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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
John Fristedt

2020-12-02

Dnr SON 2020-266

Social- och omsorgsnämnden

Boendestöd, utlösande av optioner med Linköpings
Stadsmission, Lynx Omsorg AB och Capio Psykiatri AB
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Stadsmissionen Linköping erhåller option avseende boendestödjande
insatser från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 med max 5000 timmar
2. Lynx Omsorg AB erhåller option avseende boendestödjande insatser från
2020-01-01 till och med 2020-12-31 med max 3000 timmar
3. Capio Psykiatri AB erhåller option avseende boendestödjande insatser från
2020-01-01 till och med 2020-12-31 med max 1000 timmar
Ärende
Efterfrågan av boendestödjande insatser har ökat under de senaste åren vilket
även är en utveckling i övriga Sverige. Orsaker till att behovet av
boendestödjande insatser ökar bedöms vara flera, bland annat ökad psykisk
ohälsa, krav från fastighetsägaren, ökat antal personer med neuropsykiatrisk
diagnos. Boendestöd och personligt stöd är en viktig insats för att för motverka
isolering och utanförskap och stödja till sysselsättning och ett självständigt liv
För att möta det ökade behovet föreslås Social och omsorgsnämnden utlösa
aktuella optioner enligt avtalen med Stadsmission Linköping - ON 2017-270
och Capio psykiatri AB - ON 2017-279 samt Lynx omsorg AB, SON 2019-710
avseende individ- och familjeomsorg - Boendestöd och personligt stöd för
vuxna personer.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

De ekonomiska konsekvenserna omfattar 9 000 timmar med en genomsnittlig
timkostnad på 420 kr. Totalkostnad 3 780 000 kr, avser 2020.

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd utlösande av optioner avseende boendestöd
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Bakgrund
För att ge Social och omsorgsnämnden en helhetsbild beskrivs samtliga avtal
inom området, nedan.
Efterfrågan av boendestödjande insatser har ökat under de senaste åren vilket
även är en utveckling i övriga Sverige. Orsaker till att behovet av
boendestödjande insatser ökar bedöms vara flera, bland annat ökad psykisk
ohälsa, krav från fastighetsägaren, ökat antal personer med neuropsykiatrisk
diagnos. Boendestöd och personligt stöd är en viktig insats för att för motverka
isolering och utanförskap och stödja till sysselsättning och ett självständigt liv
Omsorgsnämnden upphandlande Boendestödsinsatser 2017 och tog beslut om
tilldelning med verksamhetsstart den 2018-01-01. Avtalen berör två privata
aktörer, Stadsmission Linköping samt Capio psykiatri AB. Dessa avtal
tecknades på två år med möjlighet till förlängning på två år. Nämnden
beslutade att förlänga dessa avtal och de gäller till 2021-12-31
2019 genomfördes ytterligare en upphandling, beslut om tilldelning och
verksamhetsstart den 2020-01-01, aktör Lynx omsorg AB. Avtalet omfattar två
år med upphörande 2021-12-31, med möjlighet till förlängning på två år.
Leanlink har ett avtal avseende boendestöd samt boendestöd med bas. Avtalet
tecknades 2020-05-01 och omfattar två år 2022-04-30, med möjlighet till
förlängning på två år. Utöver det har Leanlink också ett verksamhetsuppdrag
som rör boendestöd till och med 2023-03-31.
För att möta det ökade behovet föreslås Social och omsorgsnämnden utlösa
aktuella optioner enligt ovan avseende boendestödsinsatser under 2020. Det
pågår ett arbete med att se över boendestödet ur olika perspektiv, bland annat
hur insatsen boendestöd och boendestöd med bas ska effektiviseras. Det finns
även andra stödinsatser att få, såsom personligt ombud, som utökat sin
kapacitet. Att se över boendestödet är en del i åtgärdsplanen där digitalisering
och förändrade arbetssätt är framgångsfaktorer.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna omfattar 9 000 timmar med en genomsnittlig
timkostnad på 420 kr. Totalkostnad 3 780 000 kr, summan avser 2020.
Kostnaderna omfattas ej i fastslagen åtgärdsplan.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
Stadsmissionen Linköping, Capio
Psykiatri AB, Lynx Omsorg AB

