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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anne-Sofie Zettby

2021-11-23

Dnr ÄN 2020-246

Äldrenämnden

Kaprifolen, förlängning av verksamhetsuppdrag
avseende korttidsplatser
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Verksamhetsuppdraget med Leanlink gällande korttidsplatser på Kaprifolen
förlängs till och med 2022-09-30.
Ärende
Under pandemin tillskapades kohort- och korttidsverksamhet vid Violen och
Kaprifolen. Äldrenämnden har i september 2021 förlängt
verksamhetsuppdraget avseende korttidsboende, numer Kaprifolen, till och
med 2022-01-15.
Social- och omsorgsförvaltningens sammantagna bedömning är att behovet av
de extra korttidsplatserna på Kaprifolen kommer behöva kvarstå ytterligare en
tid.
Social- och omsorgsförvaltningens föreslår därför att förlänga det pågående
verksamhetsuppdraget med Leanlink till och med 2022-09-30.
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Beslutsunderlag:
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Bakgrund
Leanlink har, genom verksamhetsuppdrag, sedan våren 2020 i uppdrag att
driva kohortvård och korttidsverksamhet i lokalerna Violen och Kaprifolen.
Då behovet av kohortplatserna på Kaprifolen under en längre tid inte nyttjats
beslutade äldrenämnden i juni 2021 att avveckla dessa. De korttidsplatser som
då fanns i lokalerna på Violen flyttades över till Kaprifolens lokaler där
uppdraget förlängdes till och med 2021-10-31.
De sex platser som funnits sedan början av sommaren nyttjas sedan dess fullt
ut. Dels finns ett behov av att kunna möta upp utskrivningar från slutenvården,
dels en önskan att inte nyttja permanenta särskilda boenden till tillfälliga
korttidsplatser. Under hösten har dessutom ansökningar om permanent boende
ökat och i dagsläget finns därför få tomma lägenheter som kan nyttjas som
tillfälliga.
Vid uppföljning med Regionens smittskydd kvarstår avrådan kring att
kommunen nyttjar möjligheten till att använda dublettplatser till följd av risk
för smittspridning.
Situationen inom slutenvården följs dagligen och för närvarande är situationen
ansträngd varför bedömningen görs att de extra korttidsplatser behöver finnas
kvar ytterligare tid för att kunna möta behovet.
Med anledning av ovanstående och för att möjliggöra för Leanlink att kunna
bemanna verksamheten föreslår social- och omsorgsförvaltningen att
verksamhetsuppdraget med Leanlink förlängs till och med 2022-09-30.
Krav och ersättningen utgår från pågående verksamhetsuppdrag.
De korta förlängningarna som tidigare skett har en grund i att lokalkostnaderna
för Violen och Kaprifolen finns inom Social- och omsorgsnämndens budget
och planering för verksamheten pågår med planerad start hösten 2022.
Ekonomiska konsekvenser
Hanteras inom äldrenämndens budget, vårdbostäder.
Kommunala mål
Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata
utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov.
Kommunens verksamheter utvecklas ständigt genom prioriteringar,
effektiviseringar och förnyelse för att säkerställa fortsatt kostnadseffektivitet.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Jämställdhet
Beslutet innebär ingen skillnad för varken män och kvinnor, utan alla
behandlas lika.
Samråd
Dialog och samverkan har förts med Leanlink utifrån social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Uppföljning och utvärdering
Beläggningen av dessa platser följs kontinuerligt av utvecklingsledare på
Social- och omsorgsförvaltningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats enligt 19 § medbestämmandelagen.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Utförardirektören
Camilla Scharff, Leanlink
Erika Kardell, Social- och
omsorgsförvaltningen

