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Barn- och ungdomsnämnden

Tjänsteskrivelse Behov av jourhem
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av utvärdering av kontrakterat jourhem inom IFO barn och
unga.

Beskrivning av ärendet
Utvärdering av kontrakterat jourhem inom IFO Barn och Unga
Beslut fattades i nämnd 2017-11-15 om att anta förslag om behov av ett kontrakterat jourhem inom
IFO Barn och Unga. Avtalet skulle utvärderas inom ett år av nämnden. Det tog tid att rekrytera ett
jourhem och avtal skrevs inte förrän 180820. Avtal skrevs för 1-2 placeringar. Utvärderingen gäller
för tiden 2018-08-20—2019-05-20 dvs 9 månader (284 dygn). Tyvärr har jourhemmet nu sagt upp sig
till 2019-09-15 och vi kommer att behöva rekrytera ett nytt jourhem.
Vinster med jourhem:
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. Tidigare har dessa behov fått lösas antingen genom
konsulentstöttade jourhem/HVB där vi köper en plats alternativt genom att tillfråga de
familjehem/kontaktfamiljer vi känner till sedan innan. Detta skapar 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.
Beläggning jourhem:
Jourhemmet har tagit emot 5 barn, totalt 276 dygn. Två barn har fått placeras på annat sätt pga av att
jourhemmet varit fullt. Ett placerades på HVB och ett i ett blivande familjehem (tilltänkt till ett annat
barn).
Kostnad för jourhem:
Kostnad för jourhemmet per månad är arvode 20 125 kr och omkostnad 969 kr. Dessutom får de vid
placering ett extra arvode på 5000 kr samt omkostnadsersättning på 4263-4844 kr per barn. Att köpa
en plats i ett konsulentstöttat jourhem eller HVB kostar ca 50 000-80 000 per månad.
Besparing jourhem:
Hur stor besparing vi gör beror inte bara på antal placeringar utan även på vilket alternativ vi hade
varit tvungna att använda oss av om vi inte haft ett jourhem. Besparingen jämfört med att använda ett
konsulentstöttat jourhem eller ett HVB är mellan 22 500 (en placering i billigaste alternativet) och 105
000 kr (två placeringar i det dyraste alternativet) per månad.
Hade vi jourplacerat ett barn i en kontaktfamilj eller familjehem hade det kunnat bli billigare, ca
20 000 kr/månaden, under förutsättning att vi inte behövt betala hemmet förlorad arbetsinkomst (tex
vid en spädbarnsplacering). Vid två barn placerade hade det blivit dyrare än jourhemmet.
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