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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maja Mierzejewska, Ann-Britt Olofsson

2019-05-07

Dnr SON 2019-508

Social- och omsorgsnämnden

Furirgatan och Blästadgatan, verksamhetsuppdrag till
Leanlink avseende verksamhet i bostäder med särskild
service för barn och ungdomar enligt LSS
Förslag till beslut
1. Uppdrag ges till Leanlink avseende verksamhet i bostäder med särskild
service vid Furirgatan och Blästadgatan för barn och ungdomar med
utvecklingsstörning i enlighet med social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
Ärende
Verksamheterna Furirgatan och Blästadgatan omfattar bostäder med särskild
service enligt LSS i form av två enskilda gruppbostäder avsedda för barn och
ungdomar. Verksamheten vid Furirgatan består av fem platser och
verksamheten vid Blästadgatan omfattar fyra platser.
Avtalstiden är 2019-09-01-2021-08-31 med möjlighet till förlängning vid två
tillfällen med ett år i taget. Avtalstiden är densamma som för
utvecklingsuppdraget avseende kortidsvistelse 9 § 6 och korttidstillsyn 9 § 7
för barn och ungdomar enligt LSS.
Verksamheterna föreslås ges som ett verksamhetsuppdrag till Leanlink LSS
Funktionsstöd.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Furirgatan och Blästadgatan, verksamhetsuppdrag avseende bostäder med
särskild service för barn och ungdomar enligt LSS
Verksamhetsuppdrag
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Bakgrund
Utbildningsförvaltningen bedriver enlig överenskommelse med före detta
Omsorgsnämnden insatser för barn och ungdomar som omfattas av LSS-lagen.
Överenskommelse med utbildningsförvaltningen gäller sedan 2013-03-01 och
omfattar bostäder med särskild service 8-10 platser, korttidsvistelse i form av
korttidshem, 31 platser och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, 60
platser. Överenskommelsen löper ut 2019-08-31.
Social- och omsorgsförvaltningen har sett över olika alternativ till organisering
av verksamheterna. Nuvarande förslag innebär att insatsen bostäder med
särskild service som utförs vid verksamheter på Furirgatan, 5 platser och
Blästadgatan 5 platser föreslås ges som ett verksamhetsuppdrag till Leanlink
LSS Funktionsstöd samt insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn föreslås
ges som ett separat utvecklingsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd.
Avtalstiden är densamma som för utvecklingsuppdraget.
En förändrad organisering bedöms bidra till att insatserna utformas flexibelt
med utrymme för individuella lösningar och utifrån barnets/ungdomens
individuella behov. Föreslagna avtalet möjliggör en uppföljning per insats, då
utföraren ansvarar för att bland annat särredovisa kostnader och beläggningen
för respektive insats.
Verksamheterna Furirgatan och Blästadgatan omfattar bostäder med särskild
service enligt LSS i form av två enskilda gruppbostäder avsedda för barn och
ungdomar. Verksamheten vid Furirgatan består av fem platser och
verksamheten vid Blästadgatan omfattar fyra platser.
Målgruppen på Furirgatan avser barn och ungdomar som har stora fysiska och
medicinska omvårdnadsbehov. Även andra funktionsnedsättningar och behov
av medicinska insatser kan förekomma.
Målgruppen på Blästadgatan är avsedd för barn och ungdomar som har social
och beteendemässiga stödbehov. Även andra funktionsnedsättningar och behov
av medicinska insatser kan förekomma.
Avtalstiden är 2019-09-01-2021-08-31 med möjlighet till förlängning vid två
tillfällen med ett år i taget. Avtalet kan som längst förlängas till 2023-08-31.
Verksamheterna föreslås ges som ett verksamhetsuppdrag till Leanlink LSS
Funktionsstöd.
Ekonomiska konsekvenser
Tidigare har en samlad ersättning utgått till utbildningsförvaltningen för
insatserna bostäder med särskild service, korttidsvistelse och korttidstillsyn för
barn och ungdomar enligt LSS. Årskostnaden för dessa verksamheter har varit
46 632 092 kr (2019-årsprisnivån).
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Årskostnaden för barnboendena beräknas vara 16 107 815 kr. Kostanden ryms
inom social- och omsorgsförvaltningens budget. Kostanden kan dock vara
lägre på grund av årlig avräkning vid eventuella lediga platser.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har regelbundet och fortlöpande skett med myndighetsdelen av socialoch omsorgsförvaltningen, ansvariga chefer inom utbildningsförvaltningen,
enheten för uppföljning och utvärdering samt med den kommunala utföraren
Leanlink LSS Funktionsstöd.
Samtliga berörda instämmer i förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Planerad och faktisk beläggning samt summan av antalet använda årsarbetare
redovisas månadsvis till beställaren i samband med faktureringen.
Social- och omsorgsförvaltningen har valt att föreslå samma avtalstid som för
utvecklingsuppdraget avseende kortidsvistelse 9 § 6 och korttidstillsyn 9 § 7
för barn och ungdomar enligt LSS för att samla alla insatser för barn och
ungdomar och möjliggöra eventuella ändringar utifrån utvecklingsuppdraget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL enligt 19 § har skett i anslutning till nämndens sammanträde.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink LSS Funktionsstöd
Sektionen för resurs- och
stödverksamhet inom
utbildningsförvaltningen

