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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2019-12-02

Dnr SON 2019-863

Social- och omsorgsnämnden

Familjecentraler, reviderat uppdrag till Leanlink Råd och
stöd avseende socialsekreterare
Förslag till beslut
1. Reviderat uppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende socialsekreterare vid
familjecentraler godkänns.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna det reviderade
verksamhetsuppdraget.
Ärende
Nämnden har att ta ställning till reviderat uppdrag till Leanlink Råd och stöd
avseende socialsekreterarresurs på familjecentralerna. Nuvarande uppdrag
gäller till 2020-12-31. Sedan 2004 driver socialtjänsten tillsammans med
utbildningsförvaltningen och barnhälsovården familjecentraler i Linköping.
Antalet centraler har succesivt utökats och i dagsläget finns de i 8 olika
stadsdelar inom Linköpings kommun.
Familjecentraler fyller en viktig förebyggande funktion för barn och deras
familjer där ett samlat lättillgängligt stöd kan ges utifrån ett holistiskt synsätt
på barnets behov under de första åren. Insatsen family by family bedöms kunna
inrymmas i uppdraget och användas vid behov som en förebyggande aktivitet
tillsammans med utbildningsförvaltningen.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Social och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och
stöd avseende socialsekreterare vid familjecentralerna godkänns. Uppdraget
gäller från 2021-01-01 och tillsvidare, med en ömsesidig möjlighet för båda
parter att påkalla uppsägning eller översyn av uppdraget med 12 månaders
varsel.
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Medel för verksamheten finns inrymd i nämndens budget.
__________

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ställningstagande till uppdrag, Leanlink Råd och stöd, socialsekreterarresurs
vid familjecentraler.docx
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Bakgrund
Nämnden har att ta ställning till reviderat uppdrag till Leanlink Råd och stöd
avseende socialsekreterarresurs på familjecentralerna. Nuvarande uppdrag
gäller till 2020-12-31. Sedan 2004 driver socialtjänsten tillsammans med
utbildningsförvaltningen och barnhälsovården familjecentraler i Linköping.
Antalet centraler har succesivt utökats och i dagsläget finns de i 8 olika
stadsdelar inom Linköpings kommun.
Som stöd för samverkan finns ett samverkansavtal som senast reviderades
2016. I samband med detta samordnades nämndens uppdrag till Råd och stöd
såtillvida att samtliga resurser avseende familjecentraler lades i ett och samma
uppdrag för att möjliggöra en flexibilitet. Sedan 2018-01-01 ingår även i
uppdraget att tillse stöd till unga föräldrar. Nuvarande uppdrag reglerar 6,6
årsarbetare vilket föreslås utökas till 7,5 årsarbetare utan utökad ersättning från
2021-01-01
Familjecentraler fyller en viktig förebyggande funktion för barn och deras
familjer där ett samlat lättillgängligt stöd kan ges utifrån ett holistiskt synsätt
på barnets behov under de första åren. Insatsen family by family bedöms kunna
inrymmas i uppdraget och användas vid behov som en förebyggande aktivitet
tillsammans med utbildningsförvaltningen.
Tillgänglighet, form av stöd och erbjudande om samtalsgrupper varierar mellan
de 8 familjecentralerna utifrån områdets och besökarnas speciella behov. Social
och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och stöd
avseende socialsekreterare vid familjecentralerna godkänns. Uppdraget gäller
från 2021-01-01 och tillsvidare, med en ömsesidig möjlighet för båda parter att
påkalla uppsägning eller översyn av uppdraget med 12 månaders varsel.
Medel för verksamheten finns inrymd i nämndens budget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet
Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts i samband med
nämndsammanträdet.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

