
När den närmaste omgivningen 
inte kan erbjuda det stöd och 
den omsorg ett barn behöver, 
finns tursamt nog andra med-
människor som kan kliva in  
och ta ansvar. Ett familjehem 
välkomnar barn och ungdomar 
som av olika anledningar inte 
kan bo kvar hemma. En insats 
som är oerhört värdefull för de 
barn som behöver hjälp och 
som ofta skänker lika mycket 
glädje och kärlek tillbaka. 

Nina och Niclas Mårdfelts liv förändrades när de 
plötsligt blev tonårsföräldrar. En positiv förändring 
som har berikat deras vardag och gjort livet ännu 
bättre. Jasmine var 15 år och skulle precis börja 
gymnasiet när hon sommaren 2016 flyttade in hos 

EN HÄRLIG KÄNSLA ATT FÅ  
BLI NÅGONS VIKTIGA NÅGON! 
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Nina och Niclas Mårdfelt är glada att de valde att bli familjehem.

Måste det vara två vuxna? 
Familjer kan se olika ut, så även familje-
hem. Det är en fördel att vara två vuxna, 
men du kan bli familjehem även som 
ensamstående. Tanken är att barnet 
ska bo i en ”vanlig” familj där de vuxna 
arbetar eller studerar, och barnen går i 
förskola eller skola. I undantagsfall eller 
om barnet är för litet att vara på förskola 
behöver det vara en vuxen hemma. 
 
Hur blir jag godkänd? 
För att bli godkänd som familjehem 
behöver du först genomgå en 
familjehemsutredning. 
 
Får jag ersättning? 
Du får en ersättning som familjehem, både 
ett arvode och en omkostnadsersättning. 
Söderköpings kommun följer SKL:s 
riktlinjer gällande ersättningsnivå.  
 
Tredelat föräldraskap 
Att vara familjehem innebär att du ingår 
i ett tredelat föräldraskap - där du är en 
del, de biologiska föräldrarna är en del 
och socialtjänsten en del. Det är viktigt för 
barn att ha en kontinuerlig kontakt med 
sina föräldrar.

VÄLKOMNAR  
TILL LÄGERELDEN
Kanske var det meningen från första början att 
Niclas och Nina skulle träffa just Jasmine. Att parets 
många sociala insatser genom åren, till slut skulle 
leda fram till beslutet att bli familjehem. Att dessa 
äventyrslystna, drivna entreprenörssjälar inte ville ha 
biologiska barn avhandlades i djupaste samförstånd 
redan under parets första dejt, för drygt 15 år sedan. 
De trivs bra med möjligheten att istället finnas till 
för andra, där och när de behövs. Paret Mårdfelt 
öppnar gärna dörrarna för den som är ensam och 
hela deras livsstil genomsyras av vad Niclas kallar 
”lägereldsmentalitet”. 

- Att vi av olika orsaker valt att inte skaffa biologiska 
barn har inte inneburit att vi saknat kontakt 
med barn och ungdomar, snarare tvärtom. Nina 
har varit ungdomsledare och haft uppdrag som 
kontaktperson och vi har båda haft förmånen att 
flera gånger kunna stötta ungdomar, rent privat. Vi 
gillar att dela med oss av vår kunskap och jag tror 
att vi är hyfsat empatiska. Steget till att välkomna en 
ung tjej som verkligen behövde oss på heltid var inte 
så stort, ler Niclas. 

Niclas, Nina och hundkompisen Rasmus. I juni, i år, 
tog hon studenten och ska nu precis sätta igång med 
körkortet. Spänd av förväntan och med hela livet 
framför sig.

NATURLIG DEL AV FAMILJEN
Trots en tuffare uppväxt än de flesta, är Jasmine 
idag som vilken 18-åring som helst. Allt har gått 
bra, till och med över förväntan. Niclas och Nina 
berättar hur de i början låg ganska lågt, för att 
försöka känna in stämningar och önskemål. Om 
hur de tillsammans renoverade Jasmines rum redan 
första veckan, dels för att lära känna varandra via 
ett praktiskt projekt och dels för att hon skulle vara 
delaktig i sitt nya boende. Niclas och Nina ler varmt 
när de berättar om sin dotter. För trots den relativt 
korta tid familjens relation varat, är det precis så 
Niclas och Nina ser och behandlar Jasmine, som en 
dotter. 

- Vi tackade ja till att bli familjehem och flickan 
som kom in genom dörren blev väldigt snabbt en 
naturlig del av vår familj. Oavsett om vi kallar henne 
bonusbarn eller familjehemsplacering, för oss blev 
hon förvånansvärt kvickt vår dotter. Vår nästan 
vuxna dotter visserligen, men ändå, säger Nina.

KONTAKTPERSON,  
EN BRA BÖRJAN
Nina betonar att just erfarenheten från att vara 
kontaktperson blev en stor del i processen att fullt 
ut bli familjehem. Hon rekommenderar alla som 
funderar i hjälpande banor att börja med den typen 
av uppdrag. Det är en bra väg att testa om man är 
redo för ansvaret det innebär att vara familjehem. 
Ett familjehem kan se ut på olika sätt, men 
gemensamt är att man förbinder sig till att stötta 
barnet eller ungdomen, både känslomässigt och 
praktiskt och man ansvarar för daglig omvårdnad. 
Något som inte alls behöver betyda att tillvaron 
vänds upp och ner. 

- Vi har egentligen inte ändrat våra vanor så mycket. 
Annat än att vi alltid ser till att skapa utrymme för 
Jasmine. Vi har blivit bättre på att planera vår tid 
och gör mer saker tillsammans, säger Nina. 

KOMPRIMERAT,  
MEN KÄRT FÖRÄLDRASKAP
Såklart har uppdraget varit en smula slitsamt 
emellanåt. Läxor, hemmafester, konflikter och 
gränssättningar. Att vara tonårsförälder är en 
utmaning även för den som fått träna sedan barnen 
är små. För Niclas och Nina blev startsträckan 
synnerligen kort och föräldraskapet ovanligt 
komprimerat. 

Men ändå, menar Niclas och Nina, har det aldrig 
känts betungande eller som något de inte velat göra. 
Den utredning som görs för att bli godkänd som 
familjehem, menar Niclas och Nina gick smidigt och 
förhållandevis lätt. Kontakterna med Söderköpings 
kommun och socialjouren har fortsatt fint under 
årens lopp och tillsammans har flera aktörer format 
ett stabilt team runt Jasmine, vilket känns tryggt 
både för henne och för Niclas och Nina. 

- Vi hoppas och tror att vi har gjort stor skillnad 
till det bättre för Jasmine. Men det är viktigt att 
framhålla att hon har gjort minst lika stor skillnad 
för oss. Vi ser fram mot att följa henne vidare 
genom livet och är oerhört tacksamma för att två 
blivit tre. Att välja att bli familjehem är faktiskt 
bland det allra bästa vi gjort och något vi varmt kan 
rekommendera, säger Niclas och Nina. 

VEM KAN BLI FAMILJEHEM  
OCH HUR FUNGERAR DET? 
Har du funderingar på att bli familjehem? Här hittar du svar på vanliga  
frågor, och vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge bor barnet hos mig? 
Den tid barnen behöver bo i familjehem 
varierar mellan några månader till flera år, 
och ibland under hela uppväxten.  
 
Hur gammalt är barnet? 
Barn som placeras är i olika åldrar och har 
olika bakgrund, olika förmågor och ibland 
svårigheter. Varje barn är unikt med unika 
behov.

Har du fler frågor? 
Du får gärna mejla dina frågor till oss  
på familjehem@soderkoping.se eller  
ringa 0121-181 00 och fråga efter en 
familjehemssekreterare.

Vill du göra en insats? 
 
Läs mer om familjehem på  
soderkoping.se/familjehem 
och mininsats.se  
 

En bra början är att bli kontaktperson, tipsar Nina.
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