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Dnr ON 2017-130

Social- och omsorgsnämnden

Boende för ensamkommande barn, ställningstagande till
förlängning av verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och
stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende samlat
mottagande för ensamkommande barn förlängs till och med 2021-06-30
enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Från 1 juli 2017 har Leanlink Råd och stöd verksamhetsuppdraget att driva
kommunens samtliga boenden, boendestöd, mobilt stödteam och stödcentrum
Orbis för ensamkommande barn och unga. Förutsättningarna för uppdraget är
att i samråd med förvaltningen avveckla boendeenheter och revidera
personalbemanning utifrån antalet barn som vistas i kommunen. Detta har skett
löpande under hela uppdragstiden. Även de ekonomiska förutsättningarna i sin
helhet har reviderats varje år. Mindre justeringar utifrån prognos och faktiskt
antal barn som vistas i kommunen sker var tredje månad.
Det uppdrag som föreslås förlängas är reviderat utifrån de förändringar som
gjorts sedan juli 2017. I dagsläget omfattar uppdraget totalt 54 platser i HVB
och stödboende samt 25 personer i boendestöd. Övriga boenden och mobilt
stödteam som från början ingick i uppdraget är avvecklade och Orbis
stödcentrum planeras upphöra 2019-06-30.
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Uppdraget till Leanlink Råd och stöd föreslås förlängas två år, från och med
2019-07-01 till och med 2021-06-30. De ekonomiska förutsättningarna som
beslutas för ett år föreslås för perioden 2019-07-01 till 2020-06-30 reduceras
från 33,1 mnkr (juli 2018-juni 2019) till 19,2 mnkr. Finansiering för
mottagandet sker genom statliga schablonintäkter för varje barn/ ungdom.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd, verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende ensamkommande barn
och unga.docx
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Bakgrund
År 2017 samlades kommunens mottagande för ensamkommande barn och unga
(exklusive familjehem och behandlingshem) i Råd och stöds regi för att
underlätta en flexibilitet i mottagandet med avveckling av enheter som en
naturlig del i en tvåårig kontext. Idag, 2019 är mottagandet kraftigt reducerat
och omfattar ett HVB, ett stödboende samt boendestöd. Övriga verksamheter är
avvecklade.
Idag bor ca 130 ensamkommande unga kvar i kommunens mottagande, varav
ca 100 i Råd och stöds regi. Detta p g a att flera som anlände under 2015/2016
har fyllt eller fyller 20 år och därmed lämnar systemet samt en hög
avslagsfrekvens på asylansökningar.
Prognosen för kommande år 2019-07-01 – 2020- 06-30 är att det kommer att
vara ett ganska statiskt antal ensamkommande barn (ca 95 barn och unga) i
kommunens mottagande, detta efter att en större andel lämnat mottagandet
under sommaren 2019 vid fyllda 20 år.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten bekostas av statliga schablonintäkter per barn som
vistas i kommunen.
Regelbundna avstämningar sker med Råd och stöd för att justera eventuella
avvikelser mellan prognos och faktisk verklighet enligt en gemensam beslutad
modell.
Kommunala mål
Verksamhetsuppdraget syftar till måluppfyllelse avseende kommunens mål att
skapa goda uppväxtvillkor, en sammanhållen kommun och fler i
egenförsörjning, då Leanlink Råd och stöd arbetar för att skapa trygga,
etablerade och integrerade kommuninvånare.
Jämställdhet
Det kommunala mottagandet för ensamkommande barn och unga ska vara
tillgängligt och anpassat för såväl flickor som pojkar. Då det endast finns ca
fem flickor av 130 ensamkommande barn totalt, så går det inte att ha särskilda
boenden för flickor men Leanlink Råd och stöd arbetar medvetet för att skapa
inkluderande sammanhang målgruppen.
Uppföljning och utvärdering
Kontinuerlig avstämning/ uppföljning och utvärdering sker mellan Råd och
stöd och social- och omsorgsförvaltningen både utifrån ekonomi och kvalité i
mottagandet genom den så kallade EKB styrgruppen.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 11 har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen
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