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Social- och omsorgsnämnden

Hantverkshuset, verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd
och Stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag avseende insatser vid Hantverkshuset ges till Leanlink
Råd och Stöd enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Omsorgsnämnden gav i september 2018 uppdrag att ta fram ett nytt samlat
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd avseende insatser vid
Hantverkshuset för personer med psykisk och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
Hantverkshusets verksamhet omfattar tre huvudsakliga delar/inriktningar:
öppen dagverksamhet, arbetsförberedande verksamhet och arbetsstödjande
insatser. De olika inriktningarna innebär att personer med psykisk och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan mötas upp med individuellt
anpassade insatser, metoder och kompetenser i ett långsiktigt perspektiv med
målsättning att stärka individernas psykiska och fysiska hälsa, självkänsla och
självständighet. Målsättning inom de arbetsstödjande insatserna är också att
individerna ska stärkas i att gå vidare till arbetsmarknadsinsatser, studier eller
anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna det nya verksamhetsuppdraget
som gäller från och med 2020-01-01 och tills vidare. Uppsägningstiden är 12
månader om parterna inte kommer överens om annat.
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Verksamhetsuppdrag
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Bakgrund
Omsorgsnämnden gav i september 2018 uppdrag att ta fram ett nytt
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd gällande insatser vid
Hantverkshuset för personer med psykisk och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning.
Utifrån förändringar och utveckling av inriktningar inom Hantverkshusets
verksamhet föreslås ett nytt samlat verksamhetsuppdrag. Det har även gjorts
utökning av verksamheten (2018) genom tilläggsuppdrag för arbetsstödjande
insatser, utifrån Support och arbetsteamet, vilket tidigare varit projekt
samfinansierat via Samordningsförbundet. Beslut har också tagits i
omsorgsnämnden (2018) om att omfördela resurser från verksamheten
Diamanten till Hantverkshuset.
Hantverkshusets verksamhet omfattar tre huvudsakliga delar/inriktningar:
öppen dagverksamhet, arbetsförberedande verksamhet och arbetsstödjande
insatser. De olika inriktningarna innebär att personer med psykisk och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan mötas upp med individuellt
anpassade insatser, metoder och kompetenser i ett långsiktigt perspektiv med
målsättning att stärka individernas psykiska och fysiska hälsa, självkänsla och
självständighet. Målsättning inom de arbetsstödjande insatserna är också att
individerna ska stärkas i att gå vidare till annan arbetsmarknadsinsats, studier
eller anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Den öppna verksamheten tar emot ca 170-200 besök per vecka och den
arbetsförberedande delen 12 årsplatser. Detta är volymer utifrån aktuellt behov
och efterfrågan. Support och arbetsteamet möter i sitt uppdrag ca 60 individer.
Utifrån tidigare utökning av resurser på Support och arbetsteamet beräknas de i
det nya verksamhetsuppdraget möta upp till 85 individer.
Det finns en ökad efterfrågan av Hantverkshusets insatser, främst den
arbetsstödjande delen Support och arbetsteamet. Support och arbetsteamet
arbetar utifrån metoden Supported emloyment och IPS (individual placement
and support) vilket har visat goda resultat när det gäller att stödja individer till
studier och anställning på den reguljära arbetsmarknaden. Även den öppna
dagverksamheten är väl etablerad inom målgruppen och utgör en social
träffpunkt och där individuellt anpassade insatser erbjuds.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna det nya verksamhetsuppdraget
som gäller från och med 2020-01-01 och tills vidare. Uppsägningstiden är 12
månader om parterna inte kommer överens om annat.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finansieras inom ramen för Social- och omsorgsnämndens
budget. Ersättningen för verksamheten i sin helhet är oförändrad.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL 11§ har genomförts i december 2019.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och Stöd

