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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Gustafsson

2020-06-03

Dnr SON 2020-399

Social- och omsorgsnämnden

Hagaberg HVB och Vidingsjö Stödboende, tillägg till
Leanlink Råd och stöd avseende uppdragen att svara för
verksamheterna med anledning av rådande Coronapandemi
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Tilläggsuppdrag ges till Leanlink, Råd och Stöd att tillhandahålla 3-4
platser på Vidingsjö stödboende till barn i åldrarna 16-18 år, som är i behov
av ett tillfälligt boendealternativ och där stödboendeformen bedöms
lämplig.
2. Tilläggsuppdrag ges till Leanlink, Råd och Stöd att tillhandahålla 3-4
platser på Hagaberg HVB, för barn i åldern 13-18 som bedöms behöva vara
placerade utanför det egna hemmet.
3. Social- och omsorgsförvaltningen ska under placeringstiden ha ett nära
samarbete med Leanlink och dels ge konsultativt stöd till personalen, dels
ge extra stöd till de anhöriga vars barn placeras.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Samhället har ansvar för att barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i
sin hemmiljö får det skydd, stöd och alternativt hem som den behöver
(Barnkonventionen artikel 20). Enligt 6 kap. 1 § Socialtjänstlagen ska
Socialnämnden sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än
det egna, tas emot i ett familjehem, hem för vård eller boende (HVB) eller i ett
stödboende.
Social- och omsorgsförvaltningen har till följd av rådande pandemi ett behov
av flera placeringsalternativ för barn i åldersgruppen 13-18 år som behöver
placeras utifrån bristande omsorg i hemmet. Den aktuella målgruppen är barn
och unga som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda t.ex. utifrån
fysisk eller psykisk ohälsa hos vårdnadshavare, frånvarande vårdnadshavare
eller allvarliga konflikter i hemmet. En målgrupp som idag bor på HVB utifrån
frånvaro av vårdnadshavare är de ensamkommande flyktingbarnen.
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Förvaltningen föreslår att Leanlink ges i uppdrag att tillhandahålla 3-4 platser
på Hagaberg till barn och unga i åldern 13-18 år, som bedöms behöva vara
placerade utanför det egna hemmet.
Vidingsjö stödboende föreslås också få i uppdrag att ta emot 3-4 unga i
åldrarna 16-18 år som är i behov av ett tillfälligt boendealternativ och där
stödboendeformen bedöms lämplig.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, tilläggsuppdrag Hagaberg mm.docx
Tilläggsuppdraget
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Bakgrund
Social- och omsorgsförvaltningen har i snitt 30 jourhemsplacerade barn, varav
cirka 40 procent är äldre än 13 år. Det finns i dagsläget nio kontrakterade
jourhem. Ofta tar de kontrakterade jourhemmen emot flera barn. Det kan vara
syskon eller barn som bedömts kunna bo i samma jourhem. Tillgången på
jourhem är ansträngd och blir extra problematiskt under somrarna. Rådande
pandemi har försvårat rekryteringen av jourhem. Intressenterna är färre och
vissa fullföljer inte utredningen till att bli jourhem, eftersom de inte vill ha
hembesök, vilket krävs i utredningen. Därutöver avböjer vissa av de potentiella
jour- och familjehemmen att ta emot barn under rådande Corona-pandemi.
Social- och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att rekrytera nya jourhem
och har även dialog med privata aktörer på marknaden för jour- och
familjehem. Utöver kontrakterade jourhem används familjehem och
familjernas nätverk. För att kunna matcha insats och säkerhetsställa tillgången
på boende och omsorg i sommar för barn och ungdomar med en psykosocial
problematik, behövs fler placeringsalternativ.
Social- och omsorgsförvaltningen har undersökt olika alternativ för att finna en
godtagbar lösning för berörda barn. Diskussioner har i första hand förts med
Leanlink kring för och nackdelar med att starta upp ny verksamhet alternativt
att komplettera uppdrag till befintlig verksamhet, för att härigenom tillgodose
behov hos barn som av sociala skäl behöver placeras utanför hemmet. Eftersom
det är fråga om en situation där behovet av boende och omsorg för ett antal
barn behöver kunna tillgodoses med kort varsel, görs bedömningen att en
befintlig verksamhet med vana att ta emot barn i en socialt svår situation har
bäst förutsättningar att tillgodose det behovet.
Leanlink driver Hagaberg HVB, som är ett hem för vård och boende för
ensamkommande barn och unga. Boendet kan ta emot pojkar och flickor i
åldrarna 12-20 år, men riktar sig främst till ungdomar i åldrarna 14-18 år. Vid
behov kan vissa delar av boendet avskiljas för att skilja olika grupper åt. I dag
används endast en av två våningar, vilket gör att en våning kan användas till
gruppen som inte tillhör ensamkommande barn. Ungdomsgruppen som nu
finns på Hagaberg beskrivs som förhållandevis lugn.
Leanlink driver även Vidingsjö stödboende för ensamkommande barn. I
stödboende kan ungdomar från 16 år placeras. För att få en placering på
Vidingsjö stödboende krävs bl.a. att den placerade ungdomen klarar en hög
grad av självständighet, eftersom ungdomarna där sköter sitt eget hushåll.
Varken Hagaberg eller Vidingsjö stödboende har i dagsläget full beläggning
och alla platser förväntas inte behövas under sommaren.
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Förslag
Förslaget innebär att Leanlink ges i uppdrag att tillhandahålla 3-4 platser på
Hagaberg till barn och unga i åldern 13-18 år, som bedöms behöva vara
placerade utanför det egna hemmet.
Vidingsjö stödboende föreslås också få i uppdrag att ta emot 3-4 unga i
åldrarna 16-18 år som är i behov av ett tillfälligt boendealternativ och där
stödboendeformen bedöms lämplig.
Vidare innebär förslaget att det ska ske 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. 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.
Barnkonventionen beaktas både från Social- och omsorgsförvaltningen i
utredning och beslutsprocessen, samt från Leanlink i behandlingen av den unge
t.ex. genom att barnets bästa beaktas i alla beslut (artikel 3), genom att barnets
rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor möjliggörs, samt genom att
hänsyn tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad (artikel 12).
Riskanalys
Risker med förslaget har bedömts på olika nivåer och utifrån de olika alternativ
som övervägts.
Att godkänna jourhem som inte genomgått sedvanlig utredning bedöms inte
vara ett alternativ, eftersom ett barn då skulle placeras i hem som kommunen
inte har utrett och godkänt, vilket kan innebära en stor risk för ett barn i en
redan utsatt situation.
Alternativet att skapa en ny verksamhet för målgruppen övervägdes men på
grund av många osäkerhetsfaktorer och de sammantagna svårigheterna
bedömdes inte heller detta alternativ vara lämpligt. Svårigheterna bestod bl.a. i
att med mycket kort varsel iordningsställa ändamålsenliga lokaler, rekrytera en
ny och lämplig personalgrupp samt att säkerhetsställa att rutiner, riktlinjer och
föreskrifter för HVB följs. Alternativet skulle komma att innebära en
boendelösning i tillfälliga lokaler, med en tillfällig personalgrupp, där det inte
skulle finnas samma kontinuitet, kompetens och trygghet som finns i en
befintlig verksamhet. Sådana faktorer är viktiga för att kunna ge ett gott
bemötande i de svåra situationer som uppstår vid en akut placering.
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Alternativet att tillhandahålla platser på befintligt HVB och stödboende innebär
även det vissa risker. Genomförd risk- och konsekvensbedömning har dock
visat att detta alternativ är det lämpligaste alternativ för berörda barn.
Målgruppen för aktuella boenden är ensamkommande barn som är placerade
där utifrån sin livssituation och inte på grund av en beteendeproblematik som
ofta är målgruppen för andra HVB. Det finns därmed inte samma risk för
negativ påverkan som om barnet skulle placerats på ett HVB med en annan
målgrupp.
Vad gäller Hagaberg HVB är detta boende inte fullbelagt. Det finns därför
både resurser och, tack vare lokalernas utformning, möjlighet att skapa distans
mellan olika barngrupper.
Sammanfattningsvis bedöms Hagaberg HVB som en godtagbar lösning i de
akuta lägen som kan uppstå under sommaren med anledning av rådande
pandemi. Genom att Social- och omsorgsförvaltningens verksamheter i sin del
av uppdraget ska ansvara för anhörigkontakterna och bistå personalen med
konsultativt stöd, bör det dessutom avlasta verksamheten så att de andra
boendena inte påverkas negativt.
Vad gäller Vidingsjö stödboende krävs det en hög grad av självständighet för
att kunna placeras på det boendet. Enbart de ungdomar som har en sådan
självständighet och som bedöms klara en sådan placering är aktuella för detta
alternativ. Leanlinks bedömning är att stöd kan ges inom befintliga resurser,
dock under förutsättning att det placerade barnet/den placerade ungdomen har
den förmåga som stödboendeformen är avsedd för. Finns ändå behov av någon
form av ytterligare stöd, tillgodoses det i lämplig form.
Både Social- och Omsorgsförvaltningen och Leanlink Råd och Stöd gör sina
egna interna riskbedömningar utifrån påverkan på verksamhet och personal.
Vid varje placering görs en individuell bedömning eftersom det alltid innebär
en risk att placera ett barn. I varje enskilt fall gör därför Social- och
omsorgsförvaltningen en bedömning av olika insatser och placeringsalternativ i
förhållande till varandra, samt i förhållande till att inte bevilja någon insats alls.
Utöver detta har föreståndaren på boendet ansvar för att genomföra en
bedömning av hur de barn som sedan tidigare är placerade på boendet påverkas
av placeringen eller själv kan påverka den placerade negativt.
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Ekonomiska konsekvenser
Kostnader hanteras inom ramen för befintligt huvuduppdrag.
Om det placerade barnet har extraordinära behov som kräver personal utöver
ordinarie bemanning har Leanlink möjlighet att fakturera för faktiska kostnader
som uppstår till följd av detta.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen kommer genomföras innan
nämndens sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

