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Dnr SON 2020-191

Social- och omsorgsnämnden

Ekängen Kruskålsvägen 5 A-F, ställningstagande till
förlängning av verksamhetsuppdrag med Leanlink LSS
Funktionsstöd avseende verksamhet i bostäder med
särskild service för personer med utvecklingsstörning
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Avtalet förlängs med tre år och upphör den 1 november 2024.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden ska ta ställning till förlängning av avtal avseende
verksamhet i bostäder med särskild service på Kruskålsvägen 5 A-för personer
med utvecklingsstörning. Avtalet innehåller en klausul som innebär att
beställaren kan förlänga avtalet vid ett tillfälle med tre år.
Verksamheten riktar sig till personer med utvecklingsstörning, även andra
funktionsnedsättningar och medicinska insatser förekommer. Verksamheten
omfattar 6 platser.
Avtalet föreslås förlängas varvid det upphör 2024-11-01.
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Bakgrund
Verksamheten riktar sig främst till personer med utvecklingsstörning men
andra funktionsnedsättningar kan förekomma. Verksamheten omfattar 6
platser.
Avstämning med Enheten för utvärdering och utveckling har gjorts. Under året
har flera klagomål inkommit på verksamheten, IVO har begärt in ett utlåtande
utifrån klagomål som inkommit till dem och svar har skickats till IVO.
Arbetsmiljöverket har också gjort ett besök och utifrån det lämnat vissa krav på
åtgärder. En verksamhetsuppföljning har utförts av Enheten för utvärdering och
utveckling, där Leanlink återkopplat verkställda och tänkte åtgärder. Socialoch omsorgsförvaltningen kommer att fortsätta följa upp förbättringsarbetet på
verksamheten både på individ och verksamhetsnivå.
För att verksamheten ska få möjlighet att hitta hållbara och varaktiga lösningar
föreslås att avtalet förlängs och upphör den 1 november 2024.
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 nämndes sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen
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