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EGNA BEN - STÖDBOENDE | JOUR- OCH FAMILJEHEM

Lediga lägenheter, jour- och 
familjehem och stödboenden 
för placering.

Insatsen anpassas efter ungdomens individuella behov. Insatsen anpassas efter ungdomens individuella behov. 

Moses Eshetu
Verksamhetschef
Jour- och familjehem
070 - 149 90 34
moses@egnaben.se

Anders Knapp
Ungdomsvärnet
Kollektivt stödboende
070 - 726 51 64
info@ungdomsvarnet.se

John Söder
Verksamhetschef
Ungdomsvärnet
Kollektivt stödboende
070 - 214 42 30
info@ungdomsvarnet.se

Ungdomsvärnet | Centralt beläget 

stödboende med engagerad dygnet runt-personal

Ny personal - välkomna!
Vi är glada att berätta att Katherin, Arjan och 
Philip börjat jobba hos oss.

Fem nya lägenheter
Lägenheterna är belägna i Barkarby.

Stödboendet 
Socionomdagarna
Bra dagar bland branschkollegor, med 
mycket inspiration, trevliga möten och 
många intressanta föreläsningar. Tack!

Aktiviteter tillsammans med boende 
Med VM som pågått har vi tittat på fotboll 
tillsammans med våra ungdomar.

Bo-skola - fortsatt fokus på ekonomi

Öppet hus - även under mellandagarna

HLR-utbildning
Novembers brandutbildning var mycket 
givande för oss som deltog.

Julstämning  
Vi har julpyntat kontoren för extra 
stämning nu i kylan!

Jennifer Björkström 
Verksamhetschef
Stödboende
070-252 10 67
jennifer@egnaben.se

God Jul önskar Egna Ben
Jouren är öppen som vanligt under helgerna.

Nytt från jour- och familjehem
Nyligen nåddes vi av väldigt positiva nyheter. 
Egna Ben har blivit tilldelade ett nytt 
ramavtal. Egna Ben är upphandlade för 
konsulentstödda jour-och familjehem i 
Huddinge Kommun. 

Egna Bens tjänster är upphandlade i fyra kategorier. 

1. Barn/unga i förstärkt jourhemsvård; barn och 

förälder, barn, inom Stockholms län

2. Barn/unga i förstärkt jourhemsvård; barn och 

förälder, barn, övriga Sverige

3. Barn/unga i kraftigt förstärkt jourhemsvård 

(hemmavarande förälder), inom Stockholms län 

4. Barn/unga i kraftigt förstärkt jourhemsvård 

(hemmavarande förälder), övriga Sverige

Huddinge kommun ställer väldigt höga 
krav, därför är vi extra stolta och glada över 
kommande samarbete. Vi ser fram emot att 
fortsätta utvecklas och bedriva 
familjehemsvård och på så sätt göra skillnad 
för barn och ungdomar i hela landet.

Vi ser fram emot ett bra samarbete med 
denna kommun genom vårt fina nätverk av 
duktiga familjer. 

Vi vill passa på och tacka för  2022. Vilket 
fantastiskt år vi har haft tillsammans. Nu ser vi fram 
emot 2023!


