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Social- och omsorgsnämnden

Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ställningstagande till uppsägning av avtal med Leanlink, Råd och
stöd
Förslag till beslut
1. Avtalet sägs upp varvid det upphör 2020-10-01.
2. Social- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över innehåll och
ersättning för verksamheten, samt att återkomma till nämnden med förslag
på hur verksamheten ska utformas efter att nuvarande avtal upphör.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till uppsägning av
avtal/verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och stöd avseende
fritidsverksamhet för barn och ungdomar med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Avtalet tecknades 2014-10-01, har varit förlängt vid två
tillfällen.
Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i årskurs 1-9 och erbjuds som
gruppverksamhet. Verksamheten omfattar 10 lördagar (heldagar) per år, och
består av tre grupper fördelade på olika åldrar. Verksamheten syftar till att ge
barnen och ungdomarna social gemenskap, men också att ge avlastning till
föräldrarna.
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Ersättning utges med totalt ca 700 000 kr per år. Uppräkning sker årligen enligt
OPI, (omsorgsprisindex).
Det finns andra liknande uppdrag/verksamheter. En översyn behöver därför ske
av verksamhetens uppdrag och ersättning i förhållande till andra liknande
verksamheter för att på bästa sätt både tillgodose behovet av fritidsverksamhet
för aktuella ungdomar, men också ett effektivt resursutnyttjande.
__________
Beslutsunderlag:
Fritidsverksamhet Neuropsykiatri, ställningstagande till uppsägning.docx
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Bakgrund
Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar i årskurs 1-9 och erbjuds som
gruppverksamhet. Verksamheten omfattar 10 lördagar (heldagar) per år, och
består av tre grupper fördelade på olika åldrar. Verksamheten syftar till att ge
barnen och ungdomarna social gemenskap, men också att ge avlastning till
föräldrarna. Innehållet i verksamheten ska anpassas efter deltagarnas behov,
intresse och ålder.
Det finns andra liknande verksamheter inom ramen för social- och
omsorgsnämndens ansvarsområde. Därför behöver en översyn och samordning
göras för att på bästa sätt tillgodose både enskilda individer och familjers
behov, men också ett effektivt resursutnyttjande.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten finns avsatta i omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL har lämnats i samband med nämndens sammanträde.
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