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Linköpings kommun, omsorgsnämnden, överenskommer i detta avtal med Leanlink
LSS Funktionsstöd, om köp av verksamhetsstöd omsorg om miljön.
AVTALSTID
Avtalet gäller under tiden 2018-03-01 – 2018-12-31.
Uppsägningstid för båda parter är 3 månader. Sker ej uppsägning förlängs
avtalet med ett år i taget.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Verksamheten omsorg om miljön ska rikta sig till samtliga enheter inom
Omsorgsnämndens och Äldrenämndens verksamhetsområden för såväl privata som
kommunala utförare avseende verksamheter för äldre, personer med
funktionsnedsättning, samt samtliga verksamheter inom individ och familjeomsorg.
I uppdraget omsorg om miljön ingår ett övergripande ansvar för att stimulera och
stödja miljöarbetet i samtliga verksamheter inom omsorg- och äldrenämndens
ansvarsområde.
Syftet är att utförare av stöd och omsorg ska arbeta strukturerat och effektivt med
miljöförbättrande åtgärder. I de fall omsorg om miljön tar fram förslag på konkreta
miljöåtgärder ska dessa vara i enlighet med kommunens övergripande miljömål.
Förslagen ska också följa svensk lagstiftning. Förslagen ska inte vara alltför
detaljerade. Omsorg om miljön får inte utforma egna krav på verksamheterna utöver
de krav som omsorgsnämnden respektive äldrenämnden ställer. Omsorg om miljön
får heller inte utforma egna system för bedömning av om verksamheterna uppfyller
nämndernas miljökrav.
Samtliga verksamheter inom omsorgsnämndens- och äldrenämndens ansvarsområde
ska ha ett särskilt miljöombud. Omsorg om miljön ska följa upp att verksamheterna
har miljöombud, samt vid behov stimulera till att miljöombud utses. I detta uppdrag
ingår att erbjuda miljöombuden utbildning i miljöfrågor. Det ska vara utbildning i
miljöfrågor som är relevanta för de aktuella verksamheterna. Omsorg om miljön ska
också inventera och följa behovet av vilka utbildningsinsatser och annat stöd som
verksamheterna har behov ha inom miljöområdet.
I uppdraget ingår att följa upp hur verksamheterna lever upp till de miljökrav som
nämnderna ställer och redovisa detta till omsorg- och äldreförvaltningen per den
31/12.
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ERSÄTTNING
Ersättning betalas ut med totalt 455 182 per helår i 2017 års prisnivå. Vid en ev.
förlängning av avtalet justeras ersättningen årsvis fr.o.m. 2019-01-01. Ersättningen
justeras med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges Kommuner och
Landsting.
Om SKL:s publicering av OPI upphör ska indexklausulen omförhandlas.
Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott för avtalade och fullgjorda prestationer.
I avtalad ersättning ingår allt som har med uppdraget att göra.
UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING
Utföraren är skyldig att utan extra kostnad ta fram och tillhandahålla de uppgifter om
verksamheten som omsorgsnämnden kan komma att begära för att informera sig om
verksamheten.
Omsorgsnämnden förbehåller sig rätten att komplettera utförarens rapportering med
egna besök i verksamheten och genom andra egna underlag som erhålls genom t ex
enkät/motsvarande.
FÖRSÄKRINGSSKYDD
Det åligger utföraren att ombesörja erforderligt försäkringsskydd för verksamheten.
SEKRETESS
Utföraren ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om och i det
dagliga arbetet följer gällande sekretesslagstiftning. Tystnadsplikt skall undertecknas
av all personal.
Utförarens personal skall också följa socialtjänstlagstiftningens skyldighet att till
socialnämnden anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan
innebära att nämnden behöver ingripa till underårigs skydd.
Brott mot tystnadsplikten kan innebära upphävande av avtalet mellan utföraren och
kommunen.
ÖVERLÅTELSE
Överlåtelse av detta avtal kan ej ske utan omsorgsnämndens medgivande och först
efter förhandling med facklig organisation.
TVISTER
Eventuella tvister som kan uppstå mellan parterna skall, om möjligt, lösas i samråd.
Går ingen lösning att åstadkomma skall tvisten lösas av kommunstyrelsen.
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FORCE MAJEUR
Utföraren är fri från ansvar för sitt åtagande enligt detta avtal och fri från
skyldigheten att erlägga skadestånd om fullgörandet av åtagandet hindras av
naturkatastrof, krig, upplopp eller eldsvåda. Detsamma gäller vid av myndighet
utfärdade bestämmelser eller förhållande av annat slag som utföraren inte råder över
och inte kan förutse.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
Linköping den
För omsorgsnämnden

För Leanlink LSS Funktionsstöd

Linda Ljungqvist

Per Petersén

