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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maja Mierzejewska

2020-01-29

Dnr SON 2019-834

Social- och omsorgsnämnden

Händelseriket, ställningstagande till förlängning av
verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och Stöd
Förslag till beslut
1. Uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende verksamheten vid
Händelseriket förlängs tills vidare.
2. Verksamhetsuppdragets förlängningsklausul revideras i enlighet med
beslutet.
3. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna det reviderade
verksamhetsuppdraget.
Ärende
Händelseriket är ett aktivitets- och resurscenter som erbjuder sinnesstimulering
i olika upplevelserum som en form av anpassad aktivering. Syftet är att i en
trygg miljö ge stimulans till initiativtagande, rörelseaktivitet, avslappning,
interaktion och kommunikation.
Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna som har medfödda eller förvärvade
funktionsnedsättningar och behöver stimulans i anpassad miljö.
Social och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och
stöd avseende verksamhet Händelseriket förlängs tillsvidare, med en ömsesidig
möjlighet för båda parter att påkalla uppsägning eller översyn av uppdraget
med 12 månaders varsel.
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Bakgrund
Händelseriket är ett aktivitets- och resurscenter som erbjuder sinnesstimulering
i olika upplevelserum som en form av anpassad aktivering. Syftet är att i en
trygg miljö ge stimulans till initiativtagande, rörelseaktivitet, avslappning,
interaktion och kommunikation. Målgruppen är barn, ungdomar och vuxna
som har medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar och behöver
stimulans i anpassad miljö.
Ersättning för verksamheten utges med 767 760 kr (2019 års prisnivå).
Merparten av besökarna är personer som bor i ordinärt boende (806 besök/år)
med antingen sina föräldrar eller med insatsen personlig assistans samt
personer som har insatsen daglig verksamhet (779 besök/år). Besökarna
kommer även från gruppbostad, korttidsboende, skola och förskola. Totalt antal
besökare under år 2019 var 2344 (exkl. medföljare) vilket är en ökning jämfört
med år 2018 och 2258 antal besökare.
Social och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och
stöd avseende verksamhet Händelseriket förlängs tillsvidare, med en ömsesidig
möjlighet för båda parter att påkalla uppsägning eller översyn av uppdraget
med 12 månaders varsel.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningen ryms inom social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Verksamheten redovisar varje månad in besöksstatistik till social- och
omsorgsförvaltningen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats i anslutning till
nämndens sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och Stöd

