Tilläggsuppdrag till LeanLink råd och stöd

Verksamhetsuppdrag Stödboende samt boendestöd för unga
16 – 22 år (dnr SON 2019-574)
Bakgrund
Utifrån ett underskott i HVB- budgeten 2018 behövde nämnden tillämpa åtgärder för att
minska kostnaderna. En av dessa åtgärder föreslogs vara att kunna ta hem ungdomar tidigare
från HVB- placeringar. I oktober 2019 tilldelades LeanLink, råd och stöd ett
verksamhetsuppdrag avseende stödboende samt boendestöd för unga 16-22 år. Stödboendet
omfattade totalt 19 platser samt boendestöd till 30 personer per år. Boendet är ett
trapphusboende inrymt i två trapphus. Till verksamheten finns även ett mobilt stödteam, som
möjliggör stöd och tillsyn kvällar, helger och nätter.
I det beslut som togs om verksamheten hösten 2019 framgår att det vid ökat behov av platser
och utökade ekonomiska medel finns möjligheten att avropa optioner avseende ytterligare
platser i stödboende och utökat antal timmar för boendestöd.
Det finns ett fortsatt behov att korta HVB tiderna för målgruppen, och därmed sänka
placerings kostnaderna. En tidigare verksamhet, som varit belägen i nära anslutning till nuvarande
stödboende har flyttat och möjliggör därmed ytterligare 10 stödboende platser/lägenheter.

Tilläggsuppdragets innehåll gällande verksamhet, målgrupp, ersättning m m är samstämmigt
med det verksamhetsuppdrag som antogs i september 2019 och påbörjades 2019-10-01.

Volym
● Stödboende, totalt 10 platser i trapphusboende.

Start av tilläggsuppdrag
Med anledning av ombyggnation kommer sex av boendets tio lägenheter vara tillgängliga
från och med 2021-04-01.
Resterande fyra lägenheter kommer att vara klara under första halvåret av 2021.
Full drift av uppdraget from 2021-07-01 och tills vidare
Båda parter kan när som helst säga upp överenskommelsen för villkorsändring eller
upphörande. Uppsägningstiden är 12 månader om parterna inte kommer överens om annat.
Uppsägning ska vara skriftlig.

Pris/ersättning
Stödboende; Ersättning helår för 10 stödboendeplatser med 5.6 miljon kr (2021 års pris)
d v s 1533 kr/per person och dygn inklusive försörjning för ungdomen. Reducering av
ersättningen för första halvåret 2021 utifrån tillgängliga platser/lägenheter.
Från 2022-01-01 justeras ersättningen årsvis med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av
Sveriges Kommuner och Landsting (gäller ej tidsbegränsat uppdrag)
Eventuellt överskott som överstiger 200 000 kr per år återbetalas till social- och
omsorgsnämnden.

Fakturering
Ersättning betalas för hel verksamhet. Reducering av ersättningen för första halvåret 2021
utifrån tillgängliga platser/lägenheter. Ersättning och fakturering följer villkoren i
grundavtalet.
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