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Dnr SON 2019-855

Social- och omsorgsnämnden

Team Bo Kvar och Akutboendeteamet, samordning av
stödjande insatser för etablering på bostadsmarknaden
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamheterna Team Bo Kvar och Akutboendeteamet organiseras i
social- och omsorgsförvaltningens Boendeenhet från och med den 1 april
2021.
2. Uppdragen till Leanlink Råd och stöd avseende dessa verksamheter ska
upphöra från och med den 1 april 2021.
Ärende
Omsorgsnämnden beslutade den 19 december 2018, § 200, säga upp
rubricerade verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd med upphörande 1
januari 2020. Samtidigt gavs omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till samordning av stödjande insatser för etablering på
bostadsmarknaden för ikraftträdande 1 januari 2020.
Förvaltningen har nu tagit fram ett förslag till samordning av de stödjande
insatserna som innebär att verksamheterna läggs under social- och
omsorgsförvaltningens Boendeenhet. Förvaltningen bedömer att det främjar en
helhetssyn kring frågor om bostadslöshet bland medborgare i Linköping och
också bidrar till större kostnadseffektivitet. I avvaktan på att förvaltningen tagit
fram förslag till stödjande insatser för etablering på arbetsmarknaden har
Leanlink Råd och stöd fortsatt sitt uppdrag.
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Som en konsekvens av nu aktuellt förslag avvecklas verksamhetsuppdragen till
Leanlink Råd och stöd. För att ge utföraren en skälig omställningstid för
avveckling av verksamhetsuppdragen har parterna preliminärt överenskommit
att de upphör den 1 april 2021 då uppgifterna övertas av Boendeenheten vid
social- och omsorgsförvaltningen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse, samordning av stödjande insatser för etablering påbostadsmarknaden.docx
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Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade den 19 december 2018, § 200, säga upp
rubricerade verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd med upphörande 1
januari 2020. Samtidigt gavs omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag till samordning av stödjande insatser för etablering på
bostadsmarknaden för ikraftträdande 1 januari 2020.
Förvaltningen har nu utarbetat ett förslag till samordning av de stödjande
insatserna som innebär att verksamheterna läggs under förvaltningens
Boendeenhet. Förvaltningen bedömer att det främjar en helhetssyn kring frågor
om bostadslöshet bland medborgare i Linköping och också bidrar till större
kostnadseffektivitet.
Förslaget till den förändrade organiseringen av verksamheterna ingår också
som en del i den Åtgärdsplan som nämnden har att genomföra för att få sin
ekonomi i balans.
För att ge utföraren en skälig omställningstid för avveckling av verksamhetsuppdragen har parterna preliminärt överenskommit att de upphör den 1 april
2021 då uppgifterna övertas av Boendeenheten vid förvaltningen.
Team Bo Kvar organiserar vräkningsförebyggande arbete och erbjuds idag som
en verksamhet inom Leanlink Råd och stöd.
Akutboendeteamet ger stöd till personer som placerats i akutlägenhet att
återinträda i ordinarie bostadsmarknad. Erbjuds idag som en verksamhet inom
Leanlink Råd och stöd
Åtgärdsplan
I april 2020 prognosticerade social- och omsorgsnämnden ett underskott i sin
budget med 57 mnkr vid årets slut. Med anledning av storleken på det
prognosticerade underskottet beslutade nämnden om en åtgärdsplan den 16 juni
2020, § 127. Social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan redovisades för
kommunstyrelsen den 18 augusti 2020, § 223.
I åtgärdsplanen föreslås Team Bo Kvar och Akutboendeteamet samordnas i en
ny organisation inom avdelning Vuxna Boende vid social- och omsorgsförvaltningen. Den upparbetade organiseringen av Boendeenheten vid
förvaltningen bedöms kunna samordna de stödjande insatser för etablering på
bostadsmarknaden som nämnden i nuläget beställer från Leanlink Råd och
stöd. När åtgärdsplanen beslutades bedömdes förslaget ge en kostnadsbesparande effekt utan avsevärda olägenheter för den enskilde. Förvaltningen
gör ingen annan bedömning i dagsläget men avser att noga följa utvecklingen
av antalet vräkningar och övrig verksamhet för att säkerställa att inga negativa
konsekvenser uppstår på grund av förändringen.
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Beskrivning av hur verksamheten ska integreras inom social- och
omsorgsförvaltningen
De arbetsuppgifter som idag utförs av Akutboendeteamet och Team Bo Kvar
planeras att integreras inom social- och omsorgsförvaltningen. För att fortsatt
ha ett tydligt brukarfokus kommer en plan att upprättas för informations- och
kompetensöverföring från nuvarande verksamheter till den mottagande enheten
inom förvaltningen. Initialt bedöms de nya arbetsuppgifterna för enheten
innebära en omställning och prioritering av arbetsuppgifter inom enheten för
att organisera och integrera de nya arbetsuppgifterna. Parallellt med detta ska
en process inledas för att se på vilket sätt arbetssätt kan förändras och
utvecklas.
Ekonomiska konsekvenser
I social- och omsorgsnämndens åtgärdsplan bedöms samordningen av
stödjande insatser för etablering på bostadsmarknaden vid Boendeenheten på
förvaltningen innebära en besparing på totalt 2,9 mnkr per år.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Berör både kvinnor och män.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
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