
Bli stödfamilj – en värdefull insats



Har du tid och engagemang för att göra en viktig 
insats? Vi söker stödfamiljer till barn och ungdo-
mar med funktionsnedsättning. Stödfamiljer som 
regelbundet kan tänka sig ha ett barn i sitt hem. 

Ett uppdrag som stödfamilj bygger på intresse av att 
vara ett stöd för en annan familj. Insatsen grundas även 
på ett ömsesidigt förtroende mellan familjerna. Uppdra-
get som stödfamilj ger ofta mycket tillbaka. Stödfamilj 
är en form av korttidsvistelse enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen söks 
hos en biståndshandläggare och beviljas utifrån barnets 
och familjens behov.

Vad är en stödfamilj?
Idag bor de flesta barn med funktionsnedsättning hemma 
hos sina föräldrar. Hos stödfamiljen får barnet möjlighet 
att byta miljö, få andra sociala kontakter och träna sig i 
sociala situationer, samtidigt som föräldrarna får avlast-
ning för att hämta ny kraft och för att orka med vardagen. 

Bli stödfamilj – en värdefull insats



Stödfamiljer är mycket värdefulla för barnen och deras 
familjer. Som stödfamilj bör du ha ett intresse av att 
skapa en relation som varar över en längre tid eftersom 
uppdraget ofta pågår under flera år.

Vem kan bli stödfamilj?
För att bli stödfamilj krävs ingen särskild yrkeskompe-
tens men du behöver ha ett stort engagemang för andra 
människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensam-
stående är inget hinder. Att ha barn hemma eller inte, 
att bo på landet eller i stadsmiljö spelar heller ingen roll. 
Vi behöver olika familjer eftersom barnen är olika.

Eftersom majoriteten av barnen inte har rörelsehinder 
behöver ditt hem inte vara handikappanpassat. Ni 
behöver inte ha ett extra rum till barnet, men det är 
viktigt att barnet får en egen liten vrå till sina saker. 
Målgruppen består av barn och ungdomar med en  
funktionsnedsättning som till exempel  utvecklingsstör-
ning, autism, asperger eller downs syndrom. Det är barn 
som behöver samma omsorg som andra barn, men med 
lite extra stöd och engagemang från de vuxna.

Hur är det att vara stödfamilj?
Familjens behov av avlastning samt stödfamiljens möj-
ligheter att ta emot barnet i sitt hem avgör omfattning-
en på uppdraget. Vanligtvis omfattar uppdraget en helg 
i månaden, ibland också någon extra vecka på somma-
ren eller under andra lov. Stödfamiljen fungerar som ett 
komplement till barnets familj, inte som ersättare. När 
ni tar hand om barnet ska ni kunna leva i stort sett som 
vanligt. I de flesta fall har stödfamiljen ett mycket bra 
och nära samarbete med barnets föräldrar.

Det är viktigt att det känns rätt när ni får ett uppdrag 
som stödfamilj. Både stödfamilj och föräldrar får ett 
förslag från stödfamiljssamordnaren med hänsyn till 
individuella behov och önskemål. Det kommer att finnas 
utrymme för eftertanke och möjlighet till en lugn start. 
Ni erbjuds stöd i ert uppdrag samt möjlighet att gå på 
stödfamiljsträffar och få ökade kunskaper.                   

Tid för barnet
De stödfamiljer vi anlitar behöver ha tid och utrymme för 
sitt uppdrag, lever tryggt och stabilt  i en relation med 
en partner eller som ensamstående. Hos en stödfamilj är 
det viktigt att alla är intresserade av att ta emot barnet, 
eftersom det påverkar och berör hela familjen.

Alltid utredning innan ett uppdrag
Innan vi anlitar någon som stödfamilj gör vi alltid en 
utredning. Vi gör hembesök, djupintervjuar, kontrollerar 
polisregistret och tar referenser, för att försäkra oss om 
kvalitet i omsorgen och trygghet för barnet. Att vara 
stödfamilj är ett uppdrag och innebär inte en anställning. 

Ersättning
Stödfamiljen har ett uppdrag genom kommunen och 
som stödfamilj får du ersättning i form av arvode och 
omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för 
arbetsinsatsen och beräknas utifrån barnets ålder och 
hur krävande uppdraget är. Omkostnadsersättningen 
ska täcka stödfamiljens omkostnader. En stödfamilj får 
ersättning per dygn som de har barnet hos sig.



Är du och din familj nyfikna på att   
bli stödfamilj?

Hör av dig för mer information:

Västerås stad
Sociala nämndernas förvaltning
Biståndsenheten funktionsnedsättning
721 87  VÄSTERÅS

Kontaktcenter: 021-39 27 25
E-post: kontaktcenter@vasteras.se
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