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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Malin Oliw

2019-10-14

Dnr SON 2019-951

Social- och omsorgsnämnden

Ljungen Adamstorpsvägen, verksamhetsuppdrag till
Leanlink Råd och stöd avseende verksamhet i bostäder
med särskild service för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd avseende verksamhet i
bostäder med särskild service vid Ljungen Adamstorpsvägen godkänns
enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Utifrån rådande kösituation och svårigheter att verkställa beslut om bostad med
särskild service och andra boendeformer bedriver social- och omsorgsförvaltningen ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att hitta nya möjligheter att
möta de behov som finns. Efter att verksamheten vid HVB-hemmet för
ensamkommande barn på Adamstorpsvägen i Ljungsbro upphörde uppkom
möjligheten att ställa om befintliga lokaler till annan verksamhet. Då det finns
stor efterfrågan på bostäder med särskild service med inriktning mot
neuropsykiatri bedömdes boendet i Ljungsbro passa bra utifrån lokalernas
utformning och målgruppens behov.
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För att möta den akuta kösituation som råder och påskynda möjligheten till
snabb uppstart föreslås social- och omsorgsnämnden ge ett
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd. Verksamheten omfattar 10
lägenheter/platser och är utformad som ett så kallat trapphusboende med närhet
till baslägenhet där personal lätt kan nås vid behov.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna verksamhetsuppdraget
avseende bostäder med särskild service för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Verksamhetsuppdraget föreslås gälla
2020-01-15 - 2025-01-31 med möjlighet till förlängning fem år åt gången.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse verksamhetsuppdrag Ljungen Adamstorpsvägen.docx
Verksamhetsuppdrag Adamstorpsvägen.docx
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Bakgrund
Utifrån rådande kösituation och svårigheter att verkställa beslut om bostad med
särskild service och andra boendeformer bedriver social- och omsorgsförvaltningen ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att hitta nya möjligheter att
möta de behov som finns. Efter att verksamheten vid HVB-hemmet för
ensamkommande barn på Adamstorpsvägen i Ljungsbro upphörde uppkom
möjligheten att ställa om befintliga lokaler till annan verksamhet.
Verksamheten vid Ljungen Adamstorpsvägen avser 10 platser/lägenheter för
bostad med särskild service (servicebostad) enligt socialtjänstlagen (SoL) och
lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Målgruppen för boendet är vuxna personer inom autism/autismliknande
tillstånd samt andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD
och ADD. Även personer med tillfällig beroendeproblematik, andra
funktionsnedsättningar och personer i behov av medicinska insatser kan
förekomma.
I dialog med resurssakkunniga på social- och omsorgsförvaltningen
framkommer att det finns ett stort behov inom målgruppen av platser i bostad
med särskild service utformade som servicebostad.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för verksamheten finns inom ramen för social- och
omsorgsnämndens budget och utökningen av platser finns i beslutad
utbyggnadsplan.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats i oktober 2019.
Social- och omsorgsförvaltningen
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