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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Behov av jourhem inom IFO barn och
unga
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar anta förslag om behov av jourhem inom IFO barn och unga.

Beskrivning av ärendet
Inom IFO Barn och Unga finns vid olika tillfällen behov av att ha tillgång till ett jourhem där en
placering kan göras med kort varsel. Hittills har dessa behov fått lösas antingen genom
konsulentstöttade jourhem där vi köper en plats alternativt genom att tillfråga de
familjehem/kontaktfamiljer vi känner till sedan innan. Detta skapar bl.a en stressande situation för
socialsekreterarna som med kort varsel måste skaffa fram ett boende för barnet. Vid andra tillfällen har
barnet bott kvar hemma då bedömningen gjorts att detta varit möjligt trots att en tillfällig vistelse
utanför hemmet hade varit en mer optimal lösning. Med en hemmaplans lösning bedömer vi att
barnets behov bättre kan tillgodoses.
Ett kontrakterat jourhem kan liknas vid ett anställt jourhem där en av jourhemsföräldrarna finns
tillgänglig på heltid. Ett Jourhem kan användas för en akut placering av ett barn 0-18 år under
utredningstiden samt två månader efter avslutad utredning, dvs under sex månader. Under
utredningstiden bedöms möjligheten till en återgång hem eller om behovet finns av en
familjehemsplacering. Om särskilda skäl finns tex att en rättslig process pågår eller att det inte gått att
hitta ett lämpligt familjehem kan tiden i jourhemmet förlängas.
Under 2016 jourplacerade IFO Barn och Unga 9 barn under en total tid av ca 14 månader. Under 2017
har hittills 4 barn varit jourplacerade under en total tid av ca 5 månader.
IFO Barn och Unga ser utifrån dessa siffror behov av ett kontrakterat jourhem med två platser. Ett
uppdrag att rekrytera jourhemmet ska ges till socialsekreterare på IFO barn och Unga som arbetar med
att rekrytera och utreda familjehem. Vi ser goda möjligheter att kunna räkna hem kostnaden för en
hemmaplanslösning i förhållande till placering i konsulentstöttat jourhem.
Hylte kommun följer Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer för ersättningar
vid familjehemsvård. För ett kontrakterat jourhem med två platser skulle arvodet uppgå till 19 305 kr i
månaden samt 933 kronor i fast omkostnadsersättning. Omkostnadsersättningen vid placering av ett
barn ligger mellan 3920-6347 kronor i månaden beroende på barnets ålder och behov. Den totala
kostnaden skulle kunna komma upp till 26 585 kronor i månaden för ett barn och 32 932 kronor vid
två placerade barn. De kostnader vi har idag för att anlita ett familjehem/kontaktfamilj vid en akut
placering är maximalt 19 722 kronor i månaden + eventuellt ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Kostnaden för att anlita ett konsulentstöttat jourhem är 45 000-84 000 kronor i månaden.
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