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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Karin Granath

2020-02-17

Dnr SON 2020-222

Social- och omsorgsnämnden

Barnhemsgatan, ställningstagande till förlängning av
verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende verksamhet vid
Barnhemsgatans korttidsvårdsplatser förlängs till och med 2023-02-28.
Ärende
Leanlink Råd och stöd har uppdraget att svara för verksamheten vid
Barnhemsgatan korttidsvård och rehabilitering för vuxna personer med psykisk
funktionsnedsättning. Verksamhetsuppdraget gäller till och med 2021-02-28.
Verksamheten vid Barnhemsgatan är en sammanhållen verksamhet där
insatserna samordnas med resurser från Region Östergötland vilket regleras i
ett särskilt samverkansavtal.
På Barnhemsgatan finns en samlad personalgrupp med resurser från både
Leanlink Råd och stöd och Region Östergötland. Personalgruppen består av
resurser såsom skötare, arbetsterapeut och sjuksköterska. Regionen bidrar
också med resurser som läkare, psykolog och dietist. Leanlink ansvarar för
arbetsledning och den hälso- och sjukvård som är kommunens ansvarsområde
enligt gällande lagstiftning.
Social- och omsorgsnämnden föreslås förlänga verksamhetsuppdraget till
Leanlink Råd och stöd till och med 2023-02-28.
__________
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Bakgrund
Leanlink Råd och stöd har sedan 2018 uppdraget att svara för verksamheten
vid Barnhemsgatan korttidsvård och rehabilitering för vuxna personer med
psykisk funktionsnedsättning. Verksamhetsuppdraget gäller till och med 202102-28.
Verksamheten vid Barnhemsgatan är en sammanhållen verksamhet där
insatserna samordnas med resurser från Region Östergötland vilket regleras i
ett särskilt samverkansavtal.
Verksamheten omfattar 7 platser för korttidsvård och rehabilitering samt en
sviktplats. Sviktplatsen avser tillfälligt stöd under kortare tid för att förebygga
inläggning inom slutenvården.
Målgruppen är vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som har
behov av tidsbegränsad korttidsvård. Verksamheten omfattar rehabiliterande
och stödjande insatser för att skapa förutsättningar för att återgå och klara eget
boende med stödinsatser utifrån behov. Insatserna ska vara en del av individens
vårdplanering och den samordnade individuella planeringen (SIP). Individuell
uppföljning sker regelbundet utifrån SIP. Verksamheten är bemannad dygnet
runt med sovande jour nattetid.
På Barnhemsgatan finns en samlad personalgrupp med resurser från både
Leanlink Råd och stöd och Region Östergötland. Personalgruppen består av
resurser såsom skötare, arbetsterapeut och sjuksköterska. Regionen bidrar
också med resurser som läkare, psykolog och dietist. Leanlink ansvarar för
arbetsledning och den hälso- och sjukvård som är kommunens ansvarsområde
enligt gällande lagstiftning.
Uppföljning av verksamheten sker regelbundet i en styrgrupp bestående av
representanter ifrån kommunen (beställare och myndighet) och regionen. En
samrådsgrupp träffas också i syfte att diskutera arbetsprocess och rutiner kring
målgruppen.
Social- och omsorgsnämnden föreslås förlänga verksamhetsuppdraget till
Leanlink Råd och stöd till och med 2023-02-28.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för verksamheten finns inom social- och omsorgsnämndens budget.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljningar har gjort under 2019 från social- och omsorgsförvaltningen samt
från Regionen. Uppföljningarna visar att verksamheten generellt sätt fungerar
väl utifrån uppdraget men att det finns svårigheter kring vistelsetiden, som
ibland blir längre än 6 månader, då det är kö-tider till bostäder med särskild
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service, boendestödsinsatser och öppenvårdsinsatser inom psykiatrin. Detta
kommer att följas upp i styrgruppen under kommande avtalsperiod.
Uppföljningen har också visat att samverkansavtalet med Regionen behöver
revideras och förtydligas då det gäller huvudmännens ansvarsområde och
samverkansorganisationens processer.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen är genomförd den 17 februari.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

