
Tomelilla

Konkurrens  
i jakten på  
familjehem

Familjehem som kan ta 
hand om barn och ungdo-
mar som av någon anled-
ning behöver trygghet och 
stöd någon annanstans än 
hos föräldrarna är en viktig 
del i socialtjänstens arbete 
i både Tomelilla och andra 
kommuner. 

Men nya familjehem är 
inte så lätta att värva – och 
konkurrensen om de fa-
miljer och/eller personer 
som finns och är lämpliga 
utgörs inte bara av andra 
kommuner utan också av 
privata bolag.

Och i Tomelilla kommun 
har nu socialförvaltningen 
fått i uppdrag att utreda 
hur man kan rekrytera fler 
familjehem. 

Den dåliga tillgången på 
familjehem drabbar barn 
och unga som är färdig-
behandlade på HVB-hem, 
hem för vård och boende, 

genom att de blir kvar där 
i väntan på att få komma 
till familjehem, berättar 
Tomelillas socialchef Elisa-
bet Andersson. 

Det innebär också kraf-
tigt ökade utgifter för fa-
miljenämnden – en viktig 
faktor bakom svårigheter-
na för familjenämnden att 
hålla budgeten. Kostna-
derna för placeringar i de 
mångdubbelt dyrare HVB-
hemmen har ökat kraftigt 
jämfört med för några år 
sedan.  

– Det är framför allt när 

det gäller barn och unga 
med särskilda behov som 
det är svårt att hitta famil-
jehem, säger Elisabet An-
dersson – som tror att det 
snarare handlar om en ök-
ning i den gruppen än en 
ökning av det totala antalet 
barn som behöver familje-
hemsplacering.

– Det kan till exempel 
handla om barn med neu-
ropsykiatriska funktions-
hinder. När det gäller barn 
med särskilda behov kan 
det ofta behövas familje-
hem med tidigare erfaren-
het. 

Möjligt
Att anlita bolag som ordnar 
familjehem är en möjlig 
lösning. Problemet är enligt 
Elisabet Andersson att det 
dels kostar mer i sig – dels 
inte besparar kommunen 
arbete i den utsträckning 
som man kanske kunde tro.

– Även om man anlitar 

familjehem via ett bolag 
måste vi göra samma kon-
troll av familjehemmet som 
om vi anlitade dem direkt, 
det är vi som är ansvariga 
för placeringen och ytterst 
har vi ansvaret för att kra-
ven uppfylls.

Fler hem
Redan idag köper Tomelil-
la kommun in extra hjälp 
med familjehemsrekryte-
ring och -hantering utöver 
den familjehemssekretera-
re som finns.

– Vi har fått i uppdrag att 
titta på hur vi gör nu, och 
på vilket sätt det kan bli ak-
tuellt att försöka rekrytera 
fler familjehem. Vi ska an-
nonsera men också försöka 
börja utnyttja sociala medi-
er mer.

Även om familjehems-
bristen har allvarliga eko-
nomiska konsekvenser är 
det ändå framför allt för 
barnens skull som det skul-
le behövas fler familjehem 
– för att barnen inte i onö-
dan ska vara kvar på insti-
tutioner när de skulle må 
bättre i familjehem, beto-
nar Elisabeth Andersson.

TexT: Ulrika 
Wangel
ulrika.wangel 
@ystadsallehanda.se

Tomelilla. Det råder brist på familje-
hem – särskilt för barn med särskilda 
behov. Nu har förvaltningen fått i upp-
drag att ta reda på hur man bäst ska 
kunna rekrytera fler familjehem.  
Och socialchefen manar den som har 
funderingar på att bli familjehem att 
höra av sig.
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Barn i familjehem / HVB
 ■ Ungefär 25 barn ovch unga 

från Tomelilla kommun är för 
närvarande placerade i familje-
hem. Antalet utnyttjade familje-
hem är ett drygt 20-tal.

 ■ Cirka fem barn eller unga 
vårdas på HVB-hem. 

 ■ Omkring 15 deltar i extern 
öppenvård – här försöker kom-
munen att själv erbjuda fler 
öppenvård.

”En förutsättningslös  
diskussion första steget”
Tomelilla
Om man har fundering-
ar på att bli familjehem 
får man gärna vända sig 
till kommunen, säger 
Elisabet Andersson.

De flesta familjehem som 
Tomelilla kommun utnytt-
jar finns i Skåne, några ut-
anför, och kommunen sam-
arbetar med grannkommu-
nerna. 

Det finns flera poänger 
med att försöka hålla sig 
rimligt nära hemorten, sä-
ger Elisabet Andersson.

– Barnen och deras anhö-

riga slipper långa resor vid 
besök. Och det blir lättare 
och mindre kostsamt för 
oss att följa upp placering-
arna också. Men det vikti-
gaste är barnens välbefin-
nande.

Bara ring
Om man har funderingar 
på att bli familjehem – eller 
kanske kontaktperson som 
är det som många först pro-
var på – får man gärna vän-
da sig till kommunen, säger 
Elisabet Andersson.

– Man kan ringa oss helt 

förutsättningslöst för en 
diskussion – kanske är det 
något för en, kanske inte, 
säger Elisabet Andersson.

Om processen går vida-
re görs en noggrann ut-
redning för att säkerställa 
att familjehemmet – som 
mycket väl kan vara en en-
samstående person – kan 
ge den strukturerade, var-
ma och trygga miljö som 
behövs. 

Alla passar inte
Sedan kan också match-
ningen mellan rätt barn 

och rätt familjehem vara 
ganska komplicerad. 

– Alla passar inte ihop – 
en familj kanske är jättebra 
för små barn men inte för 
större, och så vidare säger 
Elisabet Andersson.

En viktig fråga till möj-
liga familjehem är varför 
man vill bli familjehem.

– Det handlar ofta om en 
önskan att hjälpa till. Och 
ibland har vi märkt att det 
är fler som hört av sig när 
det varit något omskrivet 
fall i tidningarna.

Ulrika Wangel

Taekwondo

Amil tog brons  
i championship
Tomelilla
Först fick han en hu-
vudspark som gjorde 
att motståndaren dis-
kvalificerades, sedan 
förlorade han. Men på 
den tredje matchen 
fick Amil Fazlagic re-
vansch, något som re-
sulterade i en brons-
medalj.

– Det var roligt att ta 
medalj, säger Amil Fazla-
gic när YA hälsar på hem-
ma hos honom på Lindes-
borgsområdet.

Amil går i fyran på Lin-
desborgsskolan och när 
han fick höra talas om 
Tomelilla Taekwondo-
klubb för två år sedan blev 
han sugen på att pröva. 

– Jag gick dit med en 
kompis – han fortsatte 
inte – men det gjorde jag, 
säger Amil Fazlagic.

Två gånger i veckan äg-
nar han åt kampsporten 
och sedan ett halvår till-
baka tränar även hans lil-
lebror Benjamin.

– Det är roligt att man 
får springa och sparka 

mycket och lära sig göra 
olika mönster, säger Amil.

Fin staty
Under helgen var det täv-
lingar på Heleneholms-
skolans sporthall i Mal-
mö. Två representanter 
från Tomelilla Taekwon-
doklubb var på plats och 
Amil fick alltså brons i sin 
klass. Bronsstatyn pryder 
nu finhyllan i familjens 
vardagsrum.

– Det var nervöst att 
tävla bland alla de andra 
så jag kommer inte ihåg 
så mycket från matcher-
na. Jag glömde också bort 
vissa rörelser under upp-
visningen. Men det var 
spännande, fast lång vän-
tan på att prisutdelningen 
skulle börja.

Det är den andra gång-
en han är med och tävlar, 
i höstas var hela klubben 
och tävlade i Göteborg.

– Det var roligt, vi ska 
åka dit i höst igen, säger 
Amil Fazlagic.

Jenni Dahlgren

Tio-årige Amil Fazlagic gillar fotboll, matte och naturori-
enterade ämnen. Men om tisdagar och torsdagar ägnar 
han sig åt taekwondo. I helgen tog han bronsmedalj i Mal-
mö. Foto: SpriSSe NilSSoN

Brösarp

liften igång i 
Brösarps alpina 
backe på lördag

 ■ Den som saknar den 
uteblivna våren på Ös-
terlen kan trösta sig med 
skidåkning istället. I mor-
gon lördag håller Orna-
högs skidbacke i Brösarp 
öppet med liften igång 
mellan klockan 10 och 15, 
meddelar Brösarps alpina 
skidklubb (Bask) som dri-
ver backen.

Tillgång till grill för 
medhavd lunch ingår i 
liftkortsavgiften, skidut-
rustning får man hålla 
med själv eftersom det 
inte finns uthyrning. 

Och om vintern enligt 
alla prognoser håller i sig 
även nästa vecka blir det 
säsongsavslutning nästa 
helg med Österlenmäs-
terskap i slalom.

Tomelilla

Billigare värme 
i församlings-
hemmet

 ■ Det nya värme- och 
ventilationssystemet i 
Tomelillas församlings-
hem har lett till en stor 
besparing. Energiför-
brukningen har mins-
kat från 303 000 till  
185 000 kilowattimmar. 
Det är en sänkning med 
118 000 kilowattimmar.

Tomelilla

Våffelfest  
på Kupan

 ■ På torsdag den 21 
mars firar Röda korsets 
Kupan sjuårsjubileum. 
Det firar man genom 
att ha öppet längre, från 
klockan 10 till 17, och ge-
nom att bjuda besökar-
na på våfflor.
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