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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
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2021-09-20

Dnr SON 2019-948

Social- och omsorgsnämnden

Lotsen, utvecklingsuppdrag avseende dagverksamhet
för personer med psykiska funktionsnedsättningar
Förslag till social och omsorgsnämndens beslut
1. Utvecklingsuppdraget avseende Lotsens dagverksamhet fastställs enligt
social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Ärende
Dagverksamheten vid Lotsen omfattar socialpsykiatri och riktar sig till
personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och
psykosocial problematik. Syftet är att målgruppen får en meningsfull vardag
och social samvaro samt motivera till återhämtning och ett självständigt liv.
Individer med behov av insatsen boendestöd ökar på grund av psykisk ohälsa,
missbruk etcetera. Boendestödet sker ofta i den enskildes bostad. Interaktionen
mellan boendestöd och dagverksamheterna är i nuläget låg och saknar
systematik. Genom processorienterat arbetssätt och förändrat uppdrag i
dagverksamheten samt boendestöd är målsättningen att fler individer ska
erbjudas arbetsträning och sociala aktiviteter i dagverksamheterna.
Ett fokusområde för Lotsen är arbetsförberedande förmåga, så kallad
förstegsträning, som förväntas leda till att individen kan gå in i integration- och
arbetsmarknadsåtgärder tidigare.
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Uppföljning och indikatorer ska framställas. Ett exempel är att följa antal
individer som får stöd genom Lotsen och kommer vidare i
arbetsmarknadsåtgärder samt i vilken grad som boendestödets omfattning
påverkas.
_________
Beslutsunderlag:
Lotsen, utvecklingsuppdrag avseende dagverksamhet för personer med psykiska
funktionsnedsättningar, 2021-09-20
Utvecklingsuppdrag- Arbetsförberedande dagverksamhet
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Bakgrund
Social- och omsorgsförvaltningen har i samverkan med Leanlink tagit fram
utvecklingsuppdraget.
Utvecklingsuppdraget innebär att utforma, genomföra arbetsinriktad
sysselsättning (nedan kallad förstegsträning) och aktiviteter för social samvaro
och för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
och psykosocial problematik.
Uppdragets karaktär är processorienterat och ska öka interaktionen mellan
individer som har boendestöd samt en arbetsförberedande förmåga som möter
integration- och arbetsmarknadsåtgärder.
Insatserna erbjuds som service och initieras av den enskilde eller dennes
anhöriga, företrädare, myndigheter såsom psykiatriska kliniken, primärvården
eller utförare inom socialtjänsten. Beläggningsgraden i de öppna
verksamheterna har delvis varit låg inom socialpsykiatrin, det gäller även innan
pandemin. På grund av låg beläggningsgrad föreslås uppdragets karaktär
utvecklas.
Syftet är att få dagverksamheten att fungera som en brygga i individens
utveckling och därigenom ge förutsättningar till ökad självständighet och vara
ett led till självförsörjning.
Uppdraget omfattar
1. Insatserna utformas tillsammans med den enskilde med stöd av
vedertagna metoder, exempelvis, självständigt liv (ESL), Supported
Employment och Lågaffektivt bemötande.
2. Ett processorienterat förhållningsätt där gränssnitten till boendestöd
samt integration och arbetsmarknad definieras med syfte att stödja
individens utveckling mot egen försörjning.
3. Etablera systematisk, styrd samverkan med verksamheterna inom
boendestöd.
4. Arbetet omfattar uppsökande insatser där individer som har boendestöd
utgör en prioriterad grupp.
5. Utveckling av effektmål och indikatorer framställs inom ramen för
uppdraget och utvecklas gemensamt med Social- och
omsorgsförvaltningen. Effektmålen ska vara definierade 2022.
6. Arbetet med effektmålen koordineras i samband med att en
genomlysning av boendestöd sker.
7. Öka tillgängligheten genom digitala lösningar eller på annat sätt
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Lotsen förväntas genom sin verksamhet minska behovet av boendestöd. Det
sker genom uppsökande och regelbunden dialog med klienterna och med de
verksamheter som bedriver boendestöd. Syftet är att erbjuda social träning och
sänka tröskeln, öka förmågan till att hantera nya möten och situationer.
Metoder och Förstegsträning
Personer som själva har en önskan och motivation att närma sig
arbetsmarknaden erbjuds möjlighet att förstegsträna på Lotsen. Syftet med
förstegsträningen är att personen får möjlighet att prova olika arbetsuppgifter
samt pröva/utveckla sin arbetsförmåga för att själv komma fram till hur
praktik, arbete och anställning kan fungera.
Det övergripande målet med förstegsträning är att det ska hjälpa personen
vidare till någon form av anställning/studier/praktik. Förstegsträning kan pågå
som längst i 2 år.

Uppföljning
Utformas tillsammans med Social- och omsorgsförvaltningen och Leanlink.
Uppdragstid och ersättning
Samtliga kostnader exklusive lokalkostnader ingår i ersättningen. Uppdraget
startar 2021-11-01. Uppdraget är ett tillsvidareuppdrag med 12 månaders
uppsägning. Uppräkning sker enligt kommunens uppräkningsmodell.
Kommunala mål
 Trygg och attraktiv kommun
 Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
 Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
 Hög egenförsörjningsgrad
 Kostnadseffektiv verksamhet
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finansieras inom Social- och omsorgsnämndens budget.
Ersättningen utges med totalt 3 mnkr. En samlad ersättning utgår för hela
uppdraget. Ersättningen är i 2020 års prisnivå. Pris är angett i svenska kronor
exklusive moms. Förslaget innebär inte utökade kostnader för nämnden utan
ligger i samma prisnivå som tidigare.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 är lämnad 2021-10-04.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Expedieras till
Utförardirektören Leanlink
Leanlink, Råd och stöd
Kvalitet och utveckling, avd Vuxna,
enhetschef

