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Dnr SON 2020-117

Social- och omsorgsnämnden

Samlat mottagande för ensamkommande barn och unga,
ställningstagande till förlängning av
verksamhetsuppdrag och ersättningsnivå
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och Stöd avseende samlat
mottagande för ensamkommande barn förlängs tills vidare.
2. Ersättning till Leanlink Råd och stöd avseende samlat mottagande för
ensamkommande barn under perioden 2021-07-01 till och med
2022-06-30, utges enligt social och omsorgsförvaltningens förslag.
3. Social- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att årligen justera
ersättningen till Leanlink utifrån prognostiserat antal barn och behov av
verksamhet.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till en förlängning av
Leanlinks verksamhetsuppdrag för mottagande av ensamkommande barn samt
en ny ekonomisk överenskommelse. Nuvarande verksamhetsuppdrag gäller t o
m 2021-06-30 och förslaget är att förlänga det tills vidare.
Eftersom de ekonomiska förutsättningarna för uppdraget beror på antal barn
som befinner sig i kommunen behöver dessa kunna justeras under
uppdragstiden. Uppdraget är utformat som en ram där en grundersättning
fastställs för ett år i taget men där en modell för återbetalning eller ytterligare
medel används vid uppföljning var tredje månad.
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Finansiering för mottagandet sker genom statliga schablonintäkter för varje
barn/ungdom.
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Förslaget bygger såsom tidigare på avveckling och succesiv samordning av
verksamheter för att göra mottagandet mer kostnadseffektivt.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Samlat mottagande för ensamkommande barn och unga, ställningstagande
till förlängning av verksamhetsuppdrag och ersättningsnivå
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Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade i maj 2017 att ge Leanlink Råd och stöd i uppdrag
att svara för den samlade verksamheten avseende kommunens mottagande för
ensamkommande barn. Ett verksamhetsuppdrag skapades för perioden 201707-01 till och med 2019-06-30. Genom att samla verksamheten för
ensamkommande barn i kommunens regi skapades flexiblare förutsättningar att
avveckla enheter i takt med att mottagandet av antal ensamkommande
beräknades minska. Nuvarande uppdrag reviderades i april 2019 och
förlängdes t o m 2021-06-30. I verksamhetsuppdrag framgår att det finns
möjlighet att förlänga gällande uppdrag med 1 år i taget vid två tillfällen, som
längst t o m 2023-06-30.
När verksamhetsuppdraget skrevs 2017 bifogades en ettårig budget för
uppdraget med hänvisning till att Omsorgs- och äldreförvaltningen årligen
skulle återkomma med ett nytt förslag för budget. Det har därefter årligen
gjorts en ekonomisk kalkyl som baserats på ett prognosticerat antal
ensamkommande barn i kommunen.
Utifrån det minskade antalet ensamkommande barn har ersättning till Leanlink
Råd och Stöd för mottagandet av ensamkommande barn minskat. Perioden
2019-07-01 till och med 2020-06-30 var ersättningen om ca 19,2 mnkr och för
perioden 2020-07-01 har den varit 2021-06-30 15,1 mnkr.
Aktuell situation
I dagsläget finns 37 ensamkommande barn i kommunen. Förutom på Leanlink
Råd och stöds hem för vård eller boende (hvb) och stödboende, är två barn
placerade i familjehem och fem externt placerade. Utöver det bor ett antal barn
i egna boenden med boendestöd från Råd och Stöd.
Under pandemin har ytterst få barn kommit. Innan pandemin beräknades på
inflyttning av i genomsnitt 1-2 barn/månad, men så har inte varit fallet under
pandemin. De senaste barnen som har kommit har varit kvotflyktingar. I år har
hittills tre barn kommit.
Från 1 juli varje år lämnar de ungdomar som fyller 20 år kommunens system
för mottagande av ensamkommande barn. Detta innebär en förutsägbar
minskning av antalet barn. Inom det närmsta halvåret minskar antalet med ett
barn. Prognosen, baserad på ålder och på de ensamkommande som idag finns i
Linköping, innebär en minskning av ytterligare 14 barn om ett år. Det innebär
att det då kommer vara 22 barn av de som vi känner till i dag. Utöver det
tillkommer de eventuella barn, troligen kvotflyktingar, som kan komma under
året. Det behöver därför finnas en viss beredskap i kommunen för mottagande
av ett ytterligare antal barn.
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Leanlink har två boenden, HVB Hagaberg (19 platser) och Vidingsjö
stödboende (25 platser). Utöver dessa två lokaler har Leanlink en lägenhet där
de bl.a. har tagit emot flickor eller syskonpar, men också fungerat som en
beredskap för att kunna ta emot unga föräldrar. Lokalerna i Vidingsjö har det
senaste året dels varit för omfattande utifrån det minskade antalet
ensamkommande barn, dels för kostsamma. Hyresavtalet har därmed sagts upp
och upphör 2021-06-30. Planeringen är att med ett ytterligare minskat antal
ensamkommande barn kommer båda verksamheterna HVB och stödboende
kunna rymmas i Hagabergs lokaler. För att detta ska vara möjligt behöver det
dock finnas en marginal så de olika formerna för boenden kan lokaliseras på
var sin våning. Under en övergångsperiod planeras de ungdomar som idag bor
på Vidingsjö stödboende, och som inte kan flytta till eget boende, flytta till de
lokaler på Barnhemsgatan som tidigare använts för en samverkansverksamhet
med regionen inom socialpsykiatri. Dessa lokaler nyttjas inte idag av någon
verksamhet, däremot har Social- och omsorgsförvaltningen en hyreskostnad för
dem.
Förslag
Förslaget är att förlänga pågående verksamhetsuppdrag och att det gäller tills
vidare.
Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn för perioden 2020-07-01
till och med 2021-06-30 var ca 15,1 mnkr. Inför kommande år 2021-07-01 till
2022-06-30 föreslår social- och omsorgsförvaltningen en ersättning om totalt
ca 10 miljoner kr. Förslag på ersättning har arbetats fram i dialog mellan
ekonom från Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink. Denna ersättning
baseras på ett prognostiserat antal barn och unga som kommer att finnas i
kommunen under given period och omfattar verksamheterna, hvb och
stödboende.
Vidare föreslås att Social och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att årligen
justera ersättningen till Leanlink utifrån prognostiserat antal barn och behov av
verksamhet.
Ekonomi
Medlen för verksamheten bekostas av statliga schablonintäkter per barn som
vistas i kommunen.
Regelbundna avstämningar sker med Råd och stöd för att justera eventuella
avvikelser mellan prognos och faktisk verklighet enligt en gemensam beslutad
modell.
Förslag till ersättningsnivå baseras på den statliga schablonintäkten för
ensamkommande barn, vilken i sin tur är åldersbaserad. Ensamkommande barn
under 18 år genererar en intäkt på 1350 kr/dygn och unga ensamkommande
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över 18 år generar en intäkt på 750 kr/dygn. Förslaget bygger såsom tidigare på
avveckling och succesiv samordning av verksamheter för att göra mottagandet
mer kostnadseffektivt.
Externt placerade barn är undantagna ur denna ekonomiska ram. Det finns en
möjlighet att återsöka faktiska kostnader för externa placeringar. I flertalet
ärenden har Social- och omsorgsförvaltningen fått avslag på gjorda återsökningar vilket innebär ett underskott på beräknad budget.
Kommunala mål
Verksamhetsuppdraget syftar till måluppfyllelse avseende kommunens mål att
skapa goda uppväxtvillkor, välfärdstjänster med hög kvalitet och fler i egenförsörjning, då Leanlink Råd och stöd arbetar för att skapa trygga, etablerade
och integrerade kommuninvånare.
Uppföljning och utvärdering
Kontinuerlig avstämning och uppföljning sker mellan Råd och stöd och Socialoch omsorgsförvaltningen både utifrån ekonomi och kvalité i mottagandet
genom den så kallade EKB- styrgrupp.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt medbestämmandelagen är genomförd 2021-06-07.
Social- och omsorgsförvaltningen
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