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Förslag på interimistiskt godkännande av jourhem för mottagande av
ensamkommande barn
Aktuellt läge
De stora mängder 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 Resursteamen barn och ungdom också 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 familjehem eller jourhem. Flertalet som hör av sig vill öppna upp sitt hem för ett eller
några barn i det akuta läget. Målet är dock inte att på lång sikt fortsätta som jourhem eller
familjehem.
Med ett ökat intresse och vilja från människor och ett ökat behov i staden behöver Resursteamen
anpassa arbetet kring målgruppen ensakommande barn i syfte att kunna erbjuda flera godkända
jourhem.

Förslag på interimistiskt godkännande
Resursteamen föreslår att interimistiska godkännande ska göras på de familjer som enbart vill ta
emot ensamkommande barn för en kortare tid. Beslutet skulle förslagsvis gälla för en ungdom under
max 10 månader. Skulle familjen uttrycka en vilja att fortsätta som jourhem behövs ett nytt
godkännande skrivas utifrån en kompletterande utredning och utvärdering av tidigare insats samt
deltagande på grundutbildning.
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Från intresseanmälan till godkänt jourhem
Resursteamens förslag för att effektivisera processen att bli jourhem innefattar två delar. Dels att
grundutbildningen senareläggs och ersätts med en heldags utbildning med fokus på målgruppen.
Dels att utredningsförfarandet förkortas. För att säkerställa kvalitén och att olämpliga familjer inte
passerar kommer enbart djupintervjun med tillhörande tolkning senareläggas och ersättas med en
reviderad frågemall och analys i arbetsgruppen. Registerutdrag, referenser och intervju del 1
kommer inte göras några förändringar i. Vid en djupintervju med tillhörande tolkning får
familjevårdsinspektören viktig information om bland annat styrkor och svagheter samt
anknytningsmönster, vilket är viktigt vid matchning och handleding. För att väga upp avsaknad av
denna kunskap kommer det att göras täta uppföljningar i hemmen och ges omfattande individuell
handledning.
Det förkortade utredningsförfarandet ska ändå vara så omfattande att alla rubriker i BBIC:s tringel
under Familj och miljö samt Föräldrars förmåga ska kunna besvaras.
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Flödesschema över nuvarande process

Informationsmöte

• Deltagande på informatiosnmöte
• Lämna intresseanmälan

Första träffen

• Inhämta registerutdrag
• Första träff Bra - Fam gås igenom

Hembesök

• Hembesök
• Planering inför grundutbildningen

Grundutbildning

•Ett hem att växa i, uppdelat på nio tillfällen
•Avslutningssamtal - jourhem eller familjehem
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Flödesschema över interimistisk process

Informationsmöte

• Deltagande på informatiosnmöte
• Lämna intresseanmälan

Första träffen

• Inhämta registerutdrag
• Första träff Bra - Fam gås igenom

Överlämning

utbildning

•Familjer som enbart önskar ta emot ensakommande barn
lämnas till jourhemsgruppen
•Hembesök

•En förberedande heldags utbildning med fokus på
målgruppen

Vid önskemål om att bli jourhem tar jourhemsgruppen över och påbörjar utredningen.
Familjevårdsinspektören har tagit del av den dokumentation som gjorts och Familjekonsulternas
bedömning av familjens förutsättningar.

Inledande
möte

•Första träff - plan upprättas för fortsatt utredning
•Inhämta referenser

Hembesök

• Intervjudn fortsätter utifrån del 2 - där viktiga frågor valts ut
• Materialet analyseras i arbetsgruppen

•Första delen av intervjun görs - Del 1
Möte

Hembesök

Djupintervju

Godkännande

•Första delen av intervjun görs - Del 1
•Inhämta referenser

• Del 2 av intervjun genomförst med varje part var för sig
• Analys av materialet med psykolog
• Återföring av material tillsammasn med familjen

• Dokumentationen sammanfattas i ett förslag till
godkännande

Godkännande

Uppföljning

• Dokumenationen sammanfattas i ett interrimistiskt
godkännande

• Önskar familjen fortsätta som jourhem så ska de delta i
grundutbildningen samt att utredningen kompletteras med
en djupintervju del 2.

