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Presidierna i omsorgsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden

Minnesanteckningar från gemensamma presidiets sammanträde den 4 maj 2017 kl
08:15-09:40 i sammanträdesrum Diamanten, omsorgskontoret, Drottninggatan 16.
Närvarande:

Mikael Sanfridson (S), ordförande
Elisabeth Gustafsson (S)
Daniel Andersson (L), from p 3
Fredrik Lundén (M)
Sara Skyttedal (KD)
Niklas Borg (M)

Övriga deltagare:

Linda Ljungqvist, omsorgskontoret
Elisabeth Viman, omsorgskontoret, tom punkt 2
Lena Brüde, socialförvaltningen, tom p 2
Johanna Palmstierna, omsorgskontoret
Anders Petersson, omsorgskontoret

Ärenden
1. EKB som blir vuxna - ansvar för boende och integrationsinsatser
Elisabeth Gustafsson berättar att Ulla Salmela Trosell vid socialförvaltningen
hade förberett en föredragning men fått förhinder att delta.
Elisabeth berättar att det är 11 ensamkommande barn som fyller 20 år 2017 och
ytterligare 29 år 2018. I samband därmed övertar kommunen kostnadsansvaret för
den enskilde från staten. Det finns ett kommunalt uppdrag att förkorta
etableringstiden och de utmaningar kommunen står inför är att hitta boendeformer
och erbjuda erforderligt stöd till de som inte klarar det på egen hand. Det är
försörjningsstöd som är alternativet till personer som inte hittar till egen
försörjning.
Peder Ellison och Fedja Serhatlic vid kommunledningsförvaltningen arbetar för
att hitta boenden för kommunanvisade vuxna med uppehållstillstånd. Det finns
tveksamheter till att slussa ensamkommande barn som fyller 20 år till denna grupp
då det kan motverka ungdomarnas normalisering och integration i samhället.
Sara Skyttedal (KD) efterfrågar en redovisning av hur andra kommuner stödjer
eller funderar på hur man kan stödja ensamkommande ungdomar som fyller 20 år.
Ärendet tas upp på nytt vid nästa gemensamma presidium den 1 juni.
2. ”Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre”,
inbjudan att lämna yttrande över departementsskrivelse 2017:12
Elisabeth Viman föredrar utredningens förslag som till stora delar liknar den
förenklade handläggning som tillämpats i Linköping under namnet ”Linköpingsmodellen”. Utredningen har studerat hur den enskilde upplevt myndigheters
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utredningar och funnit att kundnöjdheten är större om besluten mer är utformade
som en ram än styrda i detalj.
Utredningen innehåller också en översyn av särskilda boendeformer för de som
inte har behov av insatser dygnet runt.
Lena Brüde kommenterar utredningens förslag.
Förslag till yttrande kommer presenteras för äldrenämnden den 15 juni och i
kommunstyrelsen den 20 juni. Förslaget kommer samrådas med
socialförvaltningen.
3. EU-migranter överenskommelse med stadsmissionen
Johanna Palmstierna berättar att det funnits två överenskommelse under två år
med Stadsmissionen i Linköping om ett ideellt offentligt partnerskap (IOP) som
rör stöd till EU-migranter som vistas i kommunen. Den ena överenskommelsen
har omfattat sovplatser och den andra rådgivning/lunchservering/uppsökande
verksamhet. Överenskommelsen avseende sovplatser har gällt under fyra månader
från mitten av november till mitten av mars. Överenskommelsen avseende den
öppna verksamheten har gällt hela året.
Omsorgskontoret behöver förbereda eventuellt förnyade överenskommelser med
Stadsmissionen.
Det gemensamma presidiet är överens om att den öppna verksamheten i form av
bland annat rådgivning bör finns kvar. Rådgivningen bör vara tydlig med vilket
stöd den enskilde kan förvänta sig av kommunen.
Kortvariga boendelösningar tenderar dock ofta bli långvariga och gynnar därmed
inte de enskilda. Hur socialtjänsten som helhet ska fungera om det saknas
tillfälliga härbärgeslösningar blir en utmaning. Kommunen måste hantera
konsekvenser för hemlösa som exempelvis EU-migranter vid sträng kyla. Det kan
förväntas ske en stor ökning av andra grupper än EU-migranter som saknar
permanent boende, till exempel papperslösa och ensamkommande barn/ungdomar
som går under
jorden när de fyller 18 år.
Det finns en samsyn i att situationen i Linköping underlättats av samarbetet med
Stadsmissionen och den ideella sektorn.
Omsorgskontoret förbereder ett förslag som ska presenteras för omsorgsnämnden
vid majsammanträdet.
4. Övrigt
Vid nästa gemensamma presidium föreslår Mikael Sanfridson att det sker en
återkoppling av diskussionerna i SSVO.

Linda Ljungqvist berättar att Linköpings kommun tillsammans med andra
kommuner i länet och Regionen ansöker om medel hos ESF till ett projekt kring
kompetensförsörjning. Det rör bland andra sjuksköterskor och socialsekreterare.
Projektet omfattar även hur arbetsgivaren kan verka för en attraktiv arbetsplats så
att medarbetare stannar kvar.
Vid anteckningarna
Anders Petersson

