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Social- och omsorgsförvaltningen

AVTAL

Dnr SON 2019-834

Linköpings kommun, Social- och omsorgsnämnden
överenskommer i detta avtal med Leanlink, Råd och Stöd, om
köp av verksamhet vid Händelseriket för personer med
funktionsnedsättning.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de riktlinjer och målsättningar som finns
angivna i detta avtal. Kommunens övergripande mål gäller för verksamheten.
AVTALSTID
Avtalet gäller från och med 2021-04-01 och tills vidare.
Båda parter kan när som helst säga upp överenskommelsen för villkorsändring eller
upphörande. Uppsägningstiden är 12 månader om parterna inte kommer överens om
annat. Uppsägning ska vara skriftlig.
AVTALAD VERKSAMHET
Leanlink, Råd och Stöd ska svara för att erbjuda sinnes- och rörelsestimulering vid
aktivitets- och resurscentret Händelseriket. Syftet är att i en trygg miljö ge stimulans
till initiativtagande, rörelseaktivitet, avslappning, interaktion och kommunikation.
Verksamheten ska i första hand vända sig till barn och vuxna med
utvecklingsstörning eller med fysiska funktionsnedsättningar och omfattas av LSS. I
mån av utrymme kan också andra målgrupper erbjudas plats.
Verksamhet ska kunna erbjudas ca 230 dagar per år och vara schemalagd. Varje
vecka ska kunna innehålla 19 besökspass omfattande 1,5 timme/pass och vid varje
pass ska upp till 5 personer kunna erbjudas besök.
Verksamheten ska så långt som möjligt försöka anpassa öppettiderna till efterfrågan.
Utföraren ska undersöka möjligheten att hålla öppet någon kväll och/eller lördag
beroende på efterfrågan.
Om verksamheten varaktigt får en avsevärt lägre nyttjandegrad ska utföraren
informera omsorgskontoret. Varaktigt låg efterfrågan av verksamheten utgör grund
för översyn och omförhandling av avtalet.
Besöksadress: Barnhemsgatan 2, Linköping Postadress: Box 356, 581 03 Linköping
Växel: 013-20 60 00 Direktnummer: E-postadress:
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Varje besökare ska ha en medföljare som i förväg har fått en introduktionsutbildning.
Besöken på Händelseriket ska vara kostnadsfria.
Externa besökare (från andra kommuner) kan tas emot i mån av utrymme. Dessa
besök rapporteras till omsorgskontoret.
PERSONAL
I verksamheten ska finnas personal motsvarande minst 1,0 årsarbetare med
kompetens som arbetsterapeut eller annan likvärdig utbildning.
Personalens ansvar:
- introduktion och handledning till medföljare
- information och fortbildning till berörd personal
- bokning, schemaläggning av besök
- uppföljning och utvärdering
- ta emot studiebesök
- lokal och redskapsvård samt viss administration
- utveckling av verksamheten bl a genom inhämtande av kunskap från omvärlden
ERSÄTTNING
Leanlink, Råd och Stöd, ersätts i 2010 års prisläge med 630 000 kronor totalt per
helår.
Ersättningen ska täcka kostnader för personal samt utrustning av lokaler och
materialkostnader.
Social- och omsorgsnämnden står för hyreskostnader.
Justering av ersättningen görs enligt följande princip:
90 % av ersättningen justeras vid den tidpunkt och enligt den löneuppräkning som
fastställs av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens löneuppräkning baseras på de
löneavtal som kommunen slutit med respektive fackförbund Justering av ersättningen
baseras på de i verksamheten ingående yrkesgrupperna. Således justeras ersättning i
detta avtal med den procentsats som fastställs utifrån löneavtal för denna typ av
verksamhet.
Av ersättningen justeras med den årliga förändring av KPI med oktober 2009 som
basmånad.
Ersättning utbetalas månadsvis i efterskott för avtalade och fullgjorda prestationer.
Beläggningen ska månadsvis redovisas till beställaren.
FÖRSÄKRINGSSKYDD
Det åligger utföraren att ombesörja erforderligt försäkringsskydd för verksamheten.
LOKALER
Lokalerna upplåtes hyresfritt till utföraren och social- och omsorgsnämnden ansvarar
för samtliga hyres- och driftskostnader.
Utföraren ansvarar för inköp och underhåll av utrustning i verksamheten.
Byte av lokaler under avtalstiden får inte ske om inte överenskommelse om detta
träffats mellan parterna.
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UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING/KLAGOMÅLSHANTERING
Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som uppfyller kraven i gällande lagstiftning för
denna typ av verksamhet.
Social- och omsorgsnämnden fastställer årligen särskild plan för
kvalitetsuppföljning. Enligt planen ska utföraren en gång per år, senast 31 mars,
redovisa en kortfattad samman- ställning över utförda prestationer samt uppnådda
resultat vad gäller uppställda mål för verksamheten samt hur man arbetar med
verksamhetens kvalitet.
Utföraren är skyldig att utan extra kostnad ta fram och tillhandahålla de uppgifter om
verksamheten som social- och omsorgsnämnden kan komma att begära för att
informera sig om verksamheten.
SEKRETESS
Tystnadsplikt regleras i Socialtjänstlagen. Anställd personal som får kännedom om
enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden får inte röja uppgiften om det
inte står klart att detta kan ske utan att den enskilde eller honom närstående lider
men. För anställd personal skall tystnadsplikten regleras i anställningsavtalet. Brott
mot tystnadsplikten kan innebära upphävande av avtalet.
RUTINER FÖR ANMÄLAN AV TILLBUD M M
Utföraren ska följa den av social- och omsorgsnämnden beslutade rutinen för
anmälan om tillbud, avvikelse, försummelse, missförhållanden och övergrepp inom
kommunens äldre- och handikappomsorg samt den därtill knutna hälso- och
sjukvården samt LSS-verksamheten. Social- och omsorgsnämnden utreder och
bedömer inkomna anmälningar (Lex Maria och Lex Sara).
Utföraren har ansvar för att ta de myndighetskontakter som krävs med anledning av
uppdragets genomförande.
ÖVERLÅTELSE
Överlåtelse av detta avtal kan ej ske utan föregående överenskommelse med socialoch omsorgsnämnden (och först efter förhandling med facklig organisation)
Uppkommer frågan om entreprenad kan detta ske först efter skriftligt medgivande
från Social- och omsorgsnämnden.
TVISTER
Eventuella tvister som kan uppstå mellan parterna, ska om möjligt försöka lösas i
samråd. Går ingen lösning att åstadkomma ska tvisten lösas av kommunstyrelsen.
FORCE MAJEUR
Utföraren är fri från sitt åtagande enligt detta avtal i den mån dess fullgörande
hindras på grund av naturkatastrof, krig eller upplopp, eller av myndighet utfärdade
bestämmelser.
OMFÖRHANDLING
Omförhandling kan påkallas av endera parten om förutsättningarna som detta avtal
grundas på väsentligt förändras under avtalstiden.
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Av detta avtal har två exemplar upprättats och utväxlats mellan parterna.
Linköping den
För Social- och omsorgsnämnden

Linda Ljungqvist

För Leanlink, Råd och Stöd

Carin Nilsson

