Tillägg till verksamhetsuppdrag; Mottagandet för
ensamkommande barn och unga, gällande
verksamheterna Hagaberg och Vidingsjö stödboende,
under rådande Corona-pandemi
Mellan Linköpings kommun, genom Social- och omsorgsnämnden, nedan
kallad beställaren, och Leanlink Råd och Stöd, nedan kallad Leanlink, har
överenskommelse slutits om följande tilläggsuppdrag:
-

Att använda 3-4 platser på Hagaberg HVB för barn i åldern 13-18, som
i och för sig inte tillhör boendets målgrupp men som, utifrån sin sociala
situation har bedömts behöva vara placerade utanför det egna hemmet.

-

Att använda 3-4 platser på Vidingsjö stödboende till 16-18 år som i och
för sig inte tillhör målgruppen ensamkommande barn, men som har
behov av boende med stöd och där stödboendeformen bedöms som
lämplig utifrån ungdomens sociala situation och förmåga.

Tilläggsuppdragen är en tillfällig lösning, då det behövs fler placeringsalternativ för de barn som har behov av boende utanför det egna hemmet och
utifrån att rekrytering av jourhem har försvårats under rådande Coronapandemi.
Giltighetstid
Verksamhetsuppdraget löper från och med 2020-06-22 till och med 2020-0930. Verksamhetsuppdraget kan vid behov förlängas med två månader i taget,
underförutsättning att pandemin fortgår och svårigheterna med rekrytering av
jourhem orsakas av det. Förlängning av uppdraget meddelas Leanlink senast 1
månad innan verksamhetsuppdragets utgång.
Verksamhetsuppdraget mottagandet för ensamkommande barn
och unga
Leanlink ska utifrån verksamhetsuppdrag erbjuda omsorg, boende och social
träning för flickor och pojkar under 18 år i asylprocess eller med
uppehållstillstånd, samt för de över 18 år med uppehållstillstånd och behov av
omsorg dygnet runt. Utifrån detta avtal drivs idag Hagaberg HVB och
Vidingsjö stödboende.
Beskrivning av tilläggsuppdraget till Hagaberg HVB
Tilläggsuppdraget innebär att, utöver målgruppen ensamkommande barn,
erbjuda omsorg och boende för flickor och pojkar i ålder 13-18 år där det finns
behov av boende med stöd utanför det egna hemmet.

Social- och omsorgsförvaltningen ska under placeringstiden förstärka
boendena genom ett nära samarbete mellan Leanlink och Social- och
omsorgsförvaltningen, där Social- och omsorgsförvaltningens resurser
förstärker Leanlinks och fungerar dels som ett konsultativt stöd till personalen,
dels som extra stöd till de anhöriga vars barn placeras.
Alla placeringar ska föregås av en dialog med Leanlink och av ett
biståndsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen. Föreståndare för aktuellt
HVB innehar in- och utskrivningsrätt. Vårdplan kommuniceras av Social- och
omsorgsförvaltningen, vilka även ansvarar för att tillsammans med boendet,
ungdomen och dess vårdnadshavare upprätta en genomförandeplan. Placering
ska kunna erbjudas omgående om plats finns.
Målgrupp för Hagaberg HVB
Målgrupp för tilläggsuppdraget är flickor och pojkar i åldern 13-18 år som är i
behov av boende och nära omsorg, men inte har ett eget behov av vård och
behandling. Orsaken till placering ska framförallt vara omsorgssvikt av sådan
grad att barnet inte får sina behov tillgodosedda i hemmet. Detta kan t.ex. bero
på fysisk eller psykisk ohälsa hos vårdnadshavare eller allvarliga konflikter i
hemmet. Behovet ska vara akut och/eller tillfälligt då uppdraget gäller under en
begränsad tid.
Målsättning
Likt övriga placerade barn på boendet ska de mötas utifrån ålder, personlig
mognad och med hög delaktighet i det som gäller barnet och stödets
utformning. Det praktiskt pedagogiska stödet ska omfatta omsorg, boende och
fritid och syfta till att:
-

Ge ungdomar ett tryggt boende och daglig omsorg.

-

Ge stöd utifrån individuella förutsättningar och i enlighet med vård- och
genomförandeplan.

-

Stötta ungdomen i återgången till hemmet eller till aktuell insats efter
placering på Hagaberg HVB.

Barnen som är placerade genom tilläggsuppdraget ska omfattas av samma
regler och rutiner, inklusive ekonomi, som gäller övriga placerade barn på
boendet, bortsett från de delar som inte är aktuella utifrån att de inte är
ensamkommande barn eller kommer att vara en längre tid på boendet.
Leanlink ska organisera verksamheten och lokalerna för att på bästa sätt
tillgodose de olika målgruppernas behov.

Beskrivning av tilläggsuppdraget till Vidingsjö stödboende
Leanlink ska enligt verksamhetsuppdraget erbjuda boende och stöd till
ungdomar i ålder 16-18 år i asylprocess eller med uppehållstillstånd, samt till
de över 18 år som har uppehållstillstånd men som är i behov av fortsatt stöd.
Tilläggsuppdraget innebär att tillhandahålla 3-4 platser på Vidingsjö
stödboende till barn i åldrarna 16-18 år, som i och för sig inte tillhör boendets
målgrupp men som är i behov av ett tillfälligt boendealternativ och där
stödboendeformen bedöms lämplig utifrån ungdomens sociala situation och
förmåga.
Alla placeringar ska föregås av en dialog med Leanlink och av ett
biståndsbeslut från Social- och omsorgsförvaltningen. Föreståndare för aktuellt
HVB innehar in- och utskrivningsrätt. Vårdplan kommuniceras av Social- och
omsorgsförvaltningen, vilka även ansvarar för att tillsammans med boendet,
ungdomen och dess vårdnadshavare upprätta en genomförandeplan. Placering
ska kunna erbjudas omgående om plats finns.
Målgrupp för Vidingsjö stödboende
Tilläggsuppdraget omfattar placering av ungdomar som utifrån sin sociala
situation inte kan bo hemma och där det förekommer särskilda skäl som
motiverar till ett biståndsbeslut med placering på stödboende. För att kunna bo
på ett stödboende ska ungdomen i stor utsträckning klara sin livsföring utan
hjälp. Den avdelning som riktar sig till flickor ligger längre ifrån Vidingsjö
varifrån stödet utgår. Det innebär att det för flickorna krävs en extra hög grad
av självständighet och skötsamhet.
Behovet ska vara akut och/eller tillfälligt, då uppdraget gäller under en
begränsad tid.
Målsättning
Likt övriga ungdomar på stödboendet ska de mötas utifrån ålder, personlig
mognad och med hög delaktighet i det som gäller ungdomen och stödets
utformning.
Det praktiskt pedagogiska stödet ska omfatta omsorg, boende och fritid och
syfta till att;
-

Ge ungdomar ett tryggt boende och daglig omsorg.

-

Ge stöd utifrån individuella förutsättningar och i enlighet med vård- och
genomförandeplan.

-

Stötta ungdomen i återgången till hemmet eller till aktuell insats efter
placering på Vidingsjö stödboende.

Ungdomarna som är placerade genom tilläggsuppdraget ska omfattas av
samma regler och rutiner, inklusive ekonomi, som gäller övriga placerade
ungdomar på boendet, bortsett från de delar som inte är aktuella utifrån att de
inte är ensamkommande barn eller kommer att vara en längre tid på boendet.
Allmänna krav för HVB och stödboende
I verksamhetsuppdraget framgår under rubrik; Allmänna krav för HVB,
stödboende och boendestöd beställarens krav och förväntningar inom flera
olika områden. I huvudsak gäller samma krav avseende de barn och ungdomar
som placeras utifrån detta tilläggsuppdrag. Styckena BBIC, Vårdplan,
genomförandeplan och behandlingsplan, Samordning av insatser, samt
Dokumentation gäller i sin helhet.
När det gäller avsnittet Uppföljningsträffar så kommer behovet av uppföljning
skilja sig åt jämfört med övriga placerade ungdomar. Uppföljningsrapport och
träffar sker utifrån behov och överenskommelse med ansvarig
socialsekreterare.
När det gäller Ledning, bemanning och kompetens sker ett tillägg utifrån att
Social- och omsorgsförvaltningen ansvarar för stöd gentemot de placerade
ungdomarnas anhöriga och bistår personalgruppen konsultativt gällande de
barn som är placerade utifrån tilläggsavtalet. Stödet kommer ges från olika
avdelningar bl.a. från Familjesupporten som har i uppdrag att under
utredningstiden arbeta med familjer som befinner sig i en situation där
placering kan bli aktuellt, från familjehemskonsulenter som har vana av att
stötta jourhem i att ta emot akuta placeringar samt från medarbetare från
utredningsteamet. Det enskilda barnets behov avgör utformningen av stödet,
även andra insatser än ovan nämnda kan därför bli aktuella.
Ersättning
Ersättning utgår i enlighet med vad som framgår av verksamhetsuppdraget.
Om den placerade ungdomen har extraordinära behov som kräver personal
utöver ordinarie bemanning har Leanlink möjlighet att fakturera för faktiska
kostnader som uppstår till följd av detta.

Fakturering
Fakturering sker i enlighet med direktiven i huvudavtalet. Betalning sker trettio
(30) dagar efter mottagen och godkänd faktura.
Fakturan skickas till:
Linköpings kommun
Scanningcentralen 128 A
581 81 Linköping
Linköping 2020-06För Social- och omsorgsnämnden

Susanna Lundstedt

För Leanlink Råd och Stöd

Anita Lhådö

