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Stödfamilj sökes till barn/ungdom inom LSS 
 
Vill du göra en värdefull insats för barn och ungdomar?  Då är det kanske dig/er vi söker! 
 
Båstads Kommun har i nuläget barn/ungdom som väntar och är i behov av stödfamilj enligt Lagen om stöd och service 
till vissa funktionsnedsatta (LSS) 
 
Uppdraget: Att vara stödfamilj innebär att du/ni vid vissa tillfällen under kortare tid tar emot en person med funktions-
nedsättning i ditt/ert hem 
- Syftet med en stödfamilj är att erbjuda barnet eller ungdomen miljöombyte och/eller rekreation 
- Då barn med funktionsnedsättningar oftast bor tillsammans med sina föräldrar, kan det finnas behov av avlastning så 
att föräldrarna räcker till i omsorgen övrig tid 
- De som blir stödfamiljer inom LSS-området kommer att vara stödfamiljer för barn som har funktionsnedsättningar i 
form av exempelvis Downs syndrom, lindrig utvecklingsstörning eller autism 
- Som stödfamilj inom LSS är det bra om du/ni har ett intresse för att hjälpa människor som har olika funktionsnedsätt-
ningar 
- Du/ni har en god social förmåga samt är lyhörd för den enskildes behov. 
- En stödfamilj kan vara en familj eller en ensamstående person. Det viktiga är att ni/du kan erbjuda trygga vuxna med 
en stabil social situation 
- Innan ni får ett uppdrag så vill vi träffa er och få en uppfattning kring er livssituation och era intressen. 
- Utdrag begärs även från polisens belastningsregister. 
 
Om du/ni är intresserad av att veta mer om uppdraget som stödfamilj, vänd er till enhetschef Eva-Marie Persson. 
tel: 0431-77280 eller skicka in din ansökan till eva-marie.person@bastad.se 
 
Förtroendeuppdrag med arvode per månad, utifrån Sveriges kommuner och landstings rekommendationer. 
Tillträde snarast. 
 
Övriga upplysningar: Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och CV. 
Vid kallelse till intervju, ser vi gärna att utdrag från polisens belastningsregister tas med. Blankett kan hämtas på poli-
sens hemsida 
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