Svar på interpellation ställd av Michael Cocozza Hur ser
kommunens strategi ut vad gäller att minska HVB-verksamhetens kostnader?
I varje fall görs en individuell bedömning om vilken insats som bäst kan tillgodose
ungdomens behov. För att minska längden på HVB-placeringar har kommunen bland annat
valt att öppna fler stödboende platser för att hitta ett mellansteg mellan HVB och hemgång.
Likaväl kan stödboende i mer lättare fall vara ett alternativ istället för HVB. Vi försöker också
att satsa på fler förebyggande åtgärder för att minska HVB-placeringarna på längre sikt. Man
ska ha med sig att vi endast placerar på HVB när vi ser att individens behov inte kan
tillgodoses med öppenvård, familjehem eller annan placering.

Hur ser det i reportaget omnämnda kontrollsystemet för HVB-verksamhet ut?
Redogörelse för utformning, omfattning och intervall önskas.
Vi har upphandlat HVB via ramavtal. Inför upphandlingen ställdes ett antal krav som HVB:na
ska följa. Ett av kraven är bl a att när de haft tillsynsbesök av IVO, som leder till kritik, ska
HVB-hemmet informera social- och omsorgsförvaltningen. Resurskoordinatorerna inom SOF
gör matchning till HVB beroende på individens behov. Man försöker matcha ”rätt” hem, alltså
vilken inriktning ett hem har med individens behov. Till exempel om individen har ett sexuellt
avvikande beteende så försöker man hitta ett hem som har kompetens inom det området.
Ibland kan vi behöva gå utanför ramavtal, då det inte går att matcha inom de generella
avtal pga platsbrist. Reurskoordinatorerna gör platsbesök på HVB, där de följer en
frågemanual. När vi får kännedom om att det riktats kritik mot ett specifikt hem, görs inga
nya placeringar på det HVB-hemmet, förrän HVB-hemmet redogjort för vilka åtgärder de
vidtagit. När det kommer kritik informeras ansvarig handläggare för individen, som gör
individuppföljningar.

Hur många placeringar har Linköpings kommun per juni 2021? Redovisning av antal
placeringar per HVB-hem samt dygnskostnad per placering och HVB-hem önskas.
Linköpings kommun har 78 personer placerade på HVB-hem per sista maj. Kostnaden för
våra placeringar ligger mellan ca 5000kr till 13 800 kr per dygn. Dygnskostnaden beror på
vilken problematik som individen som är placerad har och då vilken grad av insatser som
hemmet måste sätta in.
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