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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Tina Andersson

2019-12-12

Dnr SON 2019-1192

Social- och omsorgsnämnden

Konsulentstödda familjehem, ställningstagande till
upphandling
Förslag till beslut
1. Verksamheten konsulentstödda familjehem ska upphandlas.
2. Uppdrag ges till social- och omsorgsförvaltningen att återkomma med
förslag till förfrågningsunderlag.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har i sitt ansvar att säkerställa behovet av
familjehem för barn med behov av placering i familjehem för stadigvarande
vård och fostran. Familjehem rekryteras och utreds inom social- och
omsorgsförvaltningen och beslut om medgivande för att ta emot ett barn för
placering är delegerat till social- och omsorgsnämndens utskott. Nationellt
föreligger det en brist på familjehem, så även i Linköpings kommun. För att
säkerställa behovet av familjehem föreslås att upphandling sker av
konsulentstödda familjehem, som komplement till de familjehem social- och
omsorgsförvaltningen ingår avtal med.
I november 2019 hade vi 95 familjehem, utav dem var 33 konsulentstödda
familjehem. Vid en bedömning av fortsatta behov av familjehem görs
ställningstagandet att antalet kommer att vara i nivå med antalet i november
2019 och det finns i nuläget ingen indikation på att förutsättningarna att avtala
med egna familjehem kommer att förändras/förbättras.
Nuvarande ramavtal gäller till och med 2020-06-27.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att
upphandla verksamheten konsulentstödda familjehem.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd.docx
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har i sitt ansvar att säkerställa behovet av
familjehem för barn med behov av placering i familjehem för stadigvarande
vård och fostran. Familjehem rekryteras och utreds inom social- och
omsorgsförvaltningen och beslut om medgivande för att ta emot ett barn för
placering är delegerat till social- och omsorgsnämndens utskott. Nationellt
föreligger det en brist på familjehem, så även i Linköpings kommun. Syftet
med upphandlingen är att säkerställa behovet av familjehem.
Beskrivning av egna familjehem kontra konsulentstött familjehem
Social-och omsorgsförvaltningen rekryterar, utreder och godkänner
familjehem. Efter att en familj har lämnats medgivande till att ta emot ett barn
för placering upprättas ett avtal mellan familjehemmet och social- och
omsorgsförvaltningen. Under tiden familjehemmet har ett barn placerat ges
stöd genom ansvarig familjehemssekreterare och familjehemskonsulenten.
Ersättning utgår till familjehemmet i form av en arvodes- och -omkostnadsdel,
baserad på riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Ett familjehem som anvisas av en organisation (konsulentstött familjehem),
innebär att ett s.k. utredningsunderlag lämnas till social- och
omsorgsförvaltningen. Utredning och godkännande sker på samma sätt som vid
rekrytering av ett eget familjehem. Det som skiljer sig är att ett konsulentstött
familjehem ges ett mer omfattande stöd samt att organisationen kan ha
familjehem med kapacitet att ta emot barn med mycket omfattande behov.
Sammantaget innebär detta att kostnaden för konsulentstödda familjehem är
högre än för de egna familjehemmen.
Ekonomiska konsekvenser
Upphandlingen är en ska ramavtalsupphandling vilket innebär att kostnad
uppstår när avrop av ett familjehem sker. Ett upphandlat konsultstött
familjehem kostar cirka 1740-2040 kronor/dygn.
Ett familjehem som social- och omsorgsförvaltningen avtalar med ersätts i
enlighet med rekommendationer från SKR (Sveriges kommuner och regioner)
om arvode och omkostnadsersättning. Ersättning till de olika familjehemmen
kan variera mot bakgrund av hur bedömningen är gjord gällande de två
ersättningsdelarna.
År 2020 är ersättningsnivåerna enligt följande:
Omkostnad 0-12 år
4336 kronor/månad
Omkostnad 13-19 år
4929 kronor/månad
Arvode 0-12 år
Arvode 13-19 år

6357 kronor/månad
8246 kronor/månad.
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Tilläggskostnad kan utgå för i både omkostnadsdelen och arvodesdelen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Gruppchef Resursgrupp
Avdelningschef IFO avd 1

