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Nationell kartläggning av konsulentstöd till
jour- och familjehem
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför på uppdrag av regeringen en nationell
kartläggning av konsulentstödsverksamheter. Syftet med uppdraget är att belysa hur
förutsättningarna inom den sociala barn- och ungdomsvården förändrats.
Med konsulentstödsverksamhet avses i enkäten verksamheter som exempelvis tillhandahåller:
rekrytering av jour- och familjehem och/eller utbildning, handledning och stöd till jour- och
familjehem. Ett annat begrepp som ibland används för denna typ av verksamhet är förstärkt
familjehemsvård. Enkätfrågorna avseende konsulentstödsverksamheter avser alla driftsformer
(privat, ideell, kommunal).
Enkäten består av två delar:
• Del 1a och 1b bör kunna besvaras relativt snabbt av någon med kunskap om kommunens jouroch familjehemsplaceringar. Del 1a avser ensamkommande barn och unga, och Del 1b övriga barn
och unga placerade med stöd av SoL eller LVU (ej ensamkommande).
• Del 2 efterfrågar mer detaljerad information om antal vårddygn och kostnader för placeringar i
konsulentstödda jourhem respektive familjehem.
I Del 1 efterfrågas övergripande information avseende jourhem och familjehem gemensamt i
frågorna. I Del 2 efterfrågas i stället information separat för jourhem respektive familjehem.
I såväl Del 1 som Del 2 kan fler än en person inom kommunen eventuellt behöva involveras för att
kunna lämna svar. Om så är fallet – pausa enkäten och skicka vidare länken till berörd person. Dina
svar sparas automatiskt.
När ni har lämnat in ert svar kommer ni att kunna välja alternativet ”Svarsöversikt”. Med hjälp av
denna funktion kan ni skriva ut svaren för eventuell diarieföring.
Ert svar är mycket värdefullt för att förbättra kunskapen om den sociala barn- och ungdomsvården.
Att svara på enkäten är frivilligt, men för att kartläggningen ska ge en rättvisande bild är det viktigt
att vi får svar från så många kommuner som möjligt. Vårdanalys uppskattar ert bidrag till enkäten
senast fredagen 27 maj 2016.
Vid frågor om enkäten, kontakta:
Karl Kjäll, Utredare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
08-690 41 18
karl.kjall@vardanalys.se
Vid frågor om projektet, kontakta:
Maria Branting, Projektledare
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
08-690 41 12
maria.branting@vardanalys.se
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Del 1A. Ensamkommande barn och unga
Använde er kommun konsulentstödsverksamheter vid placering i jour- eller familjehem av
ensamkommande barn och unga under föregående år (2015)?



Ja
Nej

Hur viktiga var följande orsaker till att ni använde konsulentstödsverksamheter vid placering
av ensamkommande barn och unga i jour- eller familjehem (år 2015)?
Inte
alls
viktigt
1
Barnets behov motiverade ett
extra stöd till jour- eller
familjehemmet
Det saknades tillgänglig plats i
jour- eller familjehem som
kommunen själv rekryterat
Det saknades tillgänglig plats i
HVB
Annan orsak

Mycket
viktigt
2

3

4

5









Påståendet
stämmer inte



Vet ej













































Annan orsak (beskriv i fritext)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Hur har er användning av konsulentstödda jour- och familjehem för ensamkommande barn
och unga utvecklats under de senaste fyra åren (år 2012-2015)?




Ökat
Oförändrad
Minskat
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Du har angivit att er användning av konsulentstödda jour- och familjehem har ökat mellan
2012-2015 (för placeringar av ensamkommande barn och unga). Vilken betydelse har
följande faktorer haft för ökningen?
Ingen
betydelse
1
2

Antalet ensamkommande barn och
unga vars behov motiverar extra
stöd till jour- eller familjehemmet har
ökat
Antalet platser i jour- eller
familjehem som kommunen själv
rekryterat är otillräckligt
Antalet platser i HVB är otillräckligt
Annan orsak

3

Stor
betydelse
4
5









Påståendet
stämmer
inte






































Annan orsak (beskriv i fritext)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Vet ej
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Du har angivit att er användning av konsulentstödda jour- och familjehem har minskat
mellan 2012-2015 (för placeringar av ensamkommande barn och unga). Vilken betydelse har
följande faktorer haft för minskningen?
Ingen
betydelse
1
2
Antalet ensamkommande barn och
unga vars behov motiverar extra
stöd till jour- eller familjehemmet har
minskat
Antalet platser i jour- eller
familjehem som kommunen själv
rekryterat har ökat
Antalet platser i HVB har ökat
Annan orsak

3

Stor
betydelse
4
5









Påståendet
stämmer inte






































Annan orsak (beskriv i fritext)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Vet
ej


Karl Kjäll
Tel: 08-690 41 18
Karl.kjall@vardanalys.se

Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden för placeringar av
ensamkommande barn och unga.
Instämmer
inte
alls
1
2

Konsulentstödsverksamheterna
erbjuder tjänster som ansvarig
förvaltning har svårt att erbjuda
Allt fler jour- och familjehem föredrar
att förmedlas via
konsulentstödsverksamheter
Det har blivit svårare att rekrytera egna
jour- och familjehem
En mer ansträngd arbetssituation,
exempelvis p.g.a. personalbrist har lett
till att egen rekrytering av jour- och
familjehem har prioriterats ned


Instämmer
helt









Påståendet
stämmer
inte













































Kommentar
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

3

4

5

Vet
ej
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Del 1B. Övriga barn och unga placerade med
stöd av SoL eller LVU (ej ensamkommande)
Använde er kommun konsulentstödsverksamheter vid placering i jour- eller familjehem av
övriga barn och unga placerade med stöd av SoL eller LVU (ej ensamkommande) under
föregående år (2015)?



Ja
Nej

Hur viktiga var följande orsaker till att ni använde konsulentstödsverksamheter vid placering
av övriga barn och unga placerade med stöd av SoL eller LVU (ej ensamkommande) i joureller familjehem (år 2015)?

Inte
alls
viktigt
1

Barnets behov motiverade ett
extra stöd till jour- eller
familjehemmet
Det saknades tillgänglig plats i
jour- och eller familjehem som
kommunen själv rekryterat
Det saknades tillgänglig plats i
HVB
Annan orsak

Mycket
viktigt
2

3

4

5

Påståendet
stämmer
inte


Vet
ej























































Annan orsak (beskriv i fritext)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Hur har er användning av konsulentstödda jour- och familjehem för övriga barn och unga
placerade med stöd av SoL eller LVU (ej ensamkommande) utvecklats under de senaste fyra
åren (år 2012-2015)?




Ökat
Oförändrad
Minskat
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Du har angivit att er användning av konsulentstödda jour- och familjehem har ökat mellan
2012-2015 (för placeringar av övriga barn och unga placerade med stöd av SoL eller LVU, ej
ensamkommande). Vilken betydelse har följande faktorer haft för ökningen?
Ingen
betydelse
1
2

Antalet barn och unga (ej
ensamkommande) vars behov
motiverar extra stöd till jour- eller
familjehemmet har ökat (t.ex.
psykiatriska diagnoser,
skolproblematik)
Antalet platser i jour- eller familjehem
som kommunen själv rekryterat är
otillräckligt
Antalet platser i HVB är otillräckligt
Annan orsak
Annan orsak

Annan orsak (beskriv i fritext)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________







Stor
betydelse
4
5
Påståendet
stämmer
inte














































3

Vet
ej
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Du har angivit att er användning av konsulentstödda jour- och familjehem (för placeringar av
övriga barn och unga placerade med stöd av SoL eller LVU, ej ensamkommande) har
minskat mellan 2012-2015. Vilken betydelse har följande faktorer haft för minskningen?
Ingen
betydelse
1
2

Antalet barn och unga (ej
ensamkommande) vars behov
motiverar extra stöd till jour- eller
familjehemmet har minskat (t.ex.
psykiatriska diagnoser,
skolproblematik)
Antalet platser i jour- eller familjehem
som kommunen själv rekryterat har
ökat
Antalet platser i HVB har ökat
Annan orsak
Annan orsak







Stor
betydelse
4
5
Påståendet
stämmer
inte














































Annan orsak (beskriv i fritext)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

3

Vet
ej
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Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden för placeringar av övriga barn
och unga placerade med stöd av SoL och LVU (ej ensamkommande).
Instämmer
inte
alls
1
2

Konsulentstödsverksamheterna
erbjuder tjänster som ansvarig
förvaltning har svårt att erbjuda
Allt fler jour- och familjehem föredrar
att förmedlas via
konsulentstödsverksamheter
En mer ansträngd arbetssituation,
exempelvis p.g.a. personalbrist har lett
till att egen rekrytering av jour- och
familjehem har prioriterats ned

Instämmer
helt









Påståen
det
stämmer
inte































Kommentar
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

3

4

5

Vet ej
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Del 2
I denna del av enkäten (Del 2) kommer vi att be er lämna in mer detaljerade data och statistik
för både icke-konsulentstödda och konsulentstödda jourhem respektive familjehem.
Uppgifter om vårddygn och ersättning/arvode
Ange uppgifter för totalt antal vårddygn och genomsnittlig ersättning/arvode per vårddygn (SEK,
exklusive moms). Om ni inte har exakta uppgifter, gör uppskattningar efter bästa förmåga och
beskriv sedan hur ni kommit fram till dessa uppskattningar i fritextfältet nedan.
Notera att i denna del av datainsamlingen (Del 2) efterfrågas uppgifter för konsulentstödda jourhem
respektive familjehem separat.
Konsulentstödda jour-/familjehem

Ensamkommande barn och unga,
Jourhem
Ensamkommande barn och unga,
Familjehem
Övriga barn och unga,
Jourhem
Övriga barn och unga,
Familjehem

Antal
vårddygn
2012
___________

Antal
vårddygn
2015
___________

Ersättning/
vårddygn
2015
___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

Kommentar (om uppgifterna ovan baseras på uppskattningar, beskriv kortfattat vilka
uppgifter som är uppskattade samt på vilka grunder).
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Icke konsulentstödda jour-/familjehem

Ensamkommande barn och unga,
Jourhem
Ensamkommande barn och unga,
Familjehem
Övriga barn och unga,
Jourhem
Övriga barn och unga,
Familjehem

Antal vårddygn
2012
___________

Antal vårddygn
2015
___________

Arvode
2015
_______

___________

___________

_______

___________

___________

_______

___________

___________

_______

Kommentar (om uppgifterna ovan baseras på uppskattningar, beskriv kortfattat vilka
uppgifter som är uppskattade samt på vilka grunder).
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Kontaktuppgifter till anlitade konsulentstödsverksamheter samt totalt antal vårddygn av
jour- och familjehemsplaceringar

Ange namn på konsulentstödsverksamhet, driftsform och ungefärligt totalt antal vårddygn som
andel av det totala antalet placeringar i de konsulentstödda jour- respektive familjehem ni anlitade
(år 2015).
Om ni inte har exakta uppgifter, gör uppskattningar efter bästa förmåga och beskriv sedan hur ni
kommit fram till dessa uppskattningar i fritextfältet nedan.
Organisationsnumm
er för konsulentstödsverksamhet (privat
företag/ideell
förening/kommunal
verksamhet som har
använts)

E-postadress till
konsulentstödsverksamhet

Driftsform
(Privat/ideell/
kommunal)

Uppskatta ungefär hur
stor andel av ert
behov av
konsulentstöd
respektive verksamhet
står för (ange siffra
från 0-100)

Kommentar:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Du är nu klar med enkäten. Vill du lämna in dina svar? Klicka i så fall på "Klar".
Om du inte vill lämna in dina svar klicka på "Föregående"

