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Ersättning för familjehem
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

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

Sammanfattning av ärendet
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
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.
åter följas.
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Att närmare kunna matcha konsultbolagens ersättningsnivåer är en
ytterligare faktor för att kunna rekrytera fler familjehem i kommunal regi

Beslutsunderlag
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