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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Gustafsson

2020-08-21

Dnr SON 2019-509

Social- och omsorgsnämnden

Ställningstagande till förlängning av utvecklingsuppdrag
avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 § 6
samt korttidstillsyn 9 § 7 barn LSS
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Utvecklingsuppdraget förlängs med ett år till och med 31 augusti 2022.

Ärende
Social- och omsorgsnämnden ska ta ställning till förlängning av
utvecklingsuppdraget avseende kortidsvistelse utanför det egna hemmet samt
korttidstillsyn enligt LSS. Leanlink funktionsstöd har sedan 2019-09-01 ett
utvecklingsuppdrag och ska inom ramen för det erbjuda dessa insatser för barn
och unga med beslut enligt LSS 9§6 och 9§.
Uppdragstiden kan förlängas vid två tillfällen med 1 år per tillfälle, som längst
till 2023-08-31. En eventuell förläning sker med oförändrade villkor.
Förslaget innebär att verksamhetsuppdraget förlängs t o m 2022-08-31.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Rubriken på tjänsteskrivelse, ÅÅÅÅ-MM-DD
Eventuella bilagor
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Bakgrund
Verksamhetsuppdraget avser verksamhet i form av korttidsvistelse utanför det
egna hemmet enligt LSS 9§6 i form av korttidshem eller lägervistelse samt
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning
till skoldagen samt under lov enligt LSS 9§7.
Korttidsvistelse i form av korttidshem erbjuds barn och ungdomar under
kortare eller längre tid. Syftet är att korttidsvistelsen ska tillgodose behov av
miljöombyte, rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling.
Korttidsvistelsen ska även möjliggöra för anhöriga att kunna få avlösning och
avkoppling.
Verksamhetsuppdraget har tydligt utvecklingsfokus. Utföraren ges möjlighet
till stor flexibilitet i planeringen kring enskilda barn och deras behov. Det finns
även ett tydligt uppdrag att optimera användningen av resurser.
Uppdragstiden kan förlängas vid två tillfällen med 1 år per tillfälle, som längst
till 2023-08-31. En eventuell förlängning sker med oförändrade villkor.
Uppföljning
Beställaren och utföraren har haft flera uppföljningar under det gångna året.
Det har framkommit ett behov av riktlinjer och tydliggörande för att uppnå en
bättre resurseffektivitet. En arbetsgrupp bestående av planeringsledare,
resurssakkunnig från social- och omsorgsförvaltningen och verksamhetschefer
från Leanlink arbetar med framtagandet av riktlinjer och rutiner för att skapa
effektivare processer och tydlighet kring behov och platser.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för verksamheten finns inräknade i befintlig budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats i anslutning till Social- och omsorgsnämndens
sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
Leanlink LSS Funktionsstöd

