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Social- och omsorgsnämnden

Helgkoloniverksamhet för barn och unga i behov av stöd,
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råc och stöd
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Leanlink Råd och Stöd ges i uppdrag att utföra helgkoloniverksamhet för
målgruppen barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i årskurs 1-9
och barn i behov av psykosocialt stöd 12-16år.
2. Uppdraget till Leanlink Råd och Stöd avseende helgkoloniverksamhet för
barn och unga i behov av stöd gäller tills vidare.
Ärende
Leanlink Råd & Stöd har två verksamhetsuppdrag för fritidsverksamhet för
barn och ungdomar på helger; Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och Öppenvård Helgkoloniverksamhet.
Det första uppdraget är för barn som går i årskurs 1-9 och har en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Uppdraget är uppsagt och upphör 202010-01 med anledning av översyn av ersättningen. Det andra
verksamhetsuppdraget är en helgkoloniverksamhet som riktar sig till ungdomar
i åldern 12-16 år som är i behov av psykosocialt stöd. Uppdraget gäller t o m
2021-12-31.
Verksamheterna har många likheter gällande organisering, innehåll, samt
rekrytering av deltagare och ledare. Förslaget innebär att Leanlink Råd och
Stöd fr o m 2020-10-01 ska ges i uppdraget att inom ramen för en verksamhet
utföra helgkoloniverksamhet för båda målgrupperna som omfattats av de
tidigare två avtalen. Verksamheterna har kö och med motsvarande ersättning
möjliggörs genom förslaget att utöka verksamheten från 4st till 6st grupper.
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Verksamhetsuppdraget gäller fr o m 2020-10-01 och tills vidare.
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Bakgrund
Leanlink Råd & Stöd har två verksamhetsuppdrag/avtal för fritidsverksamhet
för barn och ungdomar på helger.
Det ena uppdraget är för barn som går i årskurs 1-9 och har en neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Syftet med verksamheten är att ge barnen social
gemenskap och föräldrarna avlastning. Barnen är indelade i tre olika grupper
utifrån ålder om 6st barn vardera och ses 10 st lördagar/år.
Det andra verksamhetsuppdraget som Leanlink Råd och Stöd har är en
helgkoloniverksamhet som riktar sig till ungdomar i åldern 12-16 år som är i
behov av psykosocialt stöd. Syftet med verksamheten är både att ge
ungdomarna möjlighet att utvecklas empatiskt genom social träning och
ansvar, men också ge roliga och minnesvärda upplevelser. Gruppen består av
6-7 deltagare och ses 6st helger (fr em t o m sön em), samt 8 lördagar/år.
Verksamheten ska kunna fungera som ett alternativ till kontaktfamilj.
Båda verksamheterna har aktiviteter samma helger och idag sker viss
samverkan när aktiviteter är av det slag att det kräver fler deltagare, är för
kostsamt att anordna för en grupp eller i syfte på att öva på att samspela med
andra.
Utföraren tar så långt som möjligt hänsyn till barnens intresse och förmågor vid
utformning av innehållet och erbjuder ett varierat innehåll av aktiviteter. Det
kan t.ex. vara olika kultur- och idrottsaktiviteter eller skogsutflykter.
Verksamhetsuppdraget och dess sammanslagning har diskuterats med
utföraren. Synpunkter har framkommit att enbart målgrupperna skiljer i övrigt
hanteras de båda uppdragen på mycket liknande sätt. Verksamheterna är
populära och har haft en kontinuerlig kö. Marknadsföring har därför varit en
balansgång, då efterfrågan redan är svår att möta. Verksamheterna erbjuder
aktiviteter under förutsättningar som motsvarar målgruppernas behov, som
leder till minnesvärda upplevelser och vänskapsrelationer med andra barn.
Utföraren har ingen invändning mot att de båda verksamheterna framöver
hanteras inom samma verksamhetsuppdrag. Utifrån en översyn och diskussion
med utföraren framgår att det är möjligt att erbjuda fler barn plats i
helgkoloniverksamhet till samma ersättning. Inom ramen för samma ersättning
kommer ytterligare två grupper att startas upp.
Förslag
Social- och Omsorgsförvaltningen föreslår att ge Leanlink Råd och Stöd ett
uppdrag inkluderat de båda nuvarande avtalen Fritidsverksamhet för barn och
ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och
Helgkoloniverksamhet. Verksamuppdraget föreslås gälla fr o m 2020-10-01
och tillsvidare. Båda parter kan när som helst säga upp överenskommelsen för
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villkorsändring eller upphörande. Uppsägningstiden är 12 månader om parterna
inte kommer överens om annat. Uppsägningen ska vara skriftlig.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsuppdraget innebär en utökning i antal grupper men kan hanteras
med motsvarande ersättning som tidigare erhållits för uppdragen. En
sammanlagds summa om 1 000 000kr/år.
Kommunala mål
Verksamheten bidrar till kommunens mål om Likvärdiga och trygga
uppväxtvillkor
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Verksamheten vänder sig till flickor och pojkar och aktiviteterna anpassas för
att möta önskemål om aktiviteter hos båda målgrupperna.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats i samband med nämndens sammanträde.
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