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Lotsen, ställningstagande till förlängning av uppdrag
avseende dagverksamhet för personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Förslag till social och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdraget avseende Lotsens dagverksamhet förlängs enligt
social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Leanlink, Råd och stöd har bedrivit verksamheten sedan 2013. Verksamheten
är riktad till personer som inte är påverkade av substanser eller alkohol och är
en del av Leanlinks utvecklingsarbete som pågår inom boendestöd med
intensifierad samverkan mellan Social- och omsorgsförvaltningen och Råd och
stöd.
Verksamhetens syfte är att erbjuda målgruppen en meningsfull vardag och
social samvaro, sträva mot återhämtning och ett självständigt liv. Det som
bland annat erbjuds är arbetsträning, gemensam matlagning och måltider, hjälp
vid kontakt med myndigheter, med hälso- och sjukvård och tandvård etc.
Utveckling i samverkan: Leanlink bedriver ca 50 % av boendestödet samt
boendestöd med bas i Linköping. Boendestödet bedrivs genom så kallade
boendestödjare och sker normalt i den enskildes bostad eller efter behov.
Insatserna som beskrivs ovan, gällande dagverksamhet tangerar insatserna för
boendestöd. Interaktionen mellan boendestöd och dagverksamheterna är i
nuläget låg och saknar systematik.
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Potential finns till ökad förmåga att möta klienternas behov över tid, ökad
rehabilitering och fler i sysselsättning. Syftet är att ge förutsättningar för
samspel mellan verksamheterna, insatserna och verka för att fler klienter får
ökade möjligheter att växa och utvecklas samt för att minska antalet ärenden
inom boendestöd.
__________
Beslutsunderlag:
Lotsen, ställningstagande till förlängning av uppdrag avseende dagverksamhet för personer
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Bakgrund
Uppdraget avser dagverksamhet inom socialpsykiatri, Lotsen på
Apotekaregatan 13, Linköping. Uppdraget innebär dagverksamhet med
inriktning mot social samvaro och arbetsinriktad sysselsättning för personer
med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och psykosocial
problematik.
Samband: Leanlink bedriver ca 50 % av boendestödet samt boendestöd med
bas i Linköping. Boendestödet bedrivs genom så kallade boendestödjare och
sker normalt i den enskildes bostad eller efter behov. Insatserna som beskrivs
ovan, gällande dagverksamhet tenderar insatserna för boendestöd. Viktigt är
dock att den enskildes behov och förmåga avgör i vilken grad som sociala
möten med andra människor i en öppen verksamhet kan ske. Interaktionen
mellan boendestöd och dagverksamheterna är låg och saknar systematik.
Utöver Lotsen bedriver Leanlink också, Hantverkshuset samt Skog och mark.
Dessa bedrivs som separata verksamheter med egna avtal och uppdrag.
Antal ärenden inom boendestöd ökar och det är mycket svårt att nå
målsättningarna med insatserna. Exempel på mål: Ett självständigt liv, ökad
hälsa, att komma i arbete, ordning och reda i vardagen.
Synergier som Leanlink förväntas utveckla tillsammans med Social och
omsorgsförvaltningen.





Samordningen mellan de tre dagverksamheterna och boendestöd behöver
utvecklas genom tydligare incitament av samverkan och former.
Tanken kring mer samordnade, större verksamhetsobjekt ligger också i
linje med hur de nya hemtjänstområdet formas med SÄBO. Ett
förhållningssätt som bedöms som framgångsrikt även inom LSS och
Socialpsykiatri området.
Uppföljning underlättas, då arbetssätt och processer kan följas för flera
verksamheter när större verksamhetsobjekt etableras.

Uppföljning
Utformas tillsammans med Social och omsorgsförvaltningen och Leanlink.
Uppdragstid och ersättning
Samtliga kostnader exklusive lokalkostnader ingår i ersättningen. Uppdraget
startar 2021-10-01. Uppdraget är ett tillsvidareuppdrag med 12 månaders
uppsägning.
Kommunala mål
-Trygg och attraktiv kommun
-Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
-Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
-Hög egenförsörjningsgrad
-Kostnadseffektiv verksamhet
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Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finansieras inom social- och omsorgsnämndens budget.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

