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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ulla Salmela-Trosell

2021-11-28

Dnr SON 2021-1260

Social- och omsorgsnämnden

Fyrbylund, revidering av överenskommelse om
samverkansavtal gällande gemensamt hem för vård eller
boende
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Överenskommelse om samverkansavtal om gemensamt hem för vård eller
boende, Fyrbylund, revideras enligt samråd vård och omsorgs förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att underteckna det reviderade
samverkansavtalet.
3. Besluten förutsätter att Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd
samt övriga kommuner i länet fattar motsvarande beslut.
Ärende
Kommunerna i Östergötland och Region Östergötland beslutade hösten 2019
om att gemensamt driva ett HVB för barn och unga med sammansatta behov,
för åldersgruppen 13-17 år, där samordnade insatser skulle ges både från
socialtjänst och ungdomspsykiatri.
Verksamheten startade våren 2020 och har under första verksamhetsåret haft en
del uppstartssvårigheter, vilket föranlett att styrgruppen föreslår revideringar av
nuvarande avtal.
Ett beslutsunderlag, se bilaga, är presenterat för LGVO:s ansvarsområde Att
Växa upp, och samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälsooch sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet att besluta att revidera
överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet
med föreliggande förslag:

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07




Justera antalet platser och budget
Justera ålder till 20 år
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Införa en årlig uppräkning av avtalet i enlighet med omsorgsprisindex
OPI
 Tydliggörande gällande eftervård.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Revidering av överenskommelse, 2021-11-28
Beslutsunderlag avseende revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande
gemensamt HVB Fyrbylund, 2021-10-01
Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-18 år. Gäller fr o
m 2022-01-01, D nr HSN 2021-426
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Bakgrund
Hösten 2019 beslutade kommunerna i Östergötland och Region Östergötland
att i samverkan starta ett gemensamt HVB för barn och unga med sammansatta
problem, där det fanns behov av insatser från både socialtjänst och
barnpsykiatrin.
För att leda och styra det gemensamma HVB:et tillsattes en styrgrupp med
representanter från kommunerna och region Östergötland.
Verksamheten startade i maj 2020 i Norrköpings kommun, med introduktion
för personal. Den första ungdomen togs emot i juni 2020. Verksamheten
präglades av uppstartssvårigheter, dels genom att nästan all personal
insjuknade i Covid, dels att det hände några incidenter med de först inskrivna
ungdomarna. Incidenterna föranledde Lex Sarah-utredningar som resulterade i
olika förbättringsförslag. En annan svårighet har varit rekrytering av personal.
Verksamheten har sedan uppstarten, tillsammans med styrgruppen, arbetat med
att åtgärda och förbättra innehållet i verksamheten utifrån de behov som
uppdagats och föreslår därför revidering av nuvarande avtal.
I nuvarande avtal ska verksamheten ha möjligheter att ta emot 10 platser och
budgeten är beräknad utifrån en beläggning på 80%. Verksamheten bedömer
inte att lokalen är utformad för att kunna ha 10 barn och unga på plats
samtidigt, dels på grund av den problematik som de har, dels att ett av rummen
behövt omvandlas till personalutrymme. Det innebär att beläggningsgraden
behöver sänkas till 70% för en budget i balans. Utöver detta föreslås även en
justering av ålder till 20 år. Grunden är fortfarande att barn och unga som
placeras på Fyrbylund är under 18 år, men med en höjd ålder möjliggörs en
bättre utsluss från verksamheten för unga över 18 år. I nuvarande avtal finns
inte kostnaderna för eftervård reglerade, varför förslaget är att tydliggöra det i
det reviderade avtalet, med möjlighet att ta ut en timersättning för planerad
eftervård.
Ekonomiska konsekvenser
Genom att sänka antalet belagda platser till 7 för en budget i balans, ger det en
kostnadsökning per placering på 358 kr per vårddygn, totalt 3993 kr per
vårddygn. Jämfört med andra HVB med liknande inriktning är det fortfarande
en dygnskostnad som är mellan 2000-5000 kr billigare per dygn.
Utöver detta föreslås ett tydliggörande av eftervårdsavtal som utförs mot
timersättning utifrån planerade behov, vilket ger en ökad intäkt för
verksamheten, samtidigt som det möjliggör ett stöd för de ungdomar som
flyttar ut.
Uppräkning av budget och vårddygnskostnad förslås ske årligen utifrån OPI.
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Barnperspektivet
Förslaget till revidering till en högre åldersgräns innebär att ungdomar som
fyllt 18 år ska kunna få eftervård från Fyrbylund upp till de fyller 20 år. Vid
behov kan ungdomar som hunnit fylla 18 år få förlängd behandling och en bra
utslussning. Förslaget att minska antalet platser från 10 till 7 motiveras av
behov att minska antalet ungdomar som samtidigt får stöd och behandling för
allvarlig problematik samt med hänsyn till överenskommen personalbemanning.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Verksamheten vänder sig till både pojkar och flickor.
Samråd
Styrgruppen, bestående av representanter från Linköpings, Norrköpings,
Motala, Mjölby och Ödeshögs kommun i Östergötland och verksamhetschefer
från regions barn- och ungdomspsykiatri har tillsammans tagit fram ett
beslutsunderlag med förslag om revidering av överenskommelse.
Beslutsunderlaget har presenterats för LGVO:s ansvarsområde Att Växa upp.
Uppföljning och utvärdering
Styrgruppen ses regelbundet och ansvarar för att följa upp verksamheten.
Återrapportering sker till LGVO:s grupp Att Växa upp två gånger per år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
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