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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Christina Våleman

2019-04-08

Dnr ÄN 2018-11

Äldrenämnden

Leanlink hemtjänst, godkännande av underleverantör
Förslag till beslut
1. Alminia godkänns som underleverantör till Leanlink för att utföra
hemtjänstinsatser till specifik brukare.
Ärende
Leanlink har upprättat ett avtal med Alminia att utföra hemtjänst enligt
Socialtjänstlagen i form av personlig omvårdnad och boservice till specifik
brukare i Vreta-området. Brukaren har sedan tidigare beslut om personlig
assistans. Efter att brukaren fyllt 65 år och behovet ökat, har insatserna
kompletterats med hemtjänstinsatser. Alminia är utförare av den personliga
assistansen. Eftersom det redan finns personal hos brukaren ses det som en
lämplig lösning att de också får utföra hemtjänstinsatserna. Leanlink ansöker
därför om att få godkännande för att använda Alminia som underleverantör.
Social- och omsorgsförvaltningen ser inga hinder i detta utan föreslår
äldrenämnden att besluta att Alminia godkänns som underleverantör.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Godkännande av underleverantör
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Bakgrund
Leanlink har upprättat ett avtal med Alminia att utföra hemtjänst enligt
Socialtjänstlagen i form av personlig omvårdnad och boservice till specifik
brukare i Vreta-området. Brukaren har sedan tidigare beslut om personlig
assistans som efter fyllda 65 år kompletterats med hemtjänstinsatser, när
behovet ökat. Alminia är utförare av den personliga assistansen. Eftersom det
redan finns personal hos brukaren ses det som en lämplig lösning att de också
får utföra hemtjänstinsatserna. Förslag till beslut är därför att Alminia
godkänns som underleverantör till Leanlink, i det specifika ärendet.
Enligt avtalet ska Leanlink tillsammans med Alminia tidsbestämma
hemtjänstinsatserna där biståndsbeslutet inte innehåller timantal. Alminia
ansvarar för att rapportera till Leanlink när behovet förändras på ett sådant sätt
att antal timmar måste förändras.
Ekonomiska konsekvenser
Leanlink ersätts för hemtjänstinsatserna enligt ersättningsnivån för Hemtjänst
dygnet runt med larmansvar inom tätort, enligt tidigare överenskommelse.
Ersättning till Alminia anges i avtal mellan Leanlink och Alminia.
Kommunala mål
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Invånare i Linköping som är i behov av extra stöd i vardagen har en god
livskvalitet genom att stöd-, vård- och omsorgsinsatser är av hög kvalitet och
skapar trygghet och ger självbestämmande till individen. Genom hög
tillgänglighet, såväl fysisk som digital, kan alla ta del av kommunala
välfärdstjänster.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL kommer lämnas.
Social- och omsorgsförvaltningen
Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink, Camilla Scharff
affärsområdeschef

