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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Malin Oliw

2020-02-17

Dnr SON 2020-27

Social- och omsorgsnämnden

Konstruktörsgatan, ställningstagande till förlängning av
verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende verksamhet vid
Konstruktörsgatan, bostäder med särskild service förlängs med tre år till
och med 2024-01-31.
Ärende
Leanlink Råd och stöd har sedan 2016 uppdraget att svara för verksamheten i
bostad med särskild service samt stöd i boendet vid Konstruktörsgatan.
Verksamheten omfattar 13 platser/lägenheter samt stöd i boende till 8-12
personer i ordinärt boende. Verksamheten riktar sig till vuxna personer med
psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Nuvarande avtalsperiod gäller till och med 2021-01-31 och verksamhetsuppdraget kan förlängas vid ett tillfälle med tre år.
Uppföljning visar att verksamheten fungerar väl och därmed föreslås Socialoch omsorgsnämnden att förlänga verksamhetsuppdraget med Leanlink Råd
och Stöd till 2024-01-31.
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden, före detta omsorgsnämnden, har sedan
2016-02-01 ett verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende
verksamhet i bostad med särskild service samt stöd i boendet vid
Konstruktörsgatan. Verksamheten omfattar 13 platser/lägenheter samt stöd i
boende till 8-12 personer i ordinärt boende. Verksamheten riktar sig till vuxna
personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Alla platser är belagda och för närvarande utförs stöd i boendet till tio personer
i ordinärt boende i området. I verksamheten bor personer mellan 22-60 år,
jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Förekommande diagnoser är olika
psykossjukdomar samt funktionsnedsättning inom området neuropsykiatri.
Uppföljning och utvärdering
Planeringsledare har under februari 2020 genomfört platsbesök och avstämning
tillsammans med verksamhetschef som beskriver att verksamheten fungerar bra
och har en stabil personalgrupp. Personalen arbetar utifrån ett pedagogiskt
förhållningssätt och medarbetarna har utbildning i det socialpedagogiska
behandlingssättet ESL (Ett självständigt liv) samt i samtalsmetoden MI
(Motiverande samtal).
På Konstruktörsgatan finns 9,5 heltidstjänster där personalen har utbildning
som skötare, behandlingsassistent samt vuxenpedagog. Verksamheten har även
tillgång till arbetsterapeut. Boendet har bemanning nattetid med sovande jour.
Bland de boende har ungefär hälften någon form av sysselsättning i form av
daglig verksamhet eller att de besöker någon av kommunens öppna
verksamheter. På Konstruktörsgatan arbetar personalen aktivt med
hälsofrämjande arbete för de boende, allt från promenader till besök i
träningslokaler. De boende lagar vanligtvis mat i sina lägenheter med stöd av
personal och vid regelbundna tillfällen anordnas gemensamma aktiviteter
utifrån de boendes önskemål.
Planeringsledare gör sammantaget bedömningen att Konstruktörsgatan är en
välfungerande verksamhet som lever upp till verksamhetsuppdragets krav och
föreslår därmed att verksamhetsuppdraget förlängs med tre år.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för verksamheten finns inom social- och omsorgsnämndens budget.
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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

