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Dnr SON 2019-816

Social- och omsorgsnämnden

Skog och mark, ställningstagande till uppsägning av
verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd & Stöd avseende
arbetsstödjande insatser
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och Stöd avseende verksamhet för
arbetsstödjande insatser vid Skog och mark sägs upp från och med 202205-01.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2006 avtal med Leanlink Råd och Stöd
avseende verksamhet vid Skog och mark för personer med psykisk och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Avtalet reviderades i december 2019 till
verksamhetsuppdrag och gäller from 2020-01-01.
Med anledning av social- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott
vid bokslut 2020 har en samlad åtgärdsplan tagits fram vilken beslutades i juni
2020. (Dnr SON-331). En kostnadsreducerande åtgärd är samordning och
effektivisering av arbetsinriktade insatser för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Då verksamheten Skog och mark har en mer arbetsinriktad målsättning än vad
som ligger inom social- och omsorgsnämndens ansvar så föreslås
verksamheten att sägas upp i nuvarande form. I samband med att verksamheten
Skog och mark avslutas kommer LeanLinks avtal avseende hantverkshuset
föreslås förstärkas med 700 t kr för att möjliggöra att de individer som inte har
planering mot arbete bereds plats i lämplig verksamhet.
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Den beslutade resurseffektiviseringen finns också som åtgärd i
arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan. (AN 2020-70).
Social- och omsorgsnämnden föreslås säga upp uppdraget till Leanlink Råd
och stöd avseende Skog och marks verksamhet och avslutas enligt
överenskommelse den 2022-05-01.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Uppsägning av verksamhetsuppdrag med Leanlink Råd och stöd avseende
verksamhet vid Skog och mark.docx
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Bakgrund
Social- och omsorgsnämnden har sedan 2006 avtal med Leanlink Råd och Stöd
avseende verksamhet vid Skog och mark för personer med psykisk och
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Avtalet reviderades i december 2019 till
verksamhetsuppdrag. Verksamhetsuppdraget förlängdes 2020-01-01 och gäller
tillsvidare med möjlighet för parterna att påkalla och komma överens om
villkorsändring eller upphörande.
Verksamheten Skog och mark omfattar i sitt grundavtal 10 platser samt
ytterligare 20 platser i ett tilläggsavtal som gäller sedan 2017-04-01. Vid
senaste kartläggningen (vår 2021) är cirka 23 platser belagda. Tidigare
genomförd kartläggning visar att cirka 10 platser idag innehas av personer som
har en planering mot arbete och studier. Resterande 13 personer har planering
mot dagverksamhet.
Med anledning av social- och omsorgsnämndens prognostiserade underskott
vid bokslut 2020 finns en samlad åtgärdsplan. En kostnadsreducerande åtgärd
är samordning och effektivisering av arbetsinriktade insatser för personer med
psykisk funktionsnedsättning. I samband med att verksamheten Skog och mark
avslutas kommer Social och omsorgsnämndens övriga verksamheter att utgöra
stöd i omställningen för de enskilda individer som inte är aktuella för
arbetsmarknadsåtgärder, samtliga kommer erbjudas plats i annan lämplig
verksamhet.
2019 tillskapades arbetsmarknadsnämnden med ett särskilt ansvar för
arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa som inte tar del av Arbetsförmedlingens
aktiva insatser. Från och med 2022-01-01 etableras den nya förvaltningen Integration och arbetsmarknad, med fokus på att stödja invånarnas möjligheter att
bli självförsörjande. Insatserna ska i första hand riktas mot biståndsbehövande.
Arbetsmarknadsnämnden ansvarar också för kommunens beställning av Offentligt
skyddade anställningar (OSA). Individer inom Skog och mark som har en
planering mot arbete eller studier kan tillgodoses inom arbetsmarknadsnämndens
insatser.
Social- och omsorgsnämnden föreslås säga upp avtalet med Leanlink Råd och
stöd avseende Skog och marks verksamhet med upphörande enligt
överenskommelse from 2022-05-01.
Ekonomiska konsekvenser
Den beslutade resurseffektiviseringen finns också som åtgärd,
resurseffektivisering genom samordning och sammanslagning av verksamheten
mellan SON och AN, i arbetsmarknadsnämndens åtgärdsplan. (AN 2020-70).
Sammantagen besparing för social och omsorgsnämnden bedöms uppgå till 3
miljoner kronor.
Samråd
Dialog med arbetsmarknadsservice/Idrott och Service har skett för att
säkerställa att deltagare som idag är aktuella på Skog och mark ska kunna
erbjudas stöd och en övergång utifrån individuella förutsättningar. Deltagare
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inom Skog och mark har upprättade handlingsplaner som ska tas i beaktande
inför att de erbjuds alternativa platser.
Samråd har skett med Leanlink, Arbetsmarknad och integration.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § MBL genomförd inför social- och omsorgsnämndens
beslut.

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd
Arbetsmarknad och integration,
utbildningskontoret
Kvalitet och utveckling, avd Vuxna,
enhetschef

