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Ersättning familjehem
Sociala omsorgsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att anta
höjning av ersättning till familjehem enligt förslag. De höjda ersättningsnivåerna
föreslås gälla samtliga familjehem för barn och unga (under 20 år när placeringen
inleds) där placeringar påbörjas från dag för kommunstyrelsens beslut och i
avvaktan på att SKR eventuellt antar en högre ersättningsnivå. Därefter ska SKR:s
rekommendationer för ersättning till familjehem åter följas.
Bakgrund till förslaget
Sedan lång tid har Överkalix kommun, liksom som landets övriga socialtjänster,
mött stora utmaningar i att rekrytera familjehem och tvingats använda
konsulentverksamheter för att täcka behovet av familjehem. Detta medför förhöjda
placeringskostnader jämfört med om familjehem i större omfattning kunde
rekryteras direkt av kommunen. Orsaken till att familjehem väljer att gå till
konsultverksamheter i stället för till kommunerna beror dels på den högre graden
av stöd och tillgänglighet som de möter från konsultbolagen, dels på högre arvoden
till familjehemmen.
För att förbättra kommunens rekryteringsläge pågår idag ett arbete med att utbilda
personal i handledning för familjehem. Verksamheten har också gått ut med
annonsering för att försöka rekrytera familjehem och några intresseanmälningar har
inkommit, därutöver är en plan för kontinuerliga rekryteringsinsatser framtagen. I
rekryteringsmaterial går vi ut med att familjehem har möjligheten att kontakta
socialjouren för hjälp och stöd i akuta situationer. Vidare har arbete med rutiner
som säkerställer att familjehemmen får den hjälp och det stöd de behöver i
uppdraget påbörjats.
Att närmare kunna matcha konsultbolagens ersättningsnivåer är en ytterligare
faktor för att kunna rekrytera fler familjehem i kommunal regi.
Nuvarande arvodesnivå för 2022 framgår av SKR:s cirkulär 21:40, se tabell nedan.
Vilken nivå som bestäms utgår från en individuell bedömning av arbetsinsatsen i
det enskilda ärendet.
Ålder
0-12 år
13-19 år

Grundarvode Förhöjt arvode inklusive grundarvode
6620 kr
10 561 kr
12 548 kr
14 854 kr
8588 kr
10 561 kr
12 548 kr
14 854
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Som exempel på den förhöjda kostnaden om konsulentstödda familjehem medför
betalar kommunen idag 55 790 kr/mån för en pågående placering. Vilket ger en
vårdkostnad på 1799 kr/dygn (656 635 kr/år). Hur stor del av detta som betalas till
familjehemmet i arvode har kommunen inte kännedom om då detta utbetalas av
konsultbolaget.
En placering i kommunal regi, beräknat på barn i samma ålder (0-12 år) med det
högsta arvodet och omkostnaden, skulle enligt cirkulär 21:40 kosta kommunen
25760 kr/mån i omkostnad och arvode (inkl. personalomkostnadstillägg 31,42
procent på arvodet). Vilket ger en vårdkostnad på 831 kr/dygn (303 315 kr/år).
Enligt förslaget till höjd ersättning skulle motsvarande kostnad uppgå till som mest
28 915 kr/mån i omkostnad och arvode (inkl. personalomkostnadstillägg 31,42
procent på arvodet). Vilket ger en vårdkostnad på 933 kr/dygn (340 545 kr/år).
Idag pågår en översyn av SKR:s rekommendationer till kommunernas ersättning
vid familjehemsvård av barn och unga, inom vilken det har tagits fram ett förslag
till höjda arvodesnivåer. Detta för att kommunerna bättre ska kunna matcha
ersättningarna via konsulentverksamheter och öka förutsättningarna för att
rekrytera kommunala familjehem.
Vidare kan nämnas att kommunens kommande behov av familjehem hastigt kan
komma att förändras, i och med flyktingmottagandet från Ukraina. Idag har
kommunen en överenskommelse med Piteå kommun om att de tar emot de
ensamkommande barn som anvisas till Överkalix. Denna överenskommelse kan
dock komma att upphöra om exempelvis en flyktingkris medför sådana ökade
volymer att Piteå kommun inte ensam kan hantera mottagandet. Detta ökar
ytterligare behovet av att förbättra kommunens rekryteringsläge inom en eventuell
snar framtid.
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Förslag till höjda ersättningsnivåer
Arvode:
Den höjda nivån på ersättning som kommunstyrelsen föreslås anta är den samma
som föreslås i SKR:s översyn. I enlighet med SKR:s förslag ligger nivån på samma
belopp oavsett barnets ålder. Vilken nivå som bestäms utgår som tidigare ifrån en
individuell bedömning av arbetsinsatsen i det enskilda ärendet.
Ålder
Grundarvode Förhöjt arvode inklusive grundarvode
0-19
11 237
13 132
15 040
17 255

Omkostnad:
Förslaget innebär ingen korrigering av omkostnadsersättning. Denna utgår enligt
SKR:s rekommendationer i cirkulär 21:40, se tabellen nedan.
Ålder

Grundkostnad

0-12 år
13-19 år

4428 kr
5031 kr

Tilläggskostnad
inklusive grundkostnad
6239 kr
7044 kr

Information:
Fördelen med att rekrytera familjehem genom konsulentstödda verksamheter kan i
viss mån kvarstå även om rekryteringsläget förbättras. Detta kan handla om
förekommande situationer då familjehem sökes för barn med stora och komplexa
vårdbehov. I dagsläget tvingas dock verksamheten många gånger vända sig till
konsulentverksamhet för att över huvud taget hitta familjehem.
En annan situation där behov av konsulentstödda verksamheter kan komma att
fortgå är jourhem. Dessa är svåra att ha i kommunal regi på grund av vårt
begränsade befolkningsunderlag och den låga frekvensen av jourhemsplaceringar
kontra den kostnad ett kontrakterat jourhem medför.

