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Dnr SON 2019-828

Social- och omsorgsnämnden

Personligt ombud, ställningstagande uppsägning av
avtal med Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Avtal med Leanlink Råd och stöd avseende Personligt ombud sägs upp med
upphörande 2020-12-31.
2. Uppdrag ges till social- och omsorgsnämnden att ta fram ett förslag till
verksamhetsuppdrag avseende Personligt ombud som ska gälla från och
med 2021-01-01.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2007 avtal med Leanlink Råd och stöd
avseende verksamhet för personligt ombud. Verksamheten omfattar sex
personliga ombud. Nuvarande avtalet har förlängts med två år i taget och gäller
tom 2020-12-31.
Stadsbidrag från socialstyrelsen utgår med ca 1,8 miljoner kronor per år vilket
motsvarar hälften av kostnaden.
Sedan avtalets tecknades 2007 har socialstyrelsens förordning reviderats för
personligt ombud. I länet har också förändringar skett utifrån samverkan
mellan kommuner. Från och med 2020 finns en gemensam länsövergripande
ledningsgrupp för personligt ombud i syfte att skapa likvärdighet och jämlikhet
i länets verksamheter samt stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå.
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Social- och omsorgskontoret föreslår att nuvarande avtal sägs upp 2020-12-31
och att uppdrag ges till social- och omsorgsnämnden att ta fram förslag till nytt
verksamhetsuppdrag utifrån aktuella förutsättningar i kommunen och i länet
samt utifrån socialstyrelsens förordning. Det nya verksamhetsuppdraget
presenteras för social- och omsorgsnämnden under hösten 2020 och föreslås
gälla från och med 2021-01-01.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, Ställningstagande till avtal med Leanlink Råd och stöd.docx
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2007 avtal med Leanlink Råd och stöd
avseende verksamhet för personligt ombud. Verksamheten omfattar sex
personliga ombud. Nuvarande avtalet har förlängts med två år i taget och gäller
tom 2020-12-31.
Verksamheten omfattar genom samverkansavtal även insatser i kommunerna
Åtvidaberg, Kinda och Ydre.
Under 2018 har verksamheten sammanlagt gett stöd till 197 unika personer.
Stadsbidrag från socialstyrelsen utgår med ca 1,8 miljoner kronor per år vilket
motsvarar hälften av kostnaden.
Sedan avtalets tecknades 2007 har socialstyrelsens förordning reviderats för
personligt ombud. I länet har också förändringar skett utifrån samverkan
mellan kommuner. Från och med 2020 finns en gemensam länsövergripande
ledningsgrupp för personligt ombud i syfte att skapa likvärdighet och jämlikhet
i länets verksamheter samt stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå.
Social- och omsorgskontoret föreslår att ett nytt verksamhetsuppdrag tas fram
utifrån aktuella förutsättningar i kommunen och i länet samt utifrån
socialstyrelsens förordning.
Verksamheten följs upp varje år av social- och omsorgsförvaltningen bland
annat utifrån att verksamheten rapporterar inkomna systembrister, aktiva
klienter, nya klienter, avslutade klientkontakter, uppdragstid och väntetid.
Det nya verksamhetsuppdraget kommer också att utgå ifrån den årliga
uppföljningen samt en genomlysning av organisation och verksamhet vilket
planeras under 2020. En samlad behovsanalys kommer också att göras
avseende insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.
Social- och omsorgskontoret föreslår att nuvarande avtal sägs upp 2020-12-31
och att uppdrag ges till social- och omsorgsnämnden att ta fram förslag till nytt
verksamhetsuppdrag utifrån aktuella förutsättningar i kommunen och i länet
samt utifrån socialstyrelsens förordning. Det nya verksamhetsuppdraget
presenteras för social- och omsorgsnämnden under hösten 2020 och föreslås
gälla från och med 2021-01-01.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för verksamheten finns inom social- och omsorgsnämndens budget.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11§ Medbestämmandelagen har genomförts i december
2019.
Social- och omsorgsförvaltningen
Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

