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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Britt Olofsson

2022-01-27

Dnr SON 2020-214

Social- och omsorgsnämnden

Avtal med Hammarlyck Rehab avseende
rehabiliteringsinsatser – avrop av fler timmar
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Från avtal med Hammarlyck Rehab avropas utöver grundnivån 5 800
timmar per år, ytterligare 100 timmar per år under 2022-2023
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har avtal med Hammarlyck Rehab AB, org. nr
556771-3499 avseende rehabiliteringsinsatser i LSS-verksamheter, samt
förskrivning och utprovning av personliga hjälpmedel i särskilda boenden inom
LSS-området samt särskilt boende enligt socialtjänstlagen med inriktning
socialpsykiatri.
2021-12-15 fattade social- och omsorgsnämnden beslut om att teckna ett
uppdrag om IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Friskis & Svettis
Linköping. Partnerskapet innehåller träningsverksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Inom ramen för uppdraget ska kommunen stå för
fysioterapeut två timmar per vecka, samt 10 timmar extra i samband med
terminsstart vår och höst.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

I träningsverksamheten ska fysioterapeut utforma och följa upp individuella
träningsprogram, samt ge instruktioner och stöd i träningen. Fysioterapeuten
ska också bedöma och säkerställa att nya deltagare tillhör målgruppen för den
aktuella verksamheten.
Möjligheten till gymträning med individuella träningsprogram är enbart en
friskvårdsinsats, och utgör ingen rehabilitering enligt hälso- och
sjukvårdslagen, (HSL). På årsbasis åtgår totalt 100 timmar fysioterapeutinsats
för uppdraget, vilket motsvarar en kostnad på 56 800 kr per år under 20222023. I avtalet med Hammarlyck Rehab finns möjlighet att avropa flera timmar
utifrån följande skrivning, dnr SON 2020-214 kap. 3.2: ….äger Beställaren
rätt att skriftligen beställa ytterligare timmar utöver volym.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Avtal med Hammarlyck Rehab avseende rehabiliteringsinsatser – avrop av
fler timmar, 2022-01-17
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har avtal med Hammarlyck Rehab AB, avseende
rehabiliteringsinsatser i LSS-verksamheter, samt förskrivning och utprovning
av personliga hjälpmedel för personer som bor i bostad med särskild service,
särskilt anpassad bostad enligt LSS, samt särskilt boende enligt
socialtjänstlagen med inriktning socialpsykiatri. Utföraren ska också erbjuda
utbildningsinsatser inom rehabiliteringsområdet till personal i särskilt boende
och daglig verksamhet inom nämndens ansvarsområden. Uppdraget omfattar
en beställningsvolym på totalt 5 800 timmar (à 60 minuter) per år. I avtalet
finns en skrivning där beställaren har möjlighet att vid behov avropa fler
timmar.
Vid social- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-12-15 beslutades att
teckna uppdrag om IOP med Friskis & Svettis Linköping. Partnerskapet avser
gymträning för personer med funktionsnedsättning under tiden 2022-01-102023-12-15. Inom ramen för IOP-uppdraget ska kommunen stå för
fysioterapeut två timmar per vecka, under perioden 10/1- 15/6, samt 15/8 –
15/12, totalt 40 veckor per år. Utöver detta ska fysioterapeut finnas i
verksamheten 10 timmar extra i samband med varje terminsstart i januari och
augusti. Det totala behovet av fysioterapeutresurs inom ramen för IOPverksamheten är 100 timmar per år under 2022-2023.
Under förutsättning att IOP med Friskis & Svettis förlängs därefter får ställning
tas till eventuellt ytterligare avrop av fysioterapeutinsatser.
Fysioterapeutens uppgift är att utifrån enskilda personers behov utforma och
följa upp individuella träningsprogram. Möjligheten till gymträning med
individuella träningsprogram är inte någon rehabiliteringsinsats enligt HSL,
utan enbart en friskvårdsinsats för deltagarna.
Fysioterapeuten ska finnas i verksamheten varje vecka för att ge stöd och
instruktioner till deltagarna, samt bedöma och säkerställa att nya deltagare
tillhör målgruppen. Vidare ska fysioterapeuten verka för att deltagarna på sikt
ska kunna ”slussas ut” till andra träningsformer. Fysioterapeutens arbete ska
ske i nära samarbete med Friskis & Svettis. I övrigt gäller samma villkor som
för huvudavtalet med Hammarlyck Rehab.
Ekonomiska konsekvenser
Den totala kostnaden för utökning av fysioterapeutresurs 100 timmar per år
uppgår till 56 890 kr per år. Kostnaden finns invägd i social- och
omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information är lämnad enligt 19 § MBL.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Hammarlyck Rehab
Enhetschef, Kvalitet och utveckling,
avdelning Vuxna

