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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Malin Oliw

2019-12-10

Dnr SON 2019-816

Social- och omsorgsnämnden

Skog och mark, förlängning av verksamhetsuppdrag till
Leanlink Råd och stöd avseende arbetsstödjande
insatser för personer med psykisk och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och stöd avseende arbetsstödjande
insatser vid Skog och mark förlängs tills vidare.
2. Uppdrag ges till social- och omsorgsförvaltningen att revidera
verksamhetsuppdraget enligt nämndens beslut.
3. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna det reviderade
verksamhetsuppdraget.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förlängning av avtal med
Leanlink Råd och stöd avseende arbetsinriktad verksamhet vid Skog och mark.
Verksamheten erbjuder arbetsinriktade insatser och stöd för personer med
psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar i
sitt grundavtal 10 platser samt ytterligare 20 platser i ett tilläggsavtal som
gäller sedan 2017-04-01. Samtliga platser är belagda utifrån båda avtalen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Behovet av arbetsinriktade insatser är stort inom målgruppen med psykisk och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ett utvecklingsarbete pågår för att
öka samverkan mellan verksamheterna som ansvarar för arbetsinriktat stöd.
Detta arbete ska ge ett bredare utbud för att möta den enskildes specifika
behov.
Social- och omsorgsnämnden föreslås att förlänga avtalet med Leanlink Råd
och stöd avseende arbetsstödjande insatser vid Skog och mark från och med
2020-01-01 tills vidare. Båda parter kan när som helst säga upp
överenskommelsen för villkorsändring eller upphörande. Uppsägningstiden är
12 månader om parterna inte kommer överens om annat. Uppsägning ska vara
skriftlig.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Skog och mark, förlängning av avtal.docx
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Bakgrund
Dåvarande omsorgsnämnden har sedan 2006-02-01 avtal med Leanlink Råd
och stöd avseende arbetsinriktad verksamhet vid Skog och mark.
Verksamheten erbjuder arbetsinriktade insatser och stöd för personer med
psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Verksamheten omfattar i
sitt grundavtal 10 platser samt ytterligare 20 platser i ett tilläggsavtal som
tecknades år 2017. Samtliga platser är belagda utifrån grundavtalet och
tilläggsavtalet. Verksamheten har haft kö tidigare men i och med utökningen av
verksamheten har kön minskat.
Verksamheten utgår ifrån lokaler i Ullstämma, Linköping. Arbetsutbudet är
bland annat snickeri, underhåll/vaktmästeri och cykelrenovering. Skog och
mark har uppdrag med teknik- och samhällsbyggnadsnämnden för skötsel av
cykelställen i centrala Linköping samt uppdrag av Sinnenas trädgård på
Åleryds äldreboende. Inom Skog och marks verksamhet så erbjuds deltagarna
även matlagning och hälsofrämjande aktiviteter så som gympagrupp.
Social- och omsorgsnämnden står för lokalkostnaden för verksamheten inom
Skog och mark.
Behovet av arbetsinriktade insatser är stort inom målgruppen med psykisk och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ett utvecklingsarbete pågår för att
öka samverkan mellan verksamheterna som ansvarar för arbetsinriktat stöd.
Detta arbete ska ge ett bredare utbud för att möta den enskildas specifika
behov. Skog och mark samarbetar bla med Hantverkshuset, Support och
arbetsteamet och Lotsen.
Metodutveckling är också en del av arbetet och verksamheterna arbetar utifrån
stöd i metoder som MI (motiverande intervju), IPS (individual placement and
support), ESL (ett självständigt liv) och Supported employment som är en
metod inom arbetslivsinriktad rehabilitering.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningen för det sammanlagda verksamhetsuppdraget uppgår till
3 073 860 kr i 2019 års prisnivå. Kostnaden för verksamheten finns inom
ramen för social- och omsorgsnämndens budget. Ersättningen justeras årsvis
med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras av Sveriges Kommuner och
Landsting. Kostnaden för lokaler finns också inom ramen för nämndens
budget.
Kommunala mål
I Linköpings kommun ska fler människor nå egen försörjning. Linköpings
kommun ska skapa förutsättningar för ökad sysselsättning för personer där
förutsättningarna för att komma in på arbetsmarknaden är särskilt utmanande.
Fler Linköpingsbor ska nå egen försörjning.
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Jämställdhet
Alla deltagare oavsett kön kan ta del av verksamheten vid Skog och mark.
Deltagare får samma information om insatserna och stödet inom ramen för
verksamheten.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker årligen genom verksamhetsberättelse till social- och
omsorgsförvaltningen. Verksamheten gör egna uppföljningar där deltagarna är
delaktiga och arbetsuppgifter anpassas och förändras utifrån deltagarnas
individuella förmåga.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § ges under december 2019.
Social- och omsorgsförvaltningen
Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

