till socialnämnden.
Här finns mer information om hur du ansöker om insatsen familjehem:
www.gotland.se/socialtjanst
När du har fått ett beslut om familjehem har du rätt att förvänta dig
följande:
• All personal har tystnadsplikt.
• Du får bo i ett familjehem som passar dig.
• Du får stöd i att behålla kontakten med din biologiska familj.
• Du får vara delaktig i de beslut som rör dig.
• Du får en socialsekreterare som du har kontakt med under placeringen.
• Du blir bemött på ett bra sätt av kunniga och professionella socialsekreterare.
• Du får information om dina rättigheter.
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Vi rättar till det som blivit fel
Om vi inte gör det du har rätt att förvänta dig lyssnar vi på dina synpunkter, ser
över våra rutiner och rättar till det som blivit fel.

Säg vad du tycker!
Dina synpunkter är värdefulla. Vi vill ta tillvara både positiva och negativa synpunkter, idéer och klagomål. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Du kan använda blanketten Säg vad du tycker. Den finns i alla verksamheter och
på kommunens hemsida (www.gotland.se/socialtjanst/synpunkter). Du kan också
prata direkt med närmast ansvarig chef.

Vill du veta mer om familjehem?
För ytterligare upplysningar kontakta familjehemsteamet på telefon
0498–26 90 00.
Målen för kvalitet i verksamheterna finns i socialnämndens styrkort
(www.gotland.se/socialtjanst/namnd).

Verksamheternas insatser skall utföras med god kvalitet. Du som är
brukare/kund skall känna delaktighet och bli respektfullt bemött.
Verksamheten skall präglas av rättsäkerhet och skall ha professionella
medarbetare.
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