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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Malin Oliw

2019-12-03

Dnr SON 2019-807

Social- och omsorgsnämnden

Aspen, förlängning av avtal med Vadstena kommun
avseende verksamhet i bostäder med särskild service för
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Förslag till beslut
1. Avtal med Vadstena kommun avseende verksamhet i bostäder med särskild
service vid Aspen förlängs till och med 2022-12-31.
Ärende
Kommunen har sedan 2001 avtal med Vadstena kommun avseende bostäder
med särskild service för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
vid boendet Aspen. Avtalet kan förlängas med två år i taget och nuvarande
avtal gäller till och med 2020-12-31.
Avtalet avser 3-4 platser. De personer som bor på Aspen har omfattande
funktionsnedsättningar som kräver tydlig struktur, ett konsekvent bemötande
och en tydlig pedagogik.
Ersättning för platserna utgår med 4499 kr/dygn. I priset ingår samtliga
kostnader som har med uppdraget att göra inklusive lokalkostnad.
Verksamheten har nattbemanning med två personer samt sysselsättning och
daglig verksamhet.
Uppföljning visar att verksamheten vid Aspen i Vadstena fungerar väl och att
det finns ett fortsatt behov av platserna och den pedagogik och det arbetssätt
som Aspen erbjuder.
Social- och omsorgsnämnden föreslås förlänga avtalet med Vadstena kommun
för verksamheten Aspen för perioden 2021-01-01 - 2022-12-31.
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Bakgrund
Linköpings kommun ingick avtalet med Vadstena kommun år 2001 när
Birgittas sjukhus stängdes i Vadstena och Linköpings kommun inte hade
platser eller möjlighet att möta målgruppens behov. Utöver detta ville man
bevara personalkompetens från Birgittas sjukhus och de anställda erbjöds
anställning på Aspen. Vadstena kommun har inte behov av ett helt
psykiatriboende för sina kommuninnevånare utan Aspen byggdes utifrån
Linköpings behov av 3-4 platser.
Boendet har totalt 5 platser varav 1-2 externa placeringar från andra kommuner
utöver de platser som Linköpings kommun köper.
Verksamheten riktar sig till vuxna personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. De personer som bor på Aspen har omfattande
funktionsnedsättningar som kräver tydlig struktur, ett konsekvent bemötande
och en tydlig pedagogik. Idag bor det endast män i åldrarna 37-64 år på Aspen
Två av personerna har varit placerade på Aspen sedan boendet startade för
snart 19 år sedan.
Verksamheten har 10 årsarbetare som alla är undersköterskor eller skötare. En
av personalen utbildar sig nu till behandlingspedagog. Verksamheten är
bemannad nattetid med två personer som har sovande jour.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för platserna på Aspen finns inom social- och omsorgsnämndens
budget.
Uppföljning och utvärdering
Vadstena kommun redovisar ekonomiskt utfall kvartalsvis till social- och
omsorgsförvaltningen. Eventuellt uppkomna över- respektive underskott delas
lika mellan parterna. De senaste två åren har verksamheten visat ett överskott
och Linköpings kommun har fått tillbaka 333 085 kr år 2017 och 173 388 kr år
2018.
Uppföljning sker även årligen genom en verksamhetsberättelse till social- och
omsorgsförvaltningen. Planeringsledare har även besökt verksamheten under
året.
Verksamheten arbetar utifrån individuellt upprättade genomförandeplaner och
uppföljning på individnivå har genomförts under året av handläggare på
social- och omsorgsförvaltningen.
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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:
Vadstena kommun

