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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Marita Lindblad-Johansson

2021-04-13

Dnr SON 2019-574

Social- och omsorgsnämnden

Stödboende och boendestöd för ungdomar,
tilläggsuppdrag till Leanlink, Råd och stöd
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Tilläggsuppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende stödboende för
ungdomar 16-22 år godkänns.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna tilläggsuppdraget.

Ärende
I det beslut som togs om stödboende och boendestöd för ungdomar 16-22 år
hösten 2019 framgår att det vid ökat behov av platser och utökade ekonomiska
medel finns möjligheten att avropa optioner avseende ytterligare platser i
stödboende. Såväl som utökat antal timmar för boendestöd.
Behov kvarstår att fortsätta korta HVB placeringar för flera ungdomar. Genom
att tillskapa ytterligare platser i stödboende ser Social- och
omsorgsförvaltningen en möjlighet att tillmötesgå dessa behov samt fortsätta
arbetet att reducera kostnaderna för HVB. Då en tidigare verksamhet har flyttat
har tio ytterligare stödboendeplaster möjliggjorts i nära anslutning till det
stödboende som startade i oktober 2019. Råd och Stöd ställer sig positiva till
att utöka och förstärka sin verksamhet.
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Social och omsorgsförvaltningen föreslår att tilldela Leanlink, Råd och stöd ett
tilläggsuppdrag som utgår från, och genomförs i samstämmigt med det
verksamhetsuppdrag som antogs i september 2019. Tilläggsuppdraget kommer
påbörjas 2021-04-01 med sex plaster och under första halvåret 2021 kommer
ytterligare fyra plaster iordningsställas. Möjlighet till full beläggning from
2021-07-01.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Rubriken på tjänsteskrivelse, ÅÅÅÅ-MM-DD
Eventuella bilagor
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Bakgrund
Utifrån ett underskott i HVB- budgeten 2018 var nämnden i behov av att
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 omfattar genom
uppdraget 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. Såväl som utökat antal
timmar för boendestöd.
Det finns fortfarande en efterfrågan och ett behov att fortsätta korta HVB
placeringar för ungdomar. Genom att tillskapa ytterligare platser i stödboende
ser Social- och omsorgsförvaltningen en möjlighet att tillmötesgå dessa behov
samt fortsätta arbetet att reducera kostnaderna för HVB. Då en tidigare
verksamhet har flyttat har detta möjliggjort att tio stödboende
platser/lägenheter har kunnat frigöras i nära anslutning till det stödboende som
startade i oktober 2019.
I samtal med råd och stöd om deras möjlighet att utöka och förstärka sin
verksamhet så ställer de sig positiva. Social och omsorgsförvaltningen föreslår
att tilldela Leanlink, Råd och stöd ett tilläggsuppdrag som utgår från, och
genomförs i samstämmigt med, det verksamhetsuppdrag som antogs i
september 2019. Tilläggsuppdraget kommer att totalt omfatta tio platser. Med
hänsyn till fastighetens och lägenheternas behov av iordningsställande kan Råd
och stöd påbörja arbetet med sex boendestödsplatser 2021-04-01. Under första
halvåret 2021 kommer ytterligare fyra platser vara tillgängliga för boende.
Ekonomiska konsekvenser
Utökning av stödboendeplatser är en del i strategin att minska dyra
placeringskostnader för HVB och en av aktiviteterna i åtgärdsplanen för att få
en budget i balans.
Kommunala mål
Relaterar till målområde Medborgare och ekonomi
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
Kostnadseffektiv verksamhet
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd den 12 april
2021.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Råd och stöd

