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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Charlotte Svanhem
Anna Landerholm

2021-11-09

Dnr SON 2020-415

Social- och omsorgsnämnden

Nya Tanneforsvägen, verksamhetsuppdrag till Leanlink
avseende stödboende för vuxna
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Reviderat verksamhetsuppdrag till Leanlink, Råd och Stöd, avseende
stödboende för vuxna på Nya Tanneforsvägen godkänns enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.

Ärende
Leanlink Råd och Stöd har haft verksamhetsuppdrag för Nya Tanneforsvägen
sedan den 1 januari 2018.
Verksamheten avser 11 platser för stödboende för vuxna enligt
socialtjänstlagen SoL för personer med beroendeproblematik, eventuellt i
samband med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
Arbetet med ett nytt verksamhetsuppdrag för Nya Tanneforsvägen påbörjades
under 2020, men sköts upp på grund av pandemin.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna det reviderade
verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och Stöd. Verksamhetsuppdraget
föreslås gälla från och med den 1 december 2021 och tills vidare.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse- verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende Nya Tanneforsvägens stödboende
för vuxna
Verksamhetsuppdrag Nya Tanneforsvägens stödboende för vuxna
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Bakgrund
Verksamheten avser stödboende för vuxna enligt socialtjänstlagen (SoL) och
omfattar nio platser vid Nya Tanneforsvägen och två platser i lägenheter
utanför boendet.
Verksamheten riktar sig till kvinnor och män över 18 år med långvarig
beroendeproblematik som genomgått eller erbjudits behandling för sitt
missbruk och som bedöms vara i behov av ett boende med stöd dygnet runt.
Vissa i målgruppen har i kombination med sin beroendeproblematik även
fysiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och/eller en kriminell livsstil.
Verksamheten ska ge individuellt utformat personligt och praktiskt stöd på ett
sätt så att den egna förmågan att utföra dagliga aktiviteter bibehålls/tränas. De
boende ska aktivt stödjas i att leva ett drogfritt liv. De boende ska även
motiveras och stimuleras till att delta i aktiviteter, dagverksamhet, arbete eller
studier samt stödjas i att kunna upprätthålla sociala kontakter.
För vissa kan Nya Tanneforsvägen vara ett boende av mer tillfällig karaktär,
medan andra behöver insatsen under en längre tid.
Lägenheterna på nya Tanneforsvägen är upplåtna till hyresgäster efter beviljat
bistånd enligt socialtjänstlagen för boende i lägenheten. Den enskilde betalar
hyra för sin lägenhet för den period personen bedöms vara i behov av insatsen.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten finns inom ramen för social- och omsorgsnämndens
budget.
I och med borttaget HSL-ansvar i verksamheten uppstår en kostnadsminskning
med cirka 160 tkr. Förändringen är kopplad till den av social- och
omsorgsnämnden i juni 2021 antagna åtgärdsplanen.
Kommunala mål
Vård- och omsorgstjänster ges utifrån en helhetssyn på den enskilde.
Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och
delaktighet oavsett utförare.
Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata
utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt § 11 MBL är genomförd 2021-11-08.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljunqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och Stöd
Kvalitet och utveckling, avd Vuxna,
enhetschef
Rekrytering och matchning, enhetschef

