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Sammanfattning
Individutskottets uppgift att godkänna jourhem enligt
bestämmelserna i socialtjänstlagen innebär att utskottet även kan
besluta att interimistiskt godkänna jourhem.
Bakgrund
Det stora antalet ensamkommande flyktingbarn som kommit till
Stockholm under hösten har satt stadens resurser för mottagande på
stora prov. De boenden och de jourhemsverksamheter som staden
driver eller har upphandlat kan inte tillgodose behovet av boende
för ungdomarna.
Under hösten har stadens gemensamma resurs för rekrytering av
jourhem och familjehem, Resursteamen barn och ungdom, upplevt
ett ökat intresse från familjer som vill göra en insats för de
ensamkommande barnen. Mångdubbelt fler än vanligt hör av sig för
att hjälpa till som jourhem. Flertalet som hör av sig vill öppna upp
sitt hem för ett eller två barn i det akuta läget men har inte tankar på
att fortsätta som jourhem på lång sikt.
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För att kunna möta stadsdelsnämndernas stora behov av jourhem för
de ensamkommande barnen har Resursteamen barn och ungdom
sett över sina rutiner för utredning och utbildning i syfte att
effektivisera processen.
Ärendet
Socialförvaltningens föreslår att de familjer och enskilda som vill ta
emot ett eller flera ensamkommande flyktingbarn för en kortare tid
genomgår en mindre omfattande rekryterings- och utredningsprocess. Den obligatoriska grundutbildningen ”Ett hem att växa i”
(som omfattar 24 timmar) senareläggs och ersätts med en
heldagsutbildning med fokus på målgruppen ensamkommande
flyktingbarn. Utredningsförfarandet förkortas så att den
tidsomfattande intervjudelen kortas ner. För att säkerställa att
jourhemmen uppfyller Stockholms stads krav kommer inga rutiner
förändras vad gäller att hämta in registerutdrag; genomföra
bedömningsinstrumentet BraFam, referenstagning och hembesök
samt intervju del 1. Intervju del 2 genomförs med ett urval
frågeställningar för att säkerställa att familjen eller den enskilde har
de förutsättningar som krävs för att bli ett bra jourhem.
De jourhem som har uppdrag genom Resursteamen ges omfattande
stöd och handledning av erfarna familjehemsinspektörer. För att
kompensera den förkortade processen och för att säkerställa
kvaliteten kommer dessa jourhem att följas upp genom täta
kontakter och individuell handledning.
För dessa familjer och enskilda ska individutskottet besluta om ett
interimistiskt godkännande. Det interimistiska beslutet ska gälla
under max 10 månader, vilket motsvarar den tid asylprocessen och
sökande efter permanent boende beräknas ta.
För att åskådliggöra hur processen förkortas genom att senarelägga
utbildning och förkorta utredningsförfarandet presenteras nedan ett
tidsschema. Tiden mellan hembesök och utbildning varierar,
beroende av när nästa grundutbildning startar.
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Familjer och enskilda som efter avslutat uppdrag önskar fortsätta ta
uppdrag som jourhem ska genomgå den obligatoriska utbildningen
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”Ett hem att växa i” och en fördjupad utredning ska göras av
Resursteamen barn och ungdoms jourhemsverksamhet, varefter
förslag till godkännande lämnas till socialnämndens individutskott
för beslut.
Familjer och enskilda som önskar bli familjehem efter avslutat
uppdrag ska också genomgå utbildning och ställs sedan till
stadsdelsnämndernas förfogande och utreds sedan av
stadsdelsförvaltning enligt gällande rutiner.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid socialförvaltningens enhet Resursteamen
barn och ungdom och har behandlats i förvaltningsgruppen.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att förslaget kommer att underlätta i rekrytering
av jourhem som kan användas av stadsdelsförvaltningarna för barn i
behov av en placering. Behovet av godkända jourhem är stor i
staden och utbudet matchar inte efterfrågan idag. Förslaget innebär
att rekryteringsprocessen för jourhem förkortas samtidigt som
kvalitén i jourhemmet fortfarande säkerställs.
Bilagor
1. Instruktion för socialnämndens individutskott
2. Förslag på interimistiskt godkännande av jourhem för
mottagande av ensamkommande barn
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