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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
John Fristedt

2021-11-18

Dnr SON 2020-438

Social- och omsorgsnämnden

Särskilt utformat boendestöd, samt boendestöd för
vuxna, ställningstagande till förlängning av avtalet med
Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Avtalet med Leanlink Råd och stöd om särskilt utformat boendestöd och
boendestöd vuxna förlängs till och med 2024-04-30.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har ett avtal med Leanlink Råd och stöd
avseende boendestödjande insatser med öppen bas för vuxna, efter att
verksamheten konkurrensutsatts.
Verksamheten erbjuder en baslägenhet som ligger centralt belägen i
Linköpings tätort där upp till 12 brukare kan delta i aktiviteter och erbjudas
lättare måltider. Baslägenheten ska vara öppen efter behov, årets alla dagar.
Utöver det omfattar avtalet även traditionellt boendestöd i hemmet. Insatserna
sker utifrån individuella behov.
Syftet med öppen bas och den gemensamma samlingspunkten är att sänka
tröskeln till sociala sammanhang och erbjuda socialträning. Insatsen
boendestöd förväntas stärka individens sociala förmåga och bidra till ökad
självständighet.
Den nuvarande avtalsperioden är 2020-05-01 till och med 2022-04-30 med
möjlighet till förlängning med maximalt två år vid ett tillfälle. Förslaget
innebär att avtalet förlängs med två år, från 2022-05-01 till 2024-04-30.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse förlängning särskilt utformat boendestöd för vuxna.docx.docx
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Bakgrund
Boendestödet och boendestöd med bas består av olika områden; stöd i hemmet,
vägledning och stöd för att bygga upp en fungerande social tillvaro samt
vägledning och stöd för att bygga upp en fungerande kontakt med myndigheter
och vårdinrättningar. Dessa områden bildar tillsammans en helhet som stödjer
den enskilde att utifrån sin funktionsnedsättning, ibland kombinerat med
riskbruk, missbruk eller en beroendeproblematik, få en struktur i sin vardag
och ett självständigt liv utifrån den enskildes förutsättningar.
Beslut om boendestöd och boendestöd med bas är behovsbedömt och beviljas
och verkställs enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen.
Målgrupp
Individer mellan 21 och 64 år med kognitiva, psykiska och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar som upplever väsentliga svårigheter att utföra
aktiviteter inom olika livsområden. Individer mellan 21 och 64 år som på grund
av riskbruk, missbruk eller beroendeproblematik kombinerat med ovanstående,
har svårigheter att bibehålla sitt boende och/eller behöver motiveras till att ta
emot behandling och/eller stöd med att utföra aktiviteter inom olika
livsområden.
Målsättning med insatsen boendestöd


En förbättrad fysisk och psykisk hälsa



Ökad livskvalitet



Ökad möjlighet att bo kvar i den egna bostaden



En möjlighet till en socialt fungerande livssituation



Ökad delaktighet i samhället

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden finns inom social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål




Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
Hög egenförsörjningsgrad

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Uppföljning och utvärdering
Under året (2020) har verksamheten arbetat med 12 basärendeuppdrag och 28
boendestödsärenden. Arbetssättet med delaktighet startar med en kartläggning

3 (3)

av behovet tillsammans med klienten, där efter planeras insatserna. Dessa
tecknas ner i en genomförandeplan tillsammans med klienten som utvärderas
regelbundet.
Som en effekt av covid-19 under året har den digitala tekniken kommit att
användas i allt större utsträckning i verksamheten. Digitala möten ersätter
vanliga möten vid såväl inskrivningar som vid möten med handläggare från
SOF.
Större delen av insatser sker med hjälp av vanliga möten i hemmet eller
utanför. Detta för att kunna skapa eller bibehålla en bra relation till våra
klienter samt att hantera svårigheter där de finns eller i klientens vanliga miljö.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19§ MBL är lämnad inför social-och omsorgsnämndens
sammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

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

