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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Gustafsson

2020-12-08

Dnr SON 2020-399

Social- och omsorgsnämnden

Hagaberg HVB och Vidingsjö Stödboende, tillfälligt
tillägg till verksamhetsuppdrag
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Tilläggsuppdrag ges till Leanlink, Råd och Stöd att under perioden 202012-21 till och med 2021-01-11 vid behov kunna ta emot barn i åldern 13-18
år på Hagaberg HVB, som bedöms behöva vara placerade utanför det egna
hemmet.
2. Tilläggsuppdrag ges till Leanlink, Råd och Stöd att under perioden 202012-21 till och med 2021-01-11 ta emot barn i åldrarna 16-18 år på
Vidingsjö stödboende, som är i behov av ett tillfälligt boendealternativ och
där stödboendeformen bedöms lämplig.
3. Social- och omsorgsförvaltningen ska under placeringstiden ha ett nära
samarbete med Leanlink, Råd och Stöd och ge konsultativt stöd till
personalen och vara ett 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.
Under perioden 2020-06-22 till och med 2020-09-30 hade Leanklink ett
tilläggsuppdrag för sina verksamheter för ensamkommande barn Hagaberg
HVB och Vidingsjö stödboende som innebar att de även kunde ta emot barn
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som behövde placeras utifrån brister i sin hemmiljö. Utifrån rådande pandemi
har rekrytering av jour- och familjehem försvårats och det finns behov av att
säkra upp tillgången på placeringsalternativ inför jullovet.
Förslaget innebär att åter ge Leanlink i uppdrag att tillhandahålla platser på
Hagaberg till barn och unga i åldern 13-18 år, som bedöms behöva vara
placerade utanför det egna hemmet, samt till Vidingsjö stödboende att ta emot
barn i åldrarna 16-18 år som är i behov av ett tillfälligt boendealternativ och
där stödboendeformen bedöms lämplig.
Beslutet föreslås gälla under perioden 2020-12-21 till och med 2021-01-11.
Kostnader hanteras inom ramen för befintligt huvuduppdrag.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, tilläggsuppdrag för Hagaberg och Vidingsjö.docx
Bilaga:Tillägguppdraget.docx
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Bakgrund
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.
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 att den placerade ungdomen klarar en hög grad av
självständighet, eftersom ungdomarna där sköter sitt eget hushåll och inte har
tillsyn varje dag.
Varken Hagaberg eller Vidingsjö stödboende har i dagsläget full beläggning
och alla platser förväntas inte behövas under julhelgerna.
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 lov. Rådande pandemi
har försvårat rekryteringen av jourhem. Denna omständighet gjorde att beslut
fattades i juni 2020 att låta de kommunala HVB och stödboendet som har
målgruppen ensamkommande barn även ta emot barn som behövde placeras
utifrån brister i sin hemmiljö. Beslutet gällde under perioden 2020-06-22 till
och med 2020-09-3.
Beslutet fattades efter att olika alternativ hade övervägs och verksamheterna
gjort riskanalyser utifrån hur de boende barnen skulle påverkas och hur det
skulle bli för de nyinflyttade.
Beslutet ledde till att ett par barn som inte tillhörde målgruppen
ensamkommande under sommaren bodde en kortare tid bodde på Hagaberg.
Även om hela kapaciteten i beslutet inte användes var möjligheten att vid
behov kunna placera barn på Hagaberg och Vidingsjö värdefull. Det bidrog till
att ett fåtal ungdomar kunde placeras och att utgifter undveks som annars hade
behövt gå till att betala för beredskap hos konsulentstödda jourhem.
Förslag
Förslaget innebär att Leanlink ges i uppdrag att på samma sätt som under
sommaren 2020 kunna ta emot barn och unga i åldern 13-18 år på Hagaberg,
som bedöms behöva vara placerade utanför det egna hemmet.
Vidare föreslås att ge Vidingsjö stödboende i uppdrag att ta emot unga i
åldrarna 16-18 år som är i behov av ett tillfälligt boendealternativ och där
stödboendeformen bedöms lämplig.
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Vid en placering ska ett nära samarbete ske mellan Leanlink och Social- och
omsorgsförvaltningen, där Social- och omsorgsförvaltningens resurser
förstärker Leanlinks och fungerar som ett konsultativt stöd till personalen och
som stöd till de anhöriga vars barn placeras.
Förslaget har diskuterats med affärsområdeschef på Leanlink, Råd och Stöd
som samtycker och föreslår att samma tilläggsuppdrag som gavs i somras
används igen.
Beslutet föreslås att gälla under perioden 2020-12-21-2021-01-11
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.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11§ medbestämmandelagen har genomförts den 7 december
2020.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljunqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink, Råd och Stöd

