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Dnr ON 2018-34

Social- och omsorgsnämnden

Omsorg om miljön, ställningstagande till uppsägning av
avtal med Leanlink LSS Funktionsstöd
Förslag till beslut
1. Avtalet sägs upp varvid det upphör senast den 1 januari 2020.
Ärende
Omsorg om miljön är ett verksamhetsstöd i miljöarbetet som riktar sig till alla
enheter inom social- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.
Verksamhetsstödet har funnits sedan 2003 och nuvarande avtal gäller till och
med den 31 december 2019 om det sägs upp tre månader innan. Sker ej
uppsägning förlängs det med ett år i taget.
I förfrågningsunderlag/verksamhetsuppdrag ställer nämnden idag direkta krav
på utföraren att verksamheten bland annat ska följa kommunens miljöpolicy,
handlingsplanen för ett koldioxidneutralt Linköping år 2025, kommunens
kemikalieprogram. De aktiviteter som ryms inom omsorg om miljön bedöms
ingå i dagens systematiska miljöarbete i kommunen.
Nämnden har även tagit beslut om att följa upp avtalade kvalitetskrav på ett
systematiskt sätt.
Behovet av ett särskilt verksamhetsstöd har därmed fyllt sin funktion och
bedöms kunna avvecklas.
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Mot denna bakgrund föreslås social- och omsorgsnämnden säga upp avtalet om
omsorg om miljön varvid upphör den 1 januari 2020 eller vid den tidigare
tidpunkt som parterna kommer överens om.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Omsorg om miljön ställningstagande till uppsägning av avtal med Leanlink
LSS Funktionsstöd.docx
Resultat översyn av Omsorg om miljön.pptx
Protokollsutdrag förhandling enligt 11 § MBL
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Bakgrund
Omsorg om miljön är ett verksamhetsstöd i miljöarbetet som riktar sig till alla
enheter inom social- och omsorgsnämndens och äldrenämndens
verksamhetsområden för såväl privata som kommunala utförare i Linköpings
kommun. Syftet är att samtliga utförare av stöd och omsorg ska arbeta
strukturerat och effektivt med miljöförbättrande åtgärder.
Omsorg om miljön startades år 2003 och sedan dess har pågått i likartade
former. Verksamhetsstödet består av ett häfte med 51 valbara miljöåtgärder
som ger olika poäng. Häftet togs fram år 2015 i samarbete med Linköpings
universitet. För närvarande är det en person som arbetar deltid med omsorg om
miljön. Nuvarande avtal sträcker sig under tiden 2019-01-01–2019-12-31.
Uppsägningstid för båda parter är 3 månader.
Utvärdering av omsorg om miljön gjord av social- och omsorgsförvaltningen
påvisar bland annat behov av revidering av material i verksamhetsstödet inom
samtliga områden. Den senaste uppdatering är gjord år 2015. Framtagna
åtgärder som har samlats i häftet medför mycket detaljstyrning mot utförarna.
Ansvaret för utformningen av miljöarbetet på detaljnivå rekommenderas
tillfalla utföraren som har ytterst ansvar för verksamheten. Det
uppmärksammas vidare att andel anslutna verksamheter är låg och utgör 1/3
del av alla pågående verksamheter inom äldre- och social- och
omsorgsnämndens ansvarsområde.
Social- och omsorgsförvaltning bedömer att omsorg om miljön omfattas av
kommunens systematiska miljöarbete. Nämnden har även tagit beslut om att
följa upp avtalade kvalitetskrav på ett systematiskt sätt. Inriktningen för
uppföljning är att den bland annat ska:
-

säkerställa att mål uppfylls

-

bidra till verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring

-

kontrollera att avtal och överenskommelser följs

Social- och omsorgsförvaltningen föreslår med denna anledning att avtalet sägs
upp varvid det upphör den 1 januari 2020 eller vid tidigare tidpunkt som
parterna kommer överens om.
Social- och omsorgsförvaltningen arbetar vidare med uppdrag att se över krav
kring miljöarbete och kost i kommande förfrågningsunderlag och
verksamhetsuppdrag. Arbetet beräknas vara klart våren 2019.
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Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten omsorg om miljön finansieras gemensamt av social- och
omsorgsnämnden och äldrenämnden, där respektive nämnd står för 50 %
vardera. Kostnaden finns inräknad i social- och omsorgsnämndens budget.
Nuvarande förslag medför minskade kostnader på 479 626 kr/år (2019 års
prisnivå) från och med år 2020.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Under ärendets beredning har samråd skett med Linköpings kommuns
miljöstrateg.
Uppföljning och utvärdering
Social- och omsorgsförvaltningen har genomfört en uppföljning av
verksamhetsstödet omsorg om miljön. Resultatet presenterades på
nämndsammanträde i december. Arbete kring uppdrag att se över krav kring
miljöarbete och kost i kommande förfrågningsunderlag och
verksamhetsuppdrag pågår. Resultatet beräknas vara klart våren 2019.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts i anslutning till social- och
omsorgsnämndens sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink LSS Funktionsstöd

