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Social- och omsorgsnämnden

Valla Fridhem, verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och
stöd
Förslag till beslut
1. Uppdrag till Leanlink, Råd och stöd, avseende verksamhet för bostäder
med särskild service vid Valla Fridhem godkänns enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget till
verksamhetsuppdrag avseende verksamhet för bostäder med särskild service
vid Valla Fridhem (fd Stolplyckan) samt ge social- och omsorgsdirektören rätt
att teckna verksamhetsuppdraget.
Hyresvärden Stångåstaden AB genomför en omfattande renovering av hela
fastigheten vid Stolplyckan Föreningsgatan och verksamheten kommer därför
flytta till nya lokaler och lägenheter i ett närliggande bostadsområde, Valla
Fridhem. De nya lokalerna och lägenheterna kommer att vara fullvärdiga och
motsvara det verksamheten som Stolplyckan tidigare inryms inom.
Det nya verksamhetsuppdraget för Valla Fridhem föreslås gälla 2020-05-01—
2023-04-30 med möjlighet till förlängning med tre år i taget. Ersättningen för
verksamhetsuppdraget påverkas inte av den lokalmässiga förändringen.
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Bakgrund
Social- och omsorgsförvaltningen har avtal sedan 2010 med Leanlink Råd och
stöd avseende verksamhet för bostäder med särskild service för personer med
psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vid Stolplyckan.
Verksamheten omfattar totalt 14 lägenheter. Till verksamheten finns en
baslägenhet med gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen.
Hyresvärden Stångåstaden AB genomför en omfattande renovering av hela
fastigheten vid Stolplyckan Föreningsgatan och verksamheten kommer därför
flytta till nya lokaler och lägenheter i ett närliggande bostadsområde, Valla
Fridhem. De nya lokalerna och lägenheterna kommer att vara fullvärdiga och
motsvara det verksamheten Stolplyckan tidigare inryms inom.
Mot bakgrund av kommande renovering, flytt till nya lokaler samt svårigheter
för upphandlad utförare att ges tillstånd från IVO så beslutade social- och
omsorgsnämnden i mars 2019 att ge fortsatt verksamhetsuppdrag till Leanlink
Råd och stöd att driva den nya verksamheten vid Valla Fridhem. Uppdrag gavs
till social- och omsorgsförvaltningen att ta fram ett verksamhetsuppdrag och
återkomma till social- och omsorgsnämnden med förslag till
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd med start 2020-05-01.
Det nya verksamhetsuppdraget för Valla Fridhem föreslås gälla 2020-05-01—
2023-04-30 med möjlighet till förlängning med tre år i taget.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten inryms inom social- och omsorgsnämndens budget.
Ersättningen till Leanlink Råd och stöd för verksamheten, påverkas inte av den
lokalmässiga förändringen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt § 11 Medbestämmandelagen har genomförts i december
2019.
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