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Dnr ON 2016-384
Dnr KS 2016-603

Omsorgsnämnden

Låt Linköping bli pilotkommun för Linköpingsmodellen,
svar på motion (M), (C) och (KD)
Förslag till omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgskontorets förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen besvaras med hänvisning till att kommunen tillskrivit
socialdepartementet respektive civildepartementet om åtgärder som ger
Linköpings kommun möjlighet att erbjuda sociala stödinsatser utan
biståndsprövning, en lättillgänglig socialtjänst, samt att regeringen har flera
förslag och utredningar som går i motionens önskade riktning.
Ärende
I en motion föreslår Paul Lindvall (M), Andreas Ardenfors (KD), Niklas Borg
(M), Muharrem Demirok (C) och Fredrik Lundén (M) att Linköpings kommun
ansöker hos regeringen att bli pilotkommun för Linköpingsmodellen.
Motionärerna grundar sitt förslag i att IVO och kammarrätten riktat kritik till
den så kallade Linköpingsmodellen och att den av brukare och anhöriga
uppskattade och förenklade formen, att erhålla stöd och service av
öppenvårdsinsatser samt hemtjänst, riskerar att upphöra i nuvarande form.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2016, § 385, att godkänna
skrivelse till socialdepartementet och civildepartementet avseende åtgärder
som ger Linköpings kommun möjlighet att erbjuda en lättillgänglig socialtjänst
utan biståndsprövning.
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Omsorgskontoret föreslår att motionen dels besvaras med att kommunen
tillskrivit socialdepartementet respektive civildepartementet om åtgärder som
ger Linköpings kommun möjlighet att erbjuda sociala stödinsatser utan
biståndsprövning, en lättillgänglig socialtjänst, samt att regeringen har flera
förslag och utredningar som går i Linköpings kommuns och motionens
önskade riktning.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Låt Linköping bli pilotkommun för Linköpingsmodellen, svar på motion (M),
(C) och (KD)
Motionen
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Bakgrund
Linköpings kommun har i mer än 20 år arbetat för att utveckla en lättillgänglig
socialtjänst av god kvalitet och med ett brett utbud av olika verksamheter som
erbjuder professionellt socialt stöd och som den enskilde själv kan kontakta.
Detta arbete har skett mycket målmedvetet utifrån brukarens bästa i fokus och i
full politisk enighet. Det ligger helt i linje med övriga samhällsutvecklingen,
där den enskildes inflytande och valmöjligheter har fått allt större betydelse när
välfärden ska utformas och fördelas. Målsättningen har varit att det ska
upplevas enkelt att söka hjälp hos socialtjänsten. Därutöver fördelas resurser
från handläggning och byråkratiska processer till direkta tjänster och insatser
för den enskilde.
Kammarrättens dom 2015-12-14, som gick kommunen emot (mål nr 940 – 15
och 934 – 15) överklagades och den 3 maj 2016 beslutade Högsta
förvaltningsdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd.
Sedan Högsta Förvaltningsdomstolen meddelat att inte bevilja
prövningstillstånd har kontakter tagits med socialdepartementet (barn- äldre
och jämställdhetsministern Åsa Regner) såväl som med civildepartementet,
(civilminister Ardalan Shekarabi).
Kommunstyrelsen beslutade den 8 november 2016, § 385, att godkänna
skrivelse till Socialdepartementet och Civildepartementet avseende åtgärder
som ger Linköpings kommun möjlighet att erbjuda en lättillgänglig socialtjänst
utan biståndsprövning.
Tillitsdelegationen inbjöd i slutet av 2016 kommuner och landsting till ett
samarbete kring tillitsbaserad styrning, en intresseanmälan lämnades in av
kommun- och omsorgsdirektören om deltagande avseende beroendevården.
Syftet var att genomlysa verksamheten såväl inåt som utåt för att se i vilken
mån den genomsyras av tillit på olika nivåer. Kommunens ansökan antogs inte,
men Tillitsdelegationen önskar fortsatt kontakt med kommunen utifrån
förslaget eftersom utvecklingsarbetet ansågs vara av mycket stort intresse för
delegationens fortsatta arbete.
Under våren har ytterligare ett antal beslut fattats på nationell nivå som leder i
en riktning mot öka lättillgängligheten. I SOU 2017:21 ”Läs mig! Nationell
kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre” föreslås förenklad
biståndsbedömning för service och sociala aktiviteter i hemtjänst och för
trygghetslarm. I en departementspromemoria, Ds 2017:12, föreslås en ändring i
socialtjänstlagen som möjliggör för kommunerna att erbjuda flera insatser
inom äldreomsorgen utan föregående biståndsbedömning redan från 1 juli
2018. Linköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över förslaget.
Dessutom har det fattats ett regeringsbeslut om ett utvecklingsarbete för tidiga
och samordnade insatser för barn och unga.
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Regeringen utsåg i april 2017 en särskild utredare för att genomföra en översyn
av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Med utgångspunkt i
nuvarande lagstiftnings, grundläggande mål, principer och värderingar ska
utredaren enligt kommittédirektivet bland annat:
– se över möjligheten för kommuner att tillgängliggöra och erbjuda insatser på
ett enklare sätt än i dag och samtidigt säkerställa en socialtjänst som är jämlik,
jämställd, likvärdig och rättssäker.
– se över möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättssäkerheten och
kvaliteten i vården och omsorgen riskeras samt analysera konsekvenserna av en
förenkling och redogöra för för- och nackdelar med en ändring.
Omsorgskontoret föreslår att motionen dels besvaras med att kommunen
tillskrivet socialdepartementet respektive civildepartementet om åtgärder som
ger Linköpings kommun möjlighet att erbjuda sociala stödinsatser utan
biståndsprövning, en lättillgänglig socialtjänst. Samt att regeringen har flera
förslag och utredningar som går i Linköpings kommuns och motionens
önskade riktning.
Information eller förhandling enligt (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Ej påkallat.
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