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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Åström

2019-09-16

Dnr SON 2019-574

Social- och omsorgsnämnden

Stödboende och boendestöd för unga 16-22 år,
godkännande av verksamhetsuppdrag
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget stödboende och boendestöd för målgruppen 16-22 år
godkänns enligt social och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget
med Leanlink Råd och stöd.
Ärende
Stödboende för barn och unga, 16-20 år är en relativt ny placeringsform som
fördes in i Socialtjänstlagen den 1 januari 2016. Det är ett mindre ingripande
placeringsalternativ för barn och unga som inte bedöms ha behov av
vårdinsatser som motiverar en placering i HVB.
I dag saknas en boendeform i Linköpings kommun för ungdomar mellan 16-18
år som bedöms vara färdigbehandlade på HVB. Detta riskerar att det finns
unga som stannar längre inom HVB vård än nödvändigt. Genom att tillskapa
ett stödboende finns möjlighet att tillmötesgå behovet av placeringsform för
unga i åldern 16-18 år samt även reducera kostnaderna för HVB.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att tilldela Leanlink råd och stöd ett
samlat verksamhetsuppdrag innehållande stödboende och boendestöd för
målgruppen 16-22 år med start 2019-10-01. Uppdraget gäller tills vidare med
en ömsesidig möjlighet att säga upp eller påkalla förhandling om villkoren.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Leanlink Råd och stöd, nytt verksamhetsuppdrag stödboende och boendestöd
för unga 16-22 år.docx
Bilaga 1, Verksamhetsuppdrag stodboende och boendestöd för unga 16-22 år.docx
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Bakgrund
Sedan 2014-01-01 finns ett verksamhetsuppdrag till Leanlink, Råd och stöd om
att bedriva ungdomsboende och boendestöd för ungdomar i åldrarna 18- 22 år.
Totalt ska verksamheten erbjuda ca 50 ungdomar stöd, av dessa är det 19 som
bor samlat i trapphusboende.
Verksamhetsuppdraget avser två enheter Exodus och Linköpings
ungdomsboende (tidigare Kristinebergsgatans ungdomsboende). De två
enheterna skiljer sig något åt vad gäller innehåll och förutsättningar.
Från både enheterna finns det möjlighet att kvalificera sig till en
utslussningslägenhet varav några är möjliga för ungdomarna att överta i egna
kontrakt. Till de båda enheterna finns även ett mobilt team tillgängligt dygnet
runt för att ge stöd, erbjuda trygghetsskapande åtgärder samt möjlighet för
tillsyn nattetid.
En ny placeringsform, ”stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år”, fördes
in i socialtjänstlagen från 1 januari 2016. Detta är ett mindre ingripande
placeringsalternativ för barn och unga som inte har sådana behov av
vårdinsatser som motiverar en placering i HVB. Det huvudsakliga syftet med
stödboende är att, under trygga former, träna och förbereda sig inför ett
självständigt boende och vuxenliv.
Utifrån ett underskott i HVB- budgeten 2018 behöver nämnden tillämpa
åtgärder för att minska kostnaderna. En av dessa åtgärder föreslås vara att
kunna ta hem ungdomar tidigare från HVB- placeringar. Idag finns ingen
lämplig boendeform i Linköpings kommun som möter behovet hos ungdomar
16-18 år som bedöms vara färdigbehandlade på HVB vilket gör att de riskerar
att stanna längre inom heldygnsvård än nödvändigt. Genom att tillskapa ett
stödboende ser Social- och omsorgsförvaltningen en möjlighet att tillmötesgå
dessa behov samt reducera kostnaderna för HVB.
Förslag till nytt verksamhetsuppdrag
Verksamhetsuppdraget innehåller insatser och verksamhet som planeras och
genomförs i förhållande till två målgrupper, barn och unga mellan 16-20 år
som utifrån ett biståndsbeslut ges placeringsform stödboende, och unga från 18
– 22 år som utifrån biståndsbeslut öppenvård erhåller boendestöd.
Stödboendet såväl som boendestöd ska under trygga former träna och
förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.
Personalen vid stödboendet ska utifrån myndighetens biståndsbeslut och
tillsammans med barnet/unge identifiera dennes behov av stöd inom olika
livsområden och planera för hur stödet ska genomföras.
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Tid för uppdraget är från 2019-10-01 och tills vidare. Uppsägning eller
påkallande av villkorsändring kan ske av båda parter senast 12 månader innan
uppdragstiden går ut.
Stödboendet omfattar totalt 19 platser i två trapphusboenden. Boendestöd ska
erbjudas till 30 personer per år. Till verksamheten finns ett mobilt stödteam,
som möjliggör stöd och tillsyn kvällar, helger och nätter.
Vid behov och utökade ekonomiska medel erbjuder verksamhetsuppdraget
möjligheten att avropa optioner avseende ytterligare platser i stödboende. Såväl
som utökat antal timmar för boendestöd.
Föreslaget verksamhetsuppdrag har tagits fram i samarbete med Leanlink, Råd
och stöd.
Ekonomiska konsekvenser
I social och omsorgsnämndens budget finns idag inrymt medel för lokal och
drift av stödboendet. Medel för ungdomarnas försörjning i stödboendet har till
2018-12-31 inrymts i socialnämndens budget i form av försörjningsstöd. I och
med att budgeten för försörjningsstöd flyttades till arbetsmarknadsnämnden
2019-01-01 finns inte dessa medel längre inom nämndens ram. Istället bekostar
arbetsmarknadsnämnden del av verksamheten genom att ungdomarna söker
försörjningsstöd för uppehälle och mat.
För att hålla samman kostnaderna för verksamheten och undvika att en ungdom
introduceras in i ett bidragsberoende föreslås att medel för ungdomarnas
försörjning inryms i ersättningen till Leanlink Råd och stöd som via en
schablon tillförsäkrar ungdomarna en skälig levnadsnivå. Faktisk kostnad
faktureras sedan arbetsmarknadsnämnden. Ställningstagande för rambrytning
föreslås göras inför internbudget 2020.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enlIGT MBL § 11 har genomförts 2019-09-16.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
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Leanlink Råd och stöd

