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Dnr ON 2018-69

Social- och omsorgsnämnden

Ryd, Centrum och Fogdegatan, verksamhetsuppdrag till
Leanlink Råd och stöd i bostäder med särskild service
Förslag till beslut
1. Uppdrag avseende verksamhet i bostäder med särskild service vid Ryd,
Centrum och Fogdegatan ges till Leanlink Råd och stöd enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Omsorgsnämnden gav i mars 2018 Omsorgskontoret i uppdrag att ta fram ett
nytt samlat och utvecklingsinriktat verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och
stöd gällande verksamheterna vid Ryd, Centrum och Fogdegatan.
Tidigare var avtalen uppdelade på tre separata avtal med olika tilläggsavtal.
Målet med ett samlat utvecklingsinriktat uppdrag är att öka flexibiliteten
mellan verksamheterna och ge förutsättningar för ökad samverkan.
Det nya verksamhetsuppdraget föreslås gälla från och med 2019-06-01.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse verksamhetsuppdrag Ryd, Centrum och Fogdegatan
Bilaga:
Verksamhetsuppdrag Ryd, Centrum och Fogdegatan
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Bakgrund
Omsorgsnämnden har sedan 2012 avtal med Leanlink Råd och stöd avseende
verksamheter för bostäder med särskild service vid Ryd, Centrum och
Fogdegatans stödboende.
Verksamheterna består av 45 platser fördelade på tre verksamheter:
Ryd 11 platser i 11 lägenheter, Centrum 18 platser i 17 lägenheter (två personer
bor i parboende) och Fogdegatan 16 platser i 16 lägenheter.
I mars 2018 gavs Omsorgskontoret i uppdrag att ta fram ett nytt samlat och
utvecklingsinriktat verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd gällande
verksamheterna vid Ryd, Centrum och Fogdegatan.
Verksamhetsuppdraget är ett utvecklingsinriktat verksamhetsuppdrag med
målsättning att stärka metodik, kompetens och samverkan. Målet är även att
uppdraget ska skapa förutsättningar för ökad flexibilitet mellan
verksamheterna.
Verksamhetsuppdraget ska omfatta ett utvecklingsarbete för att stödet och
insatserna ska stärka målgruppens hela livssituation och psykiska hälsa för ett
mer självständigt liv.
Utvecklingsarbetet ska också ha fokus på att de boende inom bostad med
särskild service ska ges förutsättningar och stärkas i att kunna flytta till och
bibehålla ett ordinärt boende.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för samtliga verksamheter finns inom ramen för social-och
omsorgsnämndens budget. Ersättning för verksamheterna är oförändrad.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL 11 § har lämnats 13 maj 2019.
Social- och omsorgsförvaltningen
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