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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maria Lindfors

2020-04-22

Dnr SON 2019-842

Social- och omsorgsnämnden

Hjulsbrovägen 28, uppdrag till Leanlink LSS
Funktionsstöd avseende verksamhet i form av
korttidsvistelse för vuxna personer med utvecklingsstörning
Förslag till beslut
1. Uppdrag ges till Leanlink LSS Funktionsstöd att svara för verksamhet i
form av korttidsvistelse för vuxna vid Hjulsbrovägen 28 i enlighet med
social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Verksamheten vid Hjulsbrovägen 28 avser korttidshem, korttidsvistelse utanför
det egna hemmet för vuxna personer enligt LSS, omfattande 5 platser.
Målgruppen för verksamheten är vuxna personer med utvecklingsstörning,
även andra funktionsnedsättningar och behov av medicinska insatser kan
förekomma.
Vid uppdragstecknande är inte ansvaret för insatser inom Hälso- och
sjukvårdsansvaret i korttidsvistelse för vuxna beslutat. Beslut om Hälso- och
Sjukvårdsinsatser ska vara ett kommunalt eller regionalt uppdrag kommer att
tas av Ledningsgrupp för Vård och Omsorg (LGVO). I väntan på beslut, ingår
Hälso- och sjukvårdsansvaret i detta uppdrag och den högre ersättningen
utbetalas. Om beslut tas där Region Östergötland ska ansvara reduceras
ersättningen till den lägre nivån och skrivningar kring Hälso- och
sjukvårdsansvaret utgår från detta uppdrag.
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Verksamheten föreslås ges som ett verksamhetsuppdrag till Leanlink LSS
Funktionsstöd.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Verksamhetsuppdrag Leanlink Hjulsbrovägen 28.docx
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Bakgrund
Verksamheten vid Hjulsbrovägen 28 avser korttidshem, korttidsvistelse utanför
det egna hemmet för vuxna personer enligt LSS, omfattande 5 platser.
Målgruppen för verksamheten är vuxna personer med utvecklingsstörning,
även andra funktionsnedsättningar och behov av medicinska insatser kan
förekomma. Verksamheten ska även kunna ta emot personer vid akuta behov
av korttidsvistelse. Beläggning utöver 5 platser ska endast ske i undantagsfall
Korttidshemmet drivs av LSS Funktionsstöd sedan 2011-03-01. Nytt
verksamhetsuppdrag gäller från och med 2020-05-01 till och med 2025-04-30
med möjlighet till 3 års förlängning.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättningen ryms inom Social- och omsorgsförvaltningens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Verksamheten riktar sig till både män och kvinnor.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har genomförts i anslutning till Social- och
omsorgsförvaltningens sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Leanlink LSS Funktionsstöd

