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Dnr SON 2019-509

Social- och omsorgsnämnden

Utvecklingsuppdrag till Leanlink avseende
korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6
samt korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS
Förslag till beslut
1. Utvecklingsuppdrag ges till Leanlink avseende korttidsvistelse utanför det
egna hemmet 9 § 6 för barn och unga, samt korttidstillsyn 9 § 7 lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade, enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Utvecklingsuppdraget avser verksamhet i form av korttidsvistelse utanför det
egna hemmet enligt LSS 9 § 6 i form av korttidshem eller lägervistelse samt
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning
till skoldagen samt under lov enligt LSS 9 § 7.
Avtalstiden är 2019-09-01-2021-08-31 med möjlighet till förläggning vid två
tillfällen med ett år i taget. Avtalet kan som längst förlängas till 2023-08-31.
Verksamhetsuppdraget har en tydlig utvecklingsfokus. Utföraren ges möjlighet
till stor flexibilitet i planeringen kring enskilda och deras individuella behov. I
uppdraget ingår en uppföljning av resursutnyttjande som genomförs av socialoch omsorgsförvaltningen var tredje månad.
Verksamheterna föreslås ges som ett utvecklingsuppdrag i form av
verksamhetsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse utvecklingsuppdrag avseende korttidsvistelse 9 § 6 samt korttidstillsyn 9 § 7
för barn och ungdomar enligt LSS
Utvecklingsuppdrag
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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.
I nuläget har verksamheterna olika inriktningar med olika krav på
öppethållande. Korttidsvistelse bedrivs för närvarande i lokalerna:
Drabantgatan, Skattegården, Grengatan, Lantmannagatan, Munkhagsgatan och
Ellen Keys gata. Korttidstillsyn bedrivs för närvarande i lokalerna:
Lantmannagatan, Grengatan, Lunden, Ekholmsgården, Ellen Keys gatan,
Munkhagsgatan och Tröskaregatan.
Verksamhetsuppdraget avser verksamhet i form av korttidsvistelse utanför det
egna hemmet enligt LSS 9 § 6 i form av korttidshem eller lägervistelse samt
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning
till skoldagen samt under lov enligt LSS 9 § 7. Avtalstiden är 2019-09-012021-08-31 med möjlighet till förlängning vid två tillfällen med ett år i taget.
Avtalet kan som längst förlängas till 2023-08-31.
Verksamhetsuppdraget har ett tydligt utvecklingsfokus. Beställaren ställer inte
krav på ett visst öppethållande eller inriktning utan utföraren ges möjlighet att
organisera verksamheterna på annat sätt som motsvarar målgruppens aktuella
behov. Utföraren ges möjlighet till större flexibilitet i planeringen kring
enskilda och deras individuella behov. I uppdraget ingår en uppföljning av
resursutnyttjande som genomförs av social- och omsorgsförvaltningen var
tredje månad.
I avtalet ges en samlad ersättning för insatserna bostäder med särskild service,
korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och ungdomar enligt LSS som har
försvårat uppföljning av använda resurser per insats.
Verksamheterna föreslås ges som ett utvecklingsuppdrag i form av
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).
Årskostnaden för insatserna korttidsvistelse och korttidstillsyn beräknas vara
28 928 446 kr.
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Kostnaden ryms inom social- och omsorgsförvaltningens budget.
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
Utföraren har ett tydligt uppdrag att optimera användning av resurser.
Beställaren och utföraren har täta uppföljningar inplanerade vart tredje månad i
syfte att uppnå en god resurseffektivitet i förhållande till utförda prestationer.
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

