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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Karin Granath

2019-11-27

Dnr SON 2019-848

Social- och omsorgsnämnden

Personligt ombud, samverkansavtal med Åtvidabergs
kommun
Förslag till beslut
1. Samverkansavtalet med Åtvidabergs kommun avseende personligt ombud
sägs inte upp varvid det förlängs i två år till och med 2022-12-31.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till uppsägning av
samverkansavtal med Åtvidabergs kommun avseende personligt ombud.
Verksamheten utförs av Leanlink Råd och Stöd.
Åtvidabergs kommun ställer sig positiva till förlängning av samverkansavtalet
avseende Personligt ombud.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att avtalet inte sägs upp varvid det
förlängs till och med 2022-12-31.
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2008-01-01 samverkansavtal med
Åtvidabergs kommun avseende verksamheten Personligt ombud.
Verksamheten utförs av Leanlink, Råd och Stöd.
Syftet med personliga ombud är att personer med psykisk funktionsnedsättning
ska få möjlighet att uppnå en jämlik ställning och vara delaktiga i samhället.
Personliga ombud ska även identifiera systemfel och brister i samhället med
målsättningen att gruppen ska få sina behov tillgodosedda. Under 2018 har
verksamheten gett stöd till 197 unika personer, varav 25 personer kommer från
Åtvidabergs kommun.
Stadsbidrag utgår med ca 1,8 miljoner kronor per år vilket motsvarar hälften av
kostnaden. Stadsbidragen utbetalas via länsstyrelsen. Linköpings kommun är
sökande kommun även för de medel som avser Åtvidabergs kommun.
Stadsbidragen avser att täcka personalkostnader och tillfaller Linköpings
kommun.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för verksamheten finns inom social- och omsorgsnämndens budget.
Samråd
Samråd har skett med Åtvidabergs kommun som samtycker till förslaget om
förlängning av samverkansavtalet.
Uppföljning och utvärdering
Verksamheten Personligt ombud följs upp genom att följa kö, insatstid med
mera. Varje år skrivs en verksamhetsberättelse som redovisas till social- och
omsorgsförvaltningen.
Till verksamheten finns en ledningsgrupp med representanter från
försäkringskassan, arbetsförmedling, Region Östergötland, Capio,
socialkontoret, samverkanskommunerna, brukarorganisationer och
omsorgskontoret, där de systembrister som aktualiseras i kontakten med de
enskilda lyfts till respektive verksamhetsrepresentant. Även andra övergripande
strukturella frågor hanteras i ledningsgruppen.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt lagen om medbestämmande är ej påkallat.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Åtvidabergs kommun

