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Dnr SON 2019-828

Social- och omsorgsnämnden

Personligt ombud, ställningstagande till
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdrag Personligt ombud till Leanlink Råd och stöd
godkänns enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2007 uppdragit Leanlink Råd och stöd
att bedriva verksamhet för personligt ombud. Nuvarande uppdrag har förlängts
med två år i taget och gäller tom 2020-12-31.
Social- och omsorgsnämnden gav social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett nytt verksamhetsuppdrag utifrån aktuella förutsättningar i
kommunen och i länet samt utifrån socialstyrelsens förordning.
Verksamhetsuppdraget har också tagits fram utifrån social- och
omsorgsnämndens åtgärdsplan där beslut tagits om att utreda möjlighet till
förändrat verksamhetsuppdrag för att utveckla verksamheten i syfte att öka
genomströmning och förhindra inlåsningseffekter inom bland annat insatsen
boendestöd.
Det nya verksamhetsuppdraget föreslås gälla från och med 2021-01-01 och
tillsvidare. Uppsägningstiden är 12 månader om parterna inte kommer överens
om annat. Uppsägningen ska vara skriftlig.
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2007 avtal med Leanlink Råd och stöd
avseende verksamhet för personligt ombud. Nuvarande avtal har förlängts med
två år i taget och gäller tom 2020-12-31.
Verksamheten omfattar genom samverkansavtal även insatser i kommunerna
Åtvidaberg, Kinda och Ydre.
Målgruppen för verksamheten är personer över 18 år och äldre med psykisk
funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på
olika livsområden.
Sedan avtalet tecknades 2007 har socialstyrelsens förordning reviderats för
personligt ombud. I länet har också förändringar skett utifrån samverkan
mellan kommuner. Från och med 2019 finns en gemensam länsövergripande
ledningsgrupp i syfte att skapa likvärdighet och jämlikhet i länets verksamhet
samt stärka kopplingen mellan lokal och nationell nivå.
Det nya verksamhetsuppdraget är framtaget utifrån aktuella förutsättning i
kommunen och i länet samt utifrån socialstyrelsens förordning.
Verksamhetsuppdragets huvudsakliga innehåll och syfte är att ge målgruppen
förutsättningar att påverka sin egen livssituation och vara delaktig i samhället
samt leva ett mer självständigt liv. Verksamhetsuppdraget syftar även till
samverkan utifrån målgruppens önskemål och behov samt att ge underlag till
åtgärder som kan förebygga systembrister. Verksamheten ska också arbeta
uppsökande.
Förväntade resultat är att personligt ombud ska leda till att förstärka ett aktivt
och självständigt liv medan omfattande och passiviserande stödformer ska
minska.
Det nya verksamhetsuppdraget föreslås gälla från och med 2021-01-01 och
tillsvidare. Uppsägningstiden är 12 månader om parterna inte kommer överens
om annat. Uppsägningen ska vara skriftlig.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för verksamheten finns inom social- och omsorgsnämndens budget.
Uppföljning och utvärdering
En sammanfattning av genomförda insatsers resultat ska redovisas årligen till
social- och omsorgsförvaltningen samt att redovisning till Länsstyrelsen av
verksamheten ska delges. Uppföljning ska också göras av effekterna av
resultatet gällande utvecklingsarbetet där verksamheten personligt ombud
tillsammans med socialtjänsten och aktörer i välfärdskedjan ska utveckla
arbetssätt för uppsökande arbete, att identifiera och förhindra att personer blir
kvar i insatser som kan innebära passivisering och inlåsningseffekter.

3 (3)

Boendestöd är ett prioriterat område där det finns inlåsningseffekter och där
både omfattning och tiden av insatsen kan effektiviseras för att nå
måluppfyllelse för målgruppen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts i november
2020.
Social- och omsorgsförvaltningen
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