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Dnr SON 2019-379

Social- och omsorgsnämnden

Landeryds Ängar, reviderat verksamhetsuppdrag till
Leanlink Råd och stöd avseende verksamhet i bostäder
med särskild service
Förslag till beslut
1. Reviderat verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende
verksamhet i bostäder med särskild service vid Landeryds Ängar godkänns
enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Verksamheten vid Landeryds Ängar omfattar bostäder med särskild service för
vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och beroendeproblematik.
Verksamheten omfattar 13 platser/lägenheter. Till verksamheten finns
gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Leanlink Råd och stöd har sedan 2004 uppdraget att bedriva verksamheten vid
Landeryds Ängar i samverkan med Region Östergötland. Samverkan med
Regionen Östergötland regleras i ett separat samverkansavtal som ska ge
förutsättning för gemensamma arbetsformer och samordning av insatser.
Samverkansavtalet med Region Östergötland är reviderat 2017.
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Det nu föreslagna reviderade verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och stöd
utgår ifrån nuvarande förutsättningar och samverkansavtalet med Region
Östergötland. Verksamhetsuppdraget är bland annat reviderat och uppdaterat
när det gäller kraven för dokumentation, ledning och bemanning, uppföljning
och utvärdering samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I övrigt är villkoren
oförändrade.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna föreslaget reviderat
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd. Uppdraget förslås gälla from
2019-05-01—2022-04-30.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Landeryds Ängar verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende
verksamhet i bostäder med särskild service.docx
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Bakgrund
Verksamheten vid Landeryds Ängar omfattar bostäder med särskild service för
vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning och beroendeproblematik.
Verksamheten är belägen i Landeryd Slatteforsvägen 38 i Linköping.
Verksamheten omfattar 13 platser/lägenheter. Till verksamheten finns
gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Leanlink Råd och stöd har sedan 2004 uppdraget att bedriva verksamheten vid
Landeryds Ängar i samverkan med Region Östergötland. Samverkan med
Regionen Östergötland regleras i ett separat samverkansavtal som ska ge
förutsättning för gemensamma arbetsformer och samordning av insatser. Efter
uppföljning av verksamheten har samverkansavtalet med Region Östergötland
reviderats 2017, ON 2010-53.
Social- och omsorgsförvaltningen har följt upp verksamheten och samverkan
med Region Östergötland regelbundet via statistik och genom årlig
verksamhetsberättelse. Uppföljningen visar att verksamheten fungerar väl.
Det nu föreslagna reviderade verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och stöd
utgår ifrån nuvarande förutsättningar och samverkansavtalet med Region
Östergötland. Verksamhetsuppdraget är bland annat reviderat och uppdaterat
när det gäller kraven för dokumentation, ledning och bemanning, uppföljning
och utvärdering samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). I övrigt är villkoren i
uppdraget oförändrade.
I samverkansavtalet med Regionen har förändringarna varit gällande
personal/kompetens där Regionen ska tillhandahålla psykiatrisjuksköterska på
plats regelbundet samt läkare, psykolog och arbetsterapeut utifrån individernas
behov utan preciserad omfattning istället för schemalagd tid som i tidigare
samverkansavtal.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna föreslaget reviderat
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd. Uppdraget förslås gälla from
2019-05-01—2022-04-30 med möjlighet till förlängning med 3 år i taget.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningen ryms inom social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § MBL har genomförts den 15:e april.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

