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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Karin Granath

2020-02-17

Dnr SON 2020-218

Social- och omsorgsnämnden

Gränslidens träningsboende, ställningstagande till
förlängning av verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd
och Stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende verksamhet vid
Gränslidens träningsboende för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning förlängs till och med 2024-02-28.
Ärende
Nämnden har sedan 2016 uppdragit åt Leanlink Råd och stöd att svara för
verksamheten vid Gränslidens träningsboende för personer med psykisk och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Nuvarande verksamhetsuppdrag gäller
till och med 2021-02-28.
Uppföljning visar att verksamheten fungerar väl och att personer som haft
insatser på Gränsliden flyttar vidare till annan bostad inom två år.
Social- och omsorgsnämnden föreslås förlänga verksamhetsuppdraget
avseende Gränslidens träningsboende med Leanlink Råd och stöd till och med
2024-02-28.
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Bakgrund
Social- och omsorgsförvaltningen, fd omsorgsförvaltningen, har sedan 2016
uppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende verksamhet vid Gränslidens
träningsboende för personer med psykisk och neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Nuvarande verksamhetsuppdraget gäller till och med
2021-02-28.
Verksamheten omfattar 7 platser och en sviktplats samt boendestöd i ordinärt
boende. Målgruppen är vuxna personer, företrädelsevis mellan 19-29 år.
Verksamhetsuppdraget kan även omfatta personer över 29 år efter individuell
prövning och då behovet av träningsboende finns. Målsättningen med insatsen
vid träningsboendet är att personerna ska skapa förutsättningar för att klara av
ett ordinärt boende, ev med stödinsatser om behov finns. Tiden för insatsen är
max två år. Stödet på Gränslidens träningsboende omfattar individuellt
anpassat stöd som bland annat bostad, tvätt, inköp, ekonomi,
arbete/studier/sysselsättning, kost och hälsa.
Personal vid Gränsliden finns tillgänglig dygnet rund med sovande jour
nattetid. Personalen arbetar utifrån metoder såsom pedagogiskt arbetssätt, FIT,
ESL och MI.
Uppföljning visar att verksamheten fungerar väl och att personer som haft
insatser på Gränsliden flyttar vidare inom två år. Boendeformer efter
Gränsliden är främst andrahandskontrakt (7 st), eget hyreskontrakt (2 st),
bostad med särskild service eller gruppbostad (2 st). Två personer har flyttat
tillbaka till tidigare boende/hem till föräldrar. Sedan 2016 har samtliga av de
boende flyttat vidare till annan boendeform inom två år.
Social- och omsorgsnämnden föreslås förlänga verksamhetsuppdraget
avseende Gränslidens träningsboende med Leanlink Råd och stöd till och med
2024-02-28.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten finns inom ramen för social- och omsorgsnämndens
budget.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av verksamheten sker regelbundet, ca två gånger per år, i en
styrgrupp med representation från social- och omsorgsförvaltningen.
Verksamheten inkommer också med årlig verksamhetsberättelse.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts den 17
februari.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

