
Familjehemsvård
Familjehemsvård så som den ska vara



Våra familjehem
Våra familjehem är utredda enligt Socialstyrelsens rekommendationer och vi 
tillämpar BRA-fam, vinjetter och olika former av djupintervjuer. Nya familje- 
hem utbildas i den grundläggande utbildningen ”Ett hem att växa i”. Alla våra 
familjehem har kontinuerlig handledning, utbildas och kompetensutvecklas 
kontinuerligt genom intern och extern fortbildning samt grupphandledning. Vid 
behov genomför vi utbildning kring specifik problematik för våra familjehem. 

De familjehem som vi arbetar tillsammans med finns främst i Mellansverige, där 
de flesta finns i Dalarna, Gästrikland, Västmanland, Södermanland och Uppland.

Kvalitetssäkring
Kontinuerligt följer vi upp kvaliteten på våra familjehem i dialog, intervjuer 
och enkätundersökningar med socialtjänsten. Vi kvalitetssäkrar även oss 
själva genom att familjehemmen får bedöma oss.

Erfarenhet och kompetens
Landa har lång samlad erfarenhet av att arbeta med människor i samhälls-
vård. Vi erbjuder ett stort antal familjehem, alla med olika erfarenheter och 
kompetens. Detta gör att vi på bästa sätt kan möta individernas unika behov 
och matcha med familjehem.

Landa grundades 2008. Då, precis som nu, med individen 
i centrum. Vi arbetar i våra uppdrag med fokus på nät-
verken och att berörda barn, ungdomar och familjer ska 
utveckla sina resurser och bemästra sina hinder. Det som 
främst kännetecknar Landa är vår höga kompetens och 
långa erfarenhet av socialt arbetet med barn, unga, vuxna 
och familjer. Vi arbetar nära och på uppdrag av social-
tjänsten, självklart i enighet med mål och intentioner i 
socialtjänstlagen. Vi har givetvis erforderliga tillstånd från 
IVO för att bedriva vår verksamhet.



Familjehemskonsulenten handleder och ger regelbundet stöd till familjehem-
men samt samordnar arbetet med socialtjänsten. Våra konsulenter utgår 
från beprövad praxis och evidensbaserade metoder som KBT, MI och BBIC. 
Samtliga konsulenter har genomgått grundutbildning samt flertalet påbygg-
nadsutbildningar inom Signs of Safety. Alla våra konsulenter är socionomer, 
eller har motsvarande utbildning, med mångårig erfarenhet av socialt arbete, 
socialtjänst och familjehemsvård. Vi har även tillgång till legitimerad psykolog, 
psykoterapeuter, pedagoger och läkare. Stöd och jour för familjehemmen samt 
socialtjänsten finns dygnet runt.

Det som kännetecknar Landas familjehemsvård är att vi tillgodoser den 
unika individens behov och att vi alltid finns tillgängliga för familjehem, 
socialtjänst och andra intressenter med det stöd de behöver, när de behöver 
det. Våra ledord är: Nära. Personligt. Tryggt.

Förfrågan 
Vi erbjuder kvalificerad omsorg av barn och unga och tar emot förfrågningar 
både inom och utanför ramavtal. Har du frågor eller funderingar kring Landas 
familjehemsvård är du välkommen att höra av dig.

Kontakt
mottagning@landa.se, 0243-130 30

”Landa är alltid tillmötesgående när vi  
kommer med förfrågningar, även de gånger det 
inte leder till placering. Vi kan alltid ha en dialog 

för barnets bästa. Det är bra att ha fått lära känna 
barnets konsulent då blir samarbetet lättare. 
Landa lyssnar på vad vi som kommun önskar.”

Familjehemssekreterare i Södra Dalarna



0243-130 30, www.landa.se                            

Nära. Personligt. Tryggt.


