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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Britt Olofsson

2020-11-25

Dnr SON 2020-1099

Social- och omsorgsnämnden

Personlig assistans, ställningstagande till förlängning av
beredskapsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd
avseende kommunens yttersta ansvar
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Beredskapsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd avseende yttersta
ansvaret för personlig assistans under pågående pandemi covid -19 förlängs
t.o.m. 2021-09-30.
Ärende
Under våren 2020 fick LSS Funktionsstöd att under pågående pandemi covid 19 svara för kommunens yttersta för personlig assistans. Beslut om uppdraget
fattades på delegation av social- och omsorgsnämndens ordförande i samråd
med nämndens vice ordförande. Då pandemin fortsätter finns behov av en
förlängning av uppdraget. Förlängning föreslås t.o.m. 2021-09-30.
______________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse förlängning av yttersta ansvaret personlig assistans – uppdrag från
krisledning.docx
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Bakgrund
Under våren 2020 då spridningen av covid -19 övergick i en pandemi fanns
bl.a. behov av att säkra upp insatserna för dem som har personlig assistans.
I Linköping finns drygt ett 20-tal olika utförare av personlig assistans. Det
finns både stora och små aktörer, och antalet brukare per utförare varierar
mycket.
Flertalet av de personer som har personlig assistans har omfattande behov av
stöd, vilket gör insatsen extra känslig vid stor sjukfrånvaro alternativt vård av
barn hos personalen. För att kunna upprätthålla verksamheten i ordinarie
omfattning tillskapades därför ett beredskapsuppdrag till Leanlink LSS
Funktionsstöd. I uppdraget ingår att sätta in personliga assistenter i de fall då
den ordinarie utföraren inte fullt ut kan tillgodose behovet av personal.
Det nuvarande uppdraget går ut 2020-12-31. Då smittspridningen återigen har
ökat behöver uppdraget förlängas. Förslaget är en förlängning t.o.m. 2021-0930.
Ersättning till Leanlink LSS Funktionsstöd utgår med 1 787 000 kr per helår i
2020 års prisnivå. Till detta tillkommer ersättning för utförd tid med 304 kr
per timme. Är den personliga assistenten anhörig till brukaren utgår ersättning
med 278 kr per timme. Leanlink LSS Funktionsstöd ska så långt som möjligt
nyttja beredskapspersonalen till andra uppdrag då de inte behövs till personlig
assistans. För den tid som beredskapspersonalen utför andra uppdrag reduceras
grundersättningen för beredskapsuppdraget.
Ekonomiska konsekvenser
Grundersättning utgår med 1 787 000 kr per helår i 2020 års prisnivå.
Nettokostnaden beror på i vilken omfattning beredskapspersonalen kan nyttjas
i annan verksamhet då de inte utför assistansuppdrag.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts den 7
december 2020.
Social- och omsorgsförvaltningen
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