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Social- och omsorgsnämnden

Vuxna barndomsdöva, förlängning av verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende rådgivning
och mottagning
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget sägs inte upp varvid det förlängs med två år från
2021-01-01 till och med 2022-12-31.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har sedan tidigare uppdragit åt Leanlink Råd och
Stöd om verksamhet för vuxna barndomsdöva omfattande 50 % vuxenpedagog.
Verksamheten bygger på att döva ska bemötas på sitt språk (teckenspråk) samt
ge stöd till enskilda individer för att klara sin dagliga livsföring i det hörande
samhället. Verksamheten erbjuder öppen mottagning och individuella möten.
Verksamheten kan vara behjälplig i kontakter med myndigheter och instanser
för att stötta den döva personen i sin kommunikation.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och
Stöd avseende stöd till vuxna barndomsdöva ej sägs upp varvid det förlängs till
och med 2022-12-31.
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Bakgrund
Sedan 2014 har före detta Omsorgsnämnden gett Leanlink Råd och Stöd
uppdraget om stöd till vuxna barndomsdöva. Innan 2014 ansvarade
äldrenämnden för uppdraget.
Verksamheten har under 2019 bistått 24 barndomsdöva personer med insatser
både i öppen verksamhet och med insatser för de enskilda personerna. Öppen
verksamhet sker både kvälls- och dagtid i form av öppen mottagning,
teckencafé och aktivitet på Skäggetorps servicehus och på Hagdahlska
seniorcenter. Individuella insatser ges som stöd till barndomsdöva personer i
möte med bland annat socialtjänst, sjukvård, arbetsgivare och arbetsförmedling
samt stöd med översättning och hjälp med ansökningar.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finns invägd i Social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats i samband med social- och omsorgsnämndens
sammanträde.
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