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Social- och omsorgsnämnden

Områdesbaserat socialt arbete i hela kommunen, svar på
motion (S)
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med att social- och omsorgsnämnden beslutat om att ge
Leanlink, Råd och stöd ett utvecklingsuppdrag avseende att etablera
Områdesteam i Berga, Ryd och Skäggetorp med tillhörande geografiska
områden, som en del i Åtgärdsplan mot segregation.
Ärende
Lotta Bäckman (S) föreslår i en motion daterad 2020-06-16 att:


Områdesbaserat socialt arbete förstärks och byggs ut succesivt.

Motionären hänvisar till att områdesbaserat socialt arbete i Lambohov och
Berga visat på goda resultat. Samhällets stöd och service måste finnas där
människor befinner sig i vardagen för att de ska känna trygghet. Det blir
särskilt viktigt i ett alltmer segregerat samhälle.
Kommundirektören beslutade i december 2020 att anta Åtgärdsplan mot
segregation. En av de totalt 60 aktiviteterna som ingår i planen, är att etablera
områdesteam i Ryd, Berga och Skäggetorp (med tillhörande geografiska
områden). Social- och omsorgsnämnden beslutade i juni 2021 att ge Leanlink i
uppdrag att etablera teamen, i form av ett utvecklingsuppdrag. Ytterligare
åtgärd som initieras under 2021 är uppdraget Nära socialtjänst Skäggetorp.
Etableringen av områdesteam och Nära socialtjänst Skäggetorp har som
målsättning att socialtjänsten i nära samverkan med kommuninvånarna,
civilsamhället och andra samverkanspartners stärka och förbättra det
trygghetsskapande och brottförebyggande arbetet, bidra till förbättrad
integration och förebygga att barn och unga rekryteras in i kriminalitet och
andra destruktiva beteenden.
Motionen har med sitt innehåll belyst adekvata frågeställningar och förslag.
Social- och omsorgsförvaltningens och Leanlinks gemensamma bedömning är
att i nuläget fokusera på befintliga beslut om åtgärder och föreslår att motionen
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besvaras med hänvisning till detta. Efter att uppföljning är gjord och det finns
underlag avseende utfall och effekt av ovanstående åtgärder kan
ställningstagande göras om ytterligare stadsdelar som kan vara aktuella för att
etablera områdesteam.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Områdesbaserat socialt arbete i hela kommunen, svar på motion (S), 202112-17
Bilaga - Motionen
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Bakgrund
Det har under en tid utvecklats negativa parallella samhällsstrukturer, vilket
bland annat kan ses i en ökande gängproblematik i områdena Berga och
Skäggetorp med bland annat skjutningar som följd. För att motverka
utvecklingen med parallella samhällsstrukturer, ökad otrygghet, ökat
utanförskap och segregation behövs åtgärder vidtas som inverkar på dessa
strukturer på ett positivt sätt. Kommunens arbete behöver förändras och
förnyas.
I januari 2020 beslutade kommundirektören om en ny modell för ledning och
samordning av insatser mot segregation samt trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder. Syftet är att samordna, strukturera och
effektivisera kommunens insatser mot segregation samt trygghetsskapande och
brottsförebyggande åtgärder. Lednings- och samordningsmodellen bestående
av förvaltningschefer från, Social och omsorgsförvaltningen, Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Leanlink med
flera, samt en ledning- och samordningsgrupp SMS-gruppen (samordning mot
segregation) bestående av avdelningschefer från motsvarande förvaltningar.
Under mandatperioden har flera beslut tagits för att motverka utanförskap och
att ungdomar riskerar att hamna i kriminalitet, samt att öka tryggheten i
Linköping. Svaret på motionen tar sin utgångspunkt i beslut gällande
Åtgärdsplan mot segregation, Handlingsplan för trygghet, säkerhet och
brottsförebyggande åtgärder samt social och omsorgsnämndens
utvecklingsuppdrag till Leanlink avseende etablering av Områdesteam. Dessa
utgör en del av det arbete som sker i kommunen för att minska utanförskap och
otrygghet som medför negativa effekter för samhället och individen.
Leanlink, Råd och stöd, arbetar nu med att etablera områdesteamen i Ryd,
Berga och Skäggetorp. I detta arbete används tidigare upparbetad kunskap är
arbetet med Socialt områdesarbete i Berga och i Lambohov, som omnämns i
motionen. Forskning och utvecklingsenheten inom social sektor genomförde
följeforskning med slutrapport december 2019, vilken är en del av den
upparbetade kunskapen som nu används
Områdesteamens syfte är att med utgångspunkt i gemensamma nuläges- och
målbilder förbättra ledning och samordning av kommunens insatser och
samverkan med övriga aktörer. Detta som en del i arbetet med att tillgodose en
ökad trygghet, gemenskap och förbättrad samverkan med civilsamhället och
kommunen. Målet med områdesteamen är även att erbjuda social insatser som
är förebyggande och kan ge grupper och individer bättre och tryggare
levnadsvillkor samt förbättrade förutsättningar.
Under framtagandet av områdesteamens uppdrag har flera insikter och
utmaningar identifierats, ett av dessa områden utgör målformulering. För att
kunna definiera tydliga och uppföljningsbara effektmål behöver
områdesteamen etablera en modell för utvärdering och uppföljning. Det arbetet
sker med stöd av forskning och utvecklingsenheten (FoU) i dialog med socialoch omsorgsförvaltningen samt Leanlink, Råd och stöd.
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Ekonomiska konsekvenser
Etablering av områdesteam finansieras genom extra medel från
kommunstyrelsen samt s.k. DELMOS-medel (delegationen mot segregation)
samt genom redan pågående verksamhetsuppdrag inom Leanlink, Råd och
stöd.
Kommunala mål
 Trygg och attraktiv kommun
 Attraktiv kommun
 Goda villkor för ett jämlikt, meningsfullt och hälsosamt liv
 Goda välfärdstjänster med hög tillgänglighet
 Hög egenförsörjningsgrad
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Den nya organisering som områdesteam innebär förväntas medföra positiva
effekter ur ett jämställdhetsperspektiv som följd av den ökade representationen,
tillgängligheten och synligheten i områdena.
Samråd
Dialog och samskapande har skett med Leanlink avseende handlingens
innehåll. Leanlink tillstyrker förslag till svar.
Uppföljning och utvärdering
Framtagandet av uppföljningsmodell sker i samarbete med enheten för
forskning och utveckling (FoU) där Social- och omsorgsförvaltningen samt
Leanlink, Råd och stöd deltar. Det förväntas ske kvartal fyra (4) 2021.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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