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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Johanna Lensell Rebillon

2021-06-10

Dnr SON 2020-121

Social- och omsorgsnämnden

Hjälmsätersgatan, uppdrag till Leanlink LSS
Funktionsstöd avseende verksamhet i bostäder med
särskild service för äldre personer med utvecklingsstörning
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att teckna ett
verksamhetsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd avseende verksamhet i
bostäder med särskild service på Hjälmsätersgatan 14 C för vuxna personer
med utvecklingsstörning.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden beslutade den 26 maj 2021, § 91 att ge Leanlink
LSS Funktionsstöd i uppdrag att svara för verksamheten, samt att uppdra till
social- och omsorgsförvaltningen att återkomma till social- och
omsorgsnämnden med förslag på verksamhetsuppdrag.
Social- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
verksamhetsuppdrag som nämnden föreslås godkänna.

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Förslag till verksamhetsuppdrag, 2021-05-18
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Bakgrund
Verksamheten avser bostäder med särskild service enligt LSS, för äldre
personer med utvecklingsstörning, i form av sammanhållen gruppbostad med
10 lägenheter fördelade på två våningsplan på Hjälmsätersgatan 14 C.
Verksamheten består av bostäder med särskild service om 10 platser i
sammanhållen gruppbostad. Verksamheten riktar sig, i första hand, till äldre
personer med utvecklingsstörning. Även andra funktionshinder och behov av
medicinska insatser kan förekomma.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna täcks av social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Kommunala mål som är aktuella är dels Välfärdstjänster med hög kvalitet,
tillgänglighet och individen i centrum, där vi tillhandahåller en tjänst om
särskilt boende till en specifik målgrupp; dels Effektiv organisation med goda
resultat där kommunen i det här fallet, genom att premiera lösning av behovet
av särskild bostad väljer verksamhetsuppdrag av kommunal utförare, ger
förutsättningar för verksamheten att kunna förändras med kortare tidsram, samt
att det underlättar hanteringen av lokaler.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Verksamhetsuppdraget följs upp enligt social- och omsorgsförvaltningens
systematiska kvalitetsarbete, samt genom regelbundna avstämningsmöten
mellan utvecklingsledare och affärsområdeschef.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information inför 11 § medbestämmandelagen har lämnats den 7 juni 2021.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Affärsområdeschef Leanlink, LSS
Funktionsstöd
Enhetschef Kvalitet och utveckling, avd
Vuxna
Enhetschef Rekrytering och matchning

