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Därför behövs kontaktfamilj
Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. 
Det kan också handla om att föräldrarna behöver få hjälp för att kunna ta sitt 
föräldraansvar. I sådana situationer kan socialtjänsten utse en kontaktfamilj, 
som kan vara en person eller familj.

Vad innebär det att vara kontaktfamilj?

En kontaktfamilj fungerar som en extra familj för barnet och som avlastning för 
barnets föräldrar. Det vanligaste är att familjen tar hand om ett barn en till två 
helger i månaden. Stödet är alltid en frivillig hjälp.

För att bli kontaktfamilj krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett 
stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara 
ensamstående eller inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Olika familjer 
behövs, eftersom barnet har olika behov och bakgrund.



Det är viktigt att alla i familjen är överens om att bli kontaktfamilj och att det 
finns tid för en till i familjen. Det är också viktigt att man har respekt för barnets 
bakgrund och integritet.

Som kontaktfamilj bör du ha ett intresse av att skapa en varaktig relation,  
eftersom de flesta uppdrag sträcker sig över lång tid. Du måste även ha en vilja 
att samarbeta med barnet, föräldrar och socialtjänsten.

Hur går det till när man vill bli kontaktfamilj?

Du kan ringa eller skicka ett mail till vår familjehemssekreterare. När vi fått din 
intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare gör vi 
en utredning om din familj. 

Utredningen innebär ett hembesök, en intrevju, att vi tar in referenser och 
olika registerkontroller. Utredningen ligger till grund för att matcha ihop barn 
och kontaktfamilj på bästa sätt och för att skapa förutsättningar för ett lycko-
samt uppdrag.

Vilket stöd får kontaktfamiljen?

• Fortlöpande uppföljning och handledning, dels planerad dels då det upp-
står frågor 
eller bekymmer.

• Ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.



Arvode och omkostnad

Nivån på ersättningen bestäms utifrån barnets vårdbehov och ålder. 
Vi följer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), skl.se, ersättningsnivåer.

Arvodet ersätter kontaktfamiljen för det arbete och den tid som uppdraget för 
med sig. Det är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst 
samt är sjukpennings- och pensionsgrundande. Det berättigar inte till tjänste-
pension, A-kassa, semesterlön eller semestersättning.

På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode.

Om vistelsen varar sammanhängande i mer än 14 dagar, till exempel vid skol-
lov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. 
om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. 

Omkostnadsersättningen ska täcka de utgifter som uppkommer och ska 
spegla det arbetet som uppdraget medför. Ersättningen beräknas per dygn 
som barnet är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det 
som 2 1/2 dygn.
Kontaktfamiljen får göra avdrag i sin deklaration för den del av omkostnads-
ersättningen som överstiger 5 000 kronor per år. Ersättningen är inte sjuk- eller 
pensionsgrundande. 



Därför behövs kontaktperson
Orsakerna varför en kontaktperson kan behövas 
varierar men behovet kan till exempel bero på 
sociala problem, ett beroende eller en livskris. Det 
kan till exempel även vara ett barn som behöver 
mer stimulans än vad mamma eller pappa har 
möjlighet att ge.

En kontaktperson kan ha stor betydelse för en 
ung människa som tycker att tillvaron är svår, 
med många krav från familj, skola och kompisar.
Genom att få någon som finns tillhands utanför 
familljen att prata med, någon som lyssnar och 
förstår, kan vardagen bli lättare.

Det är en person att uppleva nya saker till- 
sammans med och kanske att ha som en förebild.  

Vad innebär det att vara kontaktperson?

En kontaktperson fungerar som ett stöd och vän 
till ett barn några timmar per vecka. Genom att 
göra saker ihop bygger ni ihop en relation. Du blir 
en person att vända sig till.
En överenskommelse görs i varje uppdrag om hur 
ofta man ska ha kontakt och när. 
Oftast handlar det om en eller två eftermiddagar/
kvällar per vecka.

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild 
utbildning eller erfarenhet. Det är dock viktigt att 
du har ett intresse av andra människor, är lyhörd 
och har tid för ett uppdrag i din vardag. 

Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på 
barnets behov. 



Hur går det till när man blir  
kontaktperson?

Du kan skicka ett mail till vår familjehems- 
sekreterare. När vi fått in din intresseanmälan 
kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå 
vidare görs en utredning av dig och din situation 
samt kontroll av olika register.

Vilket stöd får kontaktpersonen?

• Regelbundna samtal och handledning
• Ersättning i form av arvode och omkostnads-

ersättning 

Arvode och omkostnad

Nivån på ersättningen bestäms utifrån hur omfat-
tande och krävande uppdraget bedöms vara. 
Vi följer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),  
skl.se, ersättningsnivåer.

Arvodet är lön för uppdraget som du utför. Det 
är en skattepliktig inkomst och beskattas som 
inkomst av tjänst samt är sjukpennings- och pen-
sionsgrundande. Det berättigar inte till tjänste-
pension, A-kassa, semesterlön eller semesterer-
sättning.   

Omkostnadsersättnningen ska täcka de kostna-
der som uppkommer i samband med uppdraget. 
Ersättningen beräknas per månad. Du får göra av-
drag i din deklaration för den del av ersättningen 
som överstiger 5 000 kronor. Ersättningen är inte 
sjuk- eller pensionsgrundande. 





Kontaktuppgifter

Familjehemssekreterare 

kommunen@vargarda.se

Besöksadress
Kungsgatan 45, Vårgårda

Socialtjänst
Vx. 0322-60 06 00


