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Dnr ÄN 2013-252,
2013-410

Äldrenämnden

Rehabiliteringsinsatser i särskilt och ordinärt boende,
tilläggsavtal med Leanlink avseende utökade resurser
Förslag till beslut
1. Rehabiliteringsinsatser i särskilt och ordinärt boende för äldre utökas med
två årsarbetare, genom ett tillägg till avtalet med Leanlink.
2. Social- och omsorgsdirektören ges i uppdrag att teckna tilläggsavtalet.
Ärende
Äldrenämnden beslutade i mars 2018 att ansvaret för hjälpmedelsförskrivning i
särskilt boende successivt under 2019-2020 ska överföras till alla utförare.
Social- och omsorgsförvaltningen kommer under våren 2019 återkomma med
underlag för att möjliggöra att förändringen kan träda i kraft januari 2020.
Äldrenämnden beslutade vid samma tillfälle att behovet av resurser för
rehabilitering i Leanlinks särskilda boenden ska beaktas i budgetarbetet 2019.
Social- och omsorgsförvaltningen har med stöd av nämndens beslut och den
rapport som redovisades vid samma tillfälle, påbörjat översyn av
rehabiliteringen i Linköpings kommun.
Det framkommer i översynen att det finns behov av resursförstärkning redan
under 2019 för att Leanlink ska kunna hantera sitt nuvarande uppdrag.
Behovet grundar sig bland annat i att Leanlink har tagit över fler enheter, både
vårdbostäder, korttidsplatser och sammanhållna servicehus. Dessutom har
omställningen till trygghetsboenden gjort att behovet i ordinärt boende ökat.
Förstärkning av rehabiliteringsresurser till pågående verksamhetsuppdrag
bedöms uppgå till två årsarbetare under 2019.
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Bakgrund
Äldrenämnden har ett pågående avtal med Leanlink sedan 2017-01-01 att
bedriva rehabiliteringsinsatser i särskilt boende för äldre som drivs av Leanlink
samt personliga hjälpmedel i särskilt boende för äldre i Linköpings kommun
(ÄN 2013-252) samt ett avtal rehabiliteringsinsatser och personliga hjälpmedel
till personer i ordinärt boende i Linköping kommun (ÄN 2013-410).
Äldrenämnden beslutade i mars 2018 att ansvaret för hjälpmedelsförskrivning i
särskilt boende succesivt ska överföras till berörda utförare under 2019-2020.
Social- och omsorgsförvaltningen kommer under 2019 återkomma med
återkoppling och beslutsunderlag inför avtal som ska kunna träda i kraft under
2020.
Äldrenämnden beslutade även att behovet av resurser för specifik rehabilitering
i Leanlinks särskilda boenden skulle beaktas i budgetarbetet 2019.
Som ett led i detta har Social- och omsorgsförvaltningen, med stöd i den
rapport som var uppe vid samma tillfälle, påbörjat en översyn av
rehabiliteringen i Linköpings kommun.
Det framkommer i översynen att det finns behov av resursförstärkning redan
under 2019 för att Leanlink ska kunna klara sitt uppdrag. Behovet grundar sig
bland annat i att Leanlink har tagit över fler enheter under året, både
vårdbostäder, korttidsplatser och sammanhållna servicehus. Dessutom har
omställningen till trygghetsboenden gjort att behovet i ordinärt boende ökat,
vilket medfört en arbetsbelastning för verksamheten som är riktad till
målgruppen.
Dialog har förts med Leanlink kring deras utökade behov och hur de bäst kan
möta utmaningarna inom området under pågående översyn och omställning.
Ekonomiska konsekvenser
Utökningen ingår i den budgetram som äldrenämnden har.
Kommunala mål
7. 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
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Det görs ingen åtskillnad i hur kvinnor och män hanteras utifrån beslutet.
Samma förutsättningar gäller för både kvinnor och män.
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Uppföljning och utvärdering
Under 2019 fortsätter översynen på rehabiliteringsområdet där även dessa
insatser kommer att ingå i det fortsatta arbetet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.
Social och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink, Camilla Scharff
Leanlink , Karin Andersson
Ekonomi, Elin Sjöberg
Ekonomi, Jakob Nordh

