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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Maja Mierzejewska

2021-06-09

Dnr SON 2021-626

Social- och omsorgsnämnden

Bostad med särskild service, samt korttidsvistelse och
korttidstillsyn, för barn och unga LSS, förlängning av två
verksamhetsuppdrag
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Uppdraget med Leanlink avseende verksamhet i bostäder med särskild
service för barn och unga, Pysslingsvägen och Furirgatan förlängs till och
med 31 augusti 2023.
2. Verksamhetsuppdraget till Leanlink avseende korttidsvistelse utanför det
egna hemmet och korttidstillsyn för barn och unga enligt LSS förlängs till
och med 31 augusti 2023.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden ska ta ställning till förlängning av två
verksamhetsuppdrag.
Leanlink LSS Funktionsstöd har sedan 2019-09-01 ett uppdrag omfattande
verksamhet i två gruppbostäder för barn och unga på Furirgatan och
Pysslingsvägen samt ett utvecklingsuppdrag avseende kortidsvistelse utanför
det egna hemmet och korttidstillsyn för barn och unga enligt LSS.
Uppdragstiden för verksamheterna är densamma och kan förlängas vid två
tillfällen med 1 år i taget, dock som längst till 2023-08-31. En eventuell
förlängning sker med oförändrade villkor.
Förslaget innebär att båda verksamhetsuppdragen förlängs t o m 2023-08-31.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – ställningstagande till förlängning av tvåverksamhetsuppdrag, barn och unga
LSS, 2021-05-26
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Bakgrund
Tidigare bedrevs verksamheterna enligt överenskommelse med före detta
omsorgsnämnden och utbildningsförvaltningen. Överenskommelsen omfattade
alla insatser för barn och unga enligt LSS-lagen, där en samlad ersättning
utgavs för uppdragen.
Social- och omsorgsförvaltningen uppmärksammade efter genomförda interna
och externa uppföljningar att överenskommelsen behövde ses över och
anpassas till förändrade behoven hos målgruppen.
Social- och omsorgsnämnden beslutade den 29 maj 2019 att ge två separata
verksamhetsuppdrag, ett verksamhetsuppdrag omfattande bostäder med
särskild service samt ett utvecklingsuppdrag avseende korttidsvistelse och
korttidstillsyn för barn och unga med LSS-beslut till den kommunala utföraren
Leanlink LSS Funktionsstöd.
Verksamhetsuppdrag avseende bostad med särskild service
Verksamhetsuppdraget avser två gruppbostäder med särskild service för barn
och unga enligt 9 § p8 LSS på Furirgatan och Pysslingsvägen. Leanlink LSS
Funktionsstöd har sedan 2019-09-01 ett uppdrag att bedriva verksamheten.
Uppdragstiden kan som längst förlängas till 2023-08-31.
Syftet med insatsen bostad med särskild service för barn och unga är att ge
möjlighet till en kompletterande varaktig uppväxtmiljö för de barn som behöver
bo utanför föräldrahemmet
Verksamheten på Furirgatan omfattar fem platser och riktar sig huvudsakligen
till barn och ungdomar med fysiska och medicinska omvårdnadsbehov.
Pysslingsvägen innehar fyra platser där huvudinriktningen är barn och ungdomar
med sociala och beteendemässiga behov.
Båda verksamheterna ska även kunna ta emot barn och ungdomar med andra
funktionsnedsättningar.
Utvecklingsuppdrag i form av verksamhetsuppdrag avseende
korttidsvistelse och korttidstillsyn
Verksamhetsuppdraget avser verksamhet i form av korttidsvistelse utanför det
egna hemmet enligt LSS 9 § 6 i form av korttidshem eller lägervistelse samt
korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning
till skoldagen samt under lov enligt LSS 9 § 7. Leanlink LSS Funktionsstöd har
sedan 2019-09-01 ett uppdrag att bedriva verksamheten. Uppdragstiden kan som
längst förlängas till 2023-08-31.
Korrtidsvistelse i form av korttidshem erbjuds barn, ungdomar under kortare
eller längre tid. Korttidsvistelsen ska möjliggöra för anhöriga att kunna få
avlastning och utrymme för avkoppling. För den enskilde ska korttidsvistelsen
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tillgodose behov av miljöbyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig
utveckling. Insatsen ska också kunna ses som ett led i att underlätta
frigörelseprocessen mellan barn och föräldrar.
Insatsen korttidstillsyn syftar till att ge barnet en trygg och meningsfull
fritidssysselsättning. Insatsen ska erbjuda barnen rekreation och en meningsfull
fritid samt stimulera deras utveckling och lärande. Korttidstillsyn ska utformas
så att det främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.
Verksamheterna bedrivs för närvarande i lokalerna: Drabantgatan,
Skattegården, Grengatan, Lantmannagatan, Munkhagsgatan, Ellen Keys gatan,
Lunden, Ekholmsgården och Tröskaregatan.
Verksamhetsuppdraget har ett tydligt utvecklingsfokus. Beställaren ställer inte
krav på ett visst öppethållande eller inriktning utan utföraren ges möjlighet att
organisera verksamheterna på annat sätt som motsvarar målgruppens aktuella
behov. Utföraren ges möjlighet till större flexibilitet i planeringen kring
enskilda och deras individuella behov. I uppdraget ingår en uppföljning av
resursutnyttjande som genomförs av social- och omsorgsförvaltningen.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för verksamheterna finns inräknade i befintlig budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Inom ramen för verksamhetsuppdragen ryms delaktighet och tillgänglighet för
alla oavsett kön.
Uppföljning och utvärdering
Utföraren har ett tydligt uppdrag att optimera användning av resurser.
Beställaren och utföraren har täta uppföljningar inplanerade i syfte att uppnå en
god resurseffektivitet i förhållande till utförda prestationer.
Leanlink LSS Funktionsstöd redovisar ett ekonomiskt underskott för år 2020
för utvecklingsuppdraget avseende korrtidsvistelse och korttidstillsyn
motsvarande 2 838 890 kr samt budgeterat underskott för år 2021 motsvarade
3 320 812 kr. Verksamhetsuppdragets omfattning är 30 843 244 kr (2021årsprisnivå). Underskottet får år 2020 har täckts av bidrag utifrån förhöjda
personalkostnader kopplade till covid-19. Leanlink LSS Funktionsstöd arbetar
aktivt med att optimera användning av resurser genom att bland annat arbeta
med att implementera ett digitalt bokningssystem för nyttjande av platser samt
rutiner för bokning/avbokning av korttids- och fritidsplatser. Detta möjliggör
ett mer flexibelt och behovsanpassat sätt att nyttja personalresurser. Faktisk
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beläggning i förhållande till planerad tid för samtliga korttids- och
fritidsverksamheter ligger på 78,5 %.
Ekonomiskt resultat av verksamhetsuppdraget avseende Pysslingsvägen och
Furirgatan visar ett underskott på 885 408 kr för år 2020. Leanlink budgeterar
ett underskott för år 2021 motsvarande 372 968 kr. År 2020 fanns det tomma
platser på båda boendena under år 2020. Leanlink och social- och
omsorgsförvaltningen har en kontinuerlig dialog och tillsammans samverkar
kring förbättrad nyttjande av platserna framöver.
För närvarande pågår även ett gränsöverskridande utvecklingsarbete kring
framtagandet av riktlinjer och rutiner för att skapa mer effektiva processer och
mer tydlighet kring målgruppens behov och platser. En arbetsgrupp bestående
av utvecklingsledare, resurssakkunnig från social- och omsorgsförvaltningen
och verksamhetschefer från Leanlink deltar i processen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580)
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats i anslutning till social- och omsorgsnämndens
sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink LSS Funktionsstöd
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