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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2019-12-10

Dnr SON 2019-938

Social- och omsorgsnämnden

MiniMaria, förlängning av verksamhetsuppdrag till
Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende Minimaria förlängs
tillsvidare.
2. Från 2022-01-01 inkluderas tilläggsavtal avseende stöd till dataspelande
ungdomar i uppdraget.
3. Uppdrag ges till social- och omsorgsförvaltningen att revidera
verksamhetsuppdraget enligt nämndens beslut.
4. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna det reviderade
verksamhetsuppdraget.
Ärende
Nämnden har att ta ställning till fortsatt uppdrag till Leanlink Råd och stöd
avseende Minimaria. Nuvarande uppdrag gäller till 2020-12-31. Minimaria är
en mottagning för ungdomar 13-20 år och deras föräldrar som behöver stöd och
behandling utifrån ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger.
Från 2018 har verksamheten ett tilläggsavtal avseende insatser till ungdomar
med dataspelsberoende som de tilldelades i en upphandling 2017.
Social och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och
stöd avseende Minimaria förlängs tillsvidare.
Det ramavtalsupphandlade uppdraget avseende stöd till dataspelande ungdomar
föreslås fortsatt ingå i uppdraget från 2022-01-01.
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Medel för verksamheten finns inrymd i nämndens budget.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Förlängning av verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd. docx
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Bakgrund
Leanlink Råd och stöd har sedan 2014 ett uppdrag att bedriva verksamheten
Minimaria, en mottagning för ungdomar 13-20 år och deras föräldrar som
behöver stöd och behandling utifrån ett riskbruk, missbruk eller beroende av
alkohol eller droger. Från 2018 har verksamheten ett tilläggsavtal avseende
insatser till ungdomar med dataspelsberoende som de tilldelades i en
upphandling 2017. Avtalet som gäller t o m 2021-12-31 är ett ramavtal där
timmar avropas till en volym om maximalt 200 timmar per år.
Minimaria
Syftet med verksamheten är att erbjuda samordnade insatser från kommunen
och Regionen i form av information, rådgivning, stöd, vård och behandling.
Utförare är Leanlink Råd i samverkan med Region Östergötland.
Målsättningen med en integrerad verksamhet är att åstadkomma ett bra
samutnyttjande av kommunens och landstingets resurser för att minska riskoch missbruk hos unga. Minimaria arbetar aktivt för att kunna ta emot
ungdomar akut. I dagsläget är väntetiden max 2 dagar.
Den samordnade mottagningen ska innehålla följande delar:
-

Information, rådgivning, konsultation, motiverande samtal
Kartläggning, bedömning av missbruk
Provtagning
Uppsökande arbete information
Medicinsk och psykiatrisk bedömning
Behandling, individuellt och familjebaserad
Stöd till fungerande skolgång

Uppdraget innefattar även:
-

Nå ungdomar och deras föräldrar med tidiga insatser
Erbjuda verksamhet som ej är stigmatiserande
Erbjuda evidensbaserad socialtjänst och hälso- och sjukvård
Ökad tydlighet för ungdomar och föräldrar vart man kan vända sig
Att erbjuda ett samordnat stöd som inkluderar breda stöd – och
behandlingsinsatser för ungdomar och deras föräldrar från både
kommun och landsting
Snabbt erbjudande, kort väg till stöd, hög tillgänglighet.
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Uppföljning
Under perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-09 har kommundelen av
MiniMaria totalt hanterat 103 ärenden i behandling, av dessa är 81 st pojkar
och 22 st flickor. Antal ärenden som utförts på bistånd är 22 st och andelen
serviceärenden är 81 st. Ungdomarnas medelålder är 17 år.
Det har även hanterats uppskattningsvis ett 50-tal rådgivningsärenden, där
föräldrar, skola eller andra instanser kontaktat MiniMaria för rådfrågning.
Kontakten har främst skett via telefon men i vissa fall även möte på plats hos
MiniMaria.
Samverkansavtal med Regionen och utbildningsförvaltningen
Minimaria bygger på samverkande resurser från sjukvård, socialtjänst och
skola. Det lokala samverkansavtalet är i behov av översyn men avvaktas
framtagandet av ett övergripande ramavtal som ska reglera Regionen och länets
samtliga 13 kommuners samverkan för ungdomar med beroendeproblematik. I
december 2018 beslutades om en ny nationell handlingsplan mot missbruk och
beroende och utifrån den har SKL gjort ett kunskapsunderlag som behandlar
aktiviteterna tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer
mellan 13-29 år vilken bör ligga till grund för ett nytt samverkansavtal.
Förslag
Social och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och
stöd avseende Minimaria förlängs tillsvidare. Båda parter kan när som helst
säga upp överenskommelsen för villkorsändring eller upphörande.
Uppsägningstiden är 12 månader om parterna inte kommer överens om annat.
Uppsägning ska vara skriftlig.
Det ramavtalsupphandlade uppdraget avseende stöd till dataspelande ungdomar
föreslås fortsatt ingå i uppdraget från 2022-01-01.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten, 5,1 mnkr, inklusive medel för lärandecentrum,
inryms i social- och omsorgsnämndens budget.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen har genomförts i samband med
nämndsammanträdet.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

