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EGNA BEN - STÖDBOENDE | JOUR- OCH FAMILJEHEM

Nytt ramavtal
Förra månaden nåddes vi av väldigt  
positiva nyheter. Egna Ben har fått ett 
nytt ramavtal.

Egna Ben är upphandlade för 
konsulentstödda jour-och familjehem 
och stödboende 16-20 år via Järfälla, 
Sigtuna, Upplands-Väsby och 
Upplands-Bro.

Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro, och  
Upplands-Väsby ställer höga kvalitetskrav 
på upphandlade verksamheter – därför är 
vi extra stolta och glada över kommande 
samarbete. 

Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas 
och bedriva stödboende och familje-
hemsvård med hjälp av vårt fina nätverk 
av familjer och kontaktpersoner. På så 
sätt kan vi göra skillnad för barn och 
ungdomar i hela landet.

Lediga lägenheter, 
jour- och familjehem och 
stödboenden för placering.
Insatsen anpassas efter ungdomens individuella behov. 

Moses Eshetu
Verksamhetschef
Stödboende
Jour- och familjehem
moses@egnaben.se

070 - 149 90 34

Anders Knapp
Ungdomsvärnet
Kollektivt stödboende
anders@egnaben.se

070 - 726 51 64

John Söder
Verksamhetschef
Ungdomsvärnet
Kollektivt stödboende
info@ungdomsvarnet.se

070 - 214 42 30

God Jul och Gott Nytt år 
önskar vi på Egna Ben
Vi vill tacka för ett riktigt fint år med våra 
familjer, kontaktpersoner och 
samarbetspartners. 

Tillsammans har vi gjort skillnad! 

Tack för socionomdagarna
Det var kul att träffa er alla. Vi ses väl 
nästa år?

Såg du oss i DN den 8/11?

Så kan du hjälpa unga till 
ett bättre liv. ”Familjer kan 
göra skillnad på riktigt.”

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN EGNA BEN

Läs mer på:  
www.egnaben.se

Följ oss på Facebook:
facebook.com/egnabenstockholm

Följ oss på Instagram:
instagram.com/egnaben

psykisk ohälsa eller missbruk behöver stöd och boende 
utanför hemmet. Samtidigt råder det brist på familjer som kan erbjuda en plats. 

Egna Ben utbildar och stöttar familjer, och fungerar som en länk mellan  
jour- och familjehem, socialtjänst och biologisk familj. Rätt insatser förbättrar 
oddsen drastiskt för positiv utveckling. 

Egna Ben har funnits sedan 2007 och tar emot 
barn och ungdomar mellan 0-20 år i behov av 
placeringar av olika skäl. Vi arbetar på uppdrag av 
socialtjänsten och har ramavtal med 140 kommu-
ner i Sverige. Egna Ben har jour- och familjehem, 
stödboende med dygnet runt-bemanning samt 
träningslägenheter.

FAKTA

Socialtjänsten ringer ofta till Egna Ben med 
önskemål om att placera ungdomar. Det kan 
handla om unga med psykisk ohälsa, erfar- 
enhet av kriminalitet eller lång placerings- 
historik. Då gäller det att hitta rätt stöd.

– Vi har upplevt en ökning inom denna 
målgrupp. Många unga behöver vår hjälp. 
Därför riktar vi våra insatser till att vidare- 
utbilda familjer som vill göra verklig skillnad 
för unga som inte fått de bästa förutsättning-
arna i livet, säger Moses Eshetu, verksam-
hetschef IOF Familjehem och Stödboende  
på Egna Ben. 

De kan behöva stöd i familjer, på dygnet 
runt-boende eller i ett mer självständigt stöd-
boende.

– Att vara med och se till att en ung per-
son kommer på rätt väg i livet är stort för alla  
inblandade, säger Moses. 

 
vill öppna sitt hem för dessa unga, och bli  
behandlingsfamiljer.

Familjerna erbjuds utbildning
Det som krävs utöver engagemang, närvaro 
och trygghet är att familjen – eller individen  
– har plats hemma för att ta emot en place-
ring. Den ideala familjen består av två vuxna, 

på jobbet, men det är inget måste. 
– Tidigare erfarenhet av stöd- och be-

handlingsarbete med unga, kombinerat  
med adekvat utbildning från oss är en bra 

Moses Eshetu, verksamhetschef IOF Familjehem och Stödboende på Egna Ben. 
Foto: Katarina Dalunde Eriksson

grund för att bli behandlingsfamilj, säger 
Moses Eshetu.

Ersättning och omkostnadsersättning utgår 
för det stöd som familjen erbjuder. 

Egna Ben söker också efter nya kontakt- 
personer till stödboenden. I stödboenden bor 

unga människor i egna lägenheter. De har  
en hög grad av självständighet, men behöver 
en hjälpande hand den sista biten.
 


