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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen

2021-11-19

Dnr SON 2021-734

Social- och omsorgsnämnden

Yttersta ansvaret för personlig assistans, förlängning av
verksamhetsuppdrag till Leanlink
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd avseende
kommunens yttersta ansvar för personlig assistans förlängs till och med 31
maj 2022.
2. Social- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma till socialoch omsorgsnämnden med förslag på en mer långsiktig lösning för hur det
yttersta ansvaret ska utformas och organiseras.
Ärende
Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp som
personen behöver. Detta gäller såväl personlig assistans som andra insatser
inom socialtjänsten.
Det yttersta ansvaret för personlig assistans kan tillgodoses genom att
kommunen utför uppdraget i egen regi, alternativt att upphandling av
uppdraget görs.
Under våren 2020 då spridningen av covid -19 övergick i en pandemi fanns
behov av att säkra upp insatser enligt socialtjänsten (SoL) och lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). I samband med detta fick Leanlink
LSS Funktionsstöd ett verksamhetsuppdrag avseende det yttersta ansvaret för
personlig assistans. Det nuvarande uppdraget för yttersta ansvaret sträcker sig
till och med 31 december 2021.
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Det yttersta ansvaret för personlig assistans innebär att man med kort varsel ska
kunna sätta in assistans till en person som står utan utförare eller där utföraren
exempelvis på grund av omfattande sjukfrånvaro inte kan utföra assistansen.
Behov av att sätta in personal utifrån det yttersta ansvaret förekommer sällan,
men när behovet uppstår ska personal kunna sättas in snabbt. Hittills i år har
totalt cirka 90 timmar utförts inom ramen för det yttersta ansvaret. Leanlink har
en fast kostnad för uppdraget på 1 814 000 kronor per år i 2021 års nivå.
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I samråd med Leanlink föreslås en förlängning av verksamhetsuppdraget för
det yttersta ansvaret under en kortare tid på fem månader. Utförardirektören
ges i uppdrag att under den tiden ta fram ett mer långsiktigt förslag till Socialoch omsorgsförvaltningen, där resurserna inom Leanlink kan nyttjas på ett mer
effektivt sätt. Förslaget beräknas tas upp i social- och omsorgsnämnden för
beslut i maj 2022.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsuppdrag till Leanlink avseende yttersta ansvaret för personlig
assistans, 2021-11-19
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Bakgrund
Kommunen har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp som
personen behöver. För att säkra upp situationen och kunna upprätthålla
verksamheten i ordinarie omfattning tillskapades därför utifrån pandemin ett
beredskapsuppdrag till Leanlink LSS Funktionsstöd. I uppdraget ingår att sätta
in personliga assistenter i de fall då den ordinarie utföraren exempelvis på
grund av sjukdom hos personal inte kan tillgodose behovet av personal.
Yttersta ansvaret kan också behöva träda in i samband med att en enskild
person byter assistansutförare, då det inte är säkert att den gamla utföraren
avslutar uppdraget samma dag som ny utförare tar över.
Det nuvarande uppdraget till LSS Funktionsstöd sträcker sig till och med 31
december 2021.
Behovet att sätta in personal inom ramen för det yttersta ansvaret har varit
betydligt mindre än förväntat. Hittills under året har behovet omfattat totalt
cirka 90 timmar. Under 2020 var det något lägre.
Inom ramen för det yttersta ansvaret behöver personal kunna sättas in med kort
varsel och även om behovet är litet behöver personal omgående finnas
tillgänglig. Leanlink har därför anställt särskild personal för uppdraget.
Ersättningen uppgår till 1 814 000 kronor per år. I förhållande till
nyttjandegraden är kostnaden mycket hög.
I samråd med Leanlink föreslås ett nytt uppdrag under en kortare tid på fem
månader. Utförardirektören ges i uppdrag att under den tiden ta fram förslag på
en annan mer kostnadseffektiv lösning inom egenregin.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för uppdraget kommer att utgå med 1 814 000 kronor per år i 2021
års nivå. Medel finns invägda i social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har lämnats.
Social- och omsorgsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
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