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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
John Fristedt

2022-01-10

Dnr SON 2020-130

Social- och omsorgsnämnden

Öppen verksamhet med social samvaro aktiviteter/
sysselsättning och boendestöd, ställningstagande till
förlängning av avtal med Linköpings Stadsmission
Förslag till beslut
1. Avtal med Linköpings Stadsmission avseende öppen verksamhet med
social samvaro aktiviteter/sysselsättning och boendestöd förlängs enligt
avtalet fram till den 2024-12-31.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förlängning av avtal med
Linköpings Stadsmission. Avtalet avser öppen verksamhet med social samvaro,
aktiviteter/sysselsättning och boendestöd för vuxna personer med
missbruksproblem och/eller psykosociala och psykiatrisk problematik.
Nuvarande avtalsperiod är 2020-12-31 - 2022-12-31 med möjlighet till
förlängning med två år.
Den öppna verksamheten tar emot cirka 70 individer varje månad samt
boendestödet som omfattar 3 500 timmar per år. I samband med
ställningstagande till förlängning har uppföljning av verksamheten genomförts.
Uppföljning visar att verksamheten i sin helhet fungerar enligt avtalet.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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För att möta upp och ge fortsatt stöd för de personer som besöker Ådala har
dialog förts med Leanlinks öppna verksamhet, Lotsen. Ett viktigt incitament i
verksamheten, är att ge individen förutsättningar för ökad arbetsförmåga, det
sker genom så kallad förstegsträning, syftet är att hjälpa personen vidare till
någon form av anställning/studier/praktik. Utöver det finns sociala aktiviteter
och lokalerna finns centralt i Linköping. Social- och omsorgsnämnden föreslås
att förlänga avtalet med Linköpings Stadsmission ytterligare två år.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ställningstagande Linköpings Stadsmission Öppen verksamhet och
boendestöd.docx
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Bakgrund
Den öppna verksamheten erbjuder olika former av aktiviteter/sysselsättning
och social samvaro i en drogfri miljö. Boendestödet inom verksamheten
erbjuder stöd i syfte att den enskilde ska klara ett självständigt liv med ordnat
boende samt en vardag med meningsfullt innehåll i form av t.ex. arbete,
utbildning eller annan sysselsättning.
Avtalet gäller för perioden 2021-01-01 till 2022-12-31 med möjlighet till
förlängning med ytterligare två år. Under 2021 har det i den öppna
verksamheten genomfört ca 20 samtal om arbetsträning och i ca 10 fall av dem
har det resulterat i påbörjad arbetsträning. En del av besökarna i den öppna
verksamheten är inte aktuella för arbetsträning, utan i de fallen försöker
personalen upprätthålla en motivation hos den enskilde att delta i sociala
aktiviteter. För att möta upp och ge fortsatt stöd för de personer som besöker
Ådala har dialog förts med Leanlinks öppna verksamhet, Lotsen.
Lotsen och avdelningen för Vuxna, SoF har tillsammans utformat uppdraget.
Arbetet sker med stöd av vedertagna metoder, t.ex. ESL - Supported
Employment och Lågaffektivt bemötande. Ett viktigt incitament är att ge
individen förutsättningar för ökad arbetsförmåga, det sker genom så kallad
förstegsträning, syftet är att hjälpa personen vidare till någon form av
anställning/studier/praktik. Utöver det finns sociala aktiviteter och lokalerna
finns centralt i Linköping.
Social- och omsorgsnämnden föreslås att förlänga avtalet med Linköpings
Stadsmission ytterligare två år.
Ekonomiska konsekvenser
Den öppna verksamheten kostar ca 2,2 mnkr per år inklusive lokaler. Avtalet
omfattar också 3500 timmar boendestöd per år till kostnad av ca 1,5
mnkr. Totalt: 3,7 mnkr per år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL 11§ kommer att genomföras innan beslut i socialoch omsorgsnämnden.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
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Beslutet skickas till:
Linköpings Stadsmission
Enhetschef Kvalitet och utveckling, avd
Vuxna

