
  

 
Interpellation angående familjehem och HVB-
hem 

Uppsala 2020-03-24 
Att hjälpa barn och familjer i behov av stöd är en av kommunens viktigaste uppgifter, särskilt när det 
gäller frågan om placering utanför hemmet. Det är en stor fördel, både ekonomiskt men framförallt 
mänskligt, att placera dessa ungdomar i familjehem istället för på institutioner som Hem för vård och 
boende (HVB). På HVB finns det en överhängande en risk att man lägger grunden för ett framtida 
utanförskap genom att samla ungdomar med en liknande problematik på samma plats. 

För att säkerställa att det inte finns en brist på familjehem är det viktigt att regelbundet se över hur 
det fungerar och om det finns några utmaningar. Exempelvis vet vi att Uppsala kommun har fler 
konsultstödda/förstärka familjehem än jämförbara kommuner, vilket är en väldigt dyr lösning. Är det 
motiverat? Vi vet också att familjehemmens arvoden skiljer sig kraftigt beroende på vilken huvudman 
man har, och att det inte är bra med varken för låg eller hög ersättning. 

För ett par år sedan antogs riktlinjer i socialnämnden för att om möjligt något ensa de här 
ersättningarna. Det var ett steg i rätt riktning, men vi misstänker att detta bara gett effekt delvis.  

Det har också upprepade gånger nämnts om möjligheten att anställa familjehem från kommunens 
sida, och därmed inte enbart låta familjer som upplåter sina hem för familjehemsplacerade barn 
förlita sig på arvode som enbart utbetalas under den tiden placeringen faktiskt äger rum.  

 

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag socialnämndens ordförande Eva 
Christiernin (S):  
 
1. Hur många barn och ungdomar i Uppsala är idag placerade i familjehem (jourhem, familjehem och 
konsulentstödda / förstärkta familjehem) respektive HVB-hem (av olika typer, även exempelvis SIS), 
och vilka av dessa placeringar är i kommunens egen regi och vilka är externa? 
2. Vad är resultatet / erfarenheterna av den senaste uppdateringen av riktlinjer för arvoden till 
familjehem? 
3. Är socialnämnden beredd att låta Uppsala kommun anställa familjehem? 
Jonas Segersam (KD)    


