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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maja Mierzejewska

2019-12-09

Dnr SON 2019-1111

Social- och omsorgsnämnden

Slaka, uppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd att svara
för verksamhet i bostäder med särskild service för vuxna
personer enligt lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade (LSS)
Förslag till beslut
1. Uppdrag ges till Leanlink LSS Funktionsstöd att svara för verksamhet i
bostäder med särskild service enligt LSS i Slaka, för vuxna personer enligt
social- och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Verksamhetsuppdraget avser ett nystartat gruppboende med tillhörande daglig
verksamhet för vuxna personer tillhörande personkrets 1-3 enligt LSS lagen, 3
platser, Slaka.
För det aktuella objektet är uppdragstiden 2020-05-01–2025-04-30 med
möjlighet för beställaren att förlänga uppdraget vid ett tillfälle med 3 år.
Målgruppen för verksamheten är vuxna personer tillhörande personkrets 1-3
LSS. Inom målgruppen förekommer mycket komplexa omvårdnadsbehov,
fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar, medicinska insatser
och utåtagerande beteenden och beteendestörningar.
Uppdraget innebär även att verksamheten ska kunna vägleda andra
verksamheter inom LSS- området för att sprida kompetens och beprövade
arbetssätt med krävande målgrupp.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att verksamhetsuppdraget godkänns
och ges som uppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Slaka verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende verksamhet i bostad med
särskild service för vuxna personer enligt LSS.docx
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Bakgrund
Verksamhetsuppdraget avser ett nystartat gruppboende med tillhörande daglig
verksamhet för vuxna personer tillhörande personkrets 1-3 enligt LSS lagen, 3
platser, Slaka.
Inom målgruppen förekommer mycket komplexa omvårdnadsbehov, fysiska,
psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar, medicinska insatser och
utåtagerande beteenden och beteendestörningar.
Uppdraget innebär även att verksamheten ska kunna vägleda andra
verksamheter inom LSS- området för att sprida kompetens och beprövade
arbetssätt med krävande målgrupp. Det konsultativa uppdraget ska syfta till att
vid behov handleda och ge praktiska tips och råd till andra LSS-verksamheter i
Linköpings kommun.
Uppdraget avser från startdatum 3 platser. Vid behov kan beställaren avropa
ytterligare en plats.
Uppdragstiden är 2020-05-01 – 2025-04-30. För de aktuella objektet är
uppdragstiden 5 år med möjlighet för beställaren att förlänga uppdraget vid ett
tillfälle med 3 år. Beställaren skall meddela utföraren förlängning med 12
månaders varsel. Detta innebär att uppdragets sammanlagda uppdragstid kan
bli maximalt 8 år.
Ekonomiska konsekvenser
Kostanden finns inräknad i social- och omsorgsnämndens rambudget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett kontinuerligt med myndighetsdelen av social- och
omsorgsförvaltningen samt med den kommunala utföraren Leanlink LSS
Funktionsstöd.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker enligt interna rutiner.
Nystartsuppföljning genomförs av ansvariga planeringsledare inom 6 månader
från verksamhetsstart.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Sker i samband med nämndens sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink LSS Funktionsstöd

