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Dnr SON 2019-1075

Social- och omsorgsnämnden

Skolsocialt team, verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd
och stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och stöd godkänns enligt socialoch omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Under 2018 gjordes en genomlysning i Linköpings kommun av samverkansformer inom barn och ungdomsområdet. I genomlysningen framkommer behov
av en övergripande gemensam strategi och systematisk uppföljning som
genomsyrar samverkansarbete på alla nivåer. Det framkommer även att
samarbetet mellan skolans elevhälsoarbete och socialtjänsten behöver stärkas.
Social- och omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen håller på att ta
fram förslag till en samarbetsöverenskommelse om ett skolsocialt team
bestående av socialsekreterare och lärare som arbetar tillsammans med
elevhälsoteamen på skolorna. Samarbetsöverenskommelsen beräknas kunna
presenteras på nämndens sammanträde i januari. Redan nu föreslås att ett
verksamhetsuppdrag ges till Leanlink Råd och stöd som kommer att ingå som
nämndens del i överenskommelsen. I verksamhetsuppdraget samordnas
Stödteamet och Resursteamet som arbetar förebyggande tillsammans med
skolpersonal för att tidigt upptäcka och åtgärda behov av stöd hos barn och
unga i skolan. Samarbetsöverenskommelsen inklusive verksamhetsuppdraget
till Råd och stöd syftar till att utveckla och samordna kommunens insatser från
skola och socialtjänst vad avser stöd till barn, unga och deras föräldrar.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Skolsocialt team.docx
Sammarbetsöverenskommelse Skolsocialt team.docx
Verksamhetsuppdrag Skolsocialt team.docx
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Bakgrund
Den genomlysning som gjordes under 2018 visar på behovet av att skapa en
tydlig vision och strategi för sammanhållen, gemensam styrning av
kommunens samverkansformer mellan skola och socialtjänst.
Det finns ett stort behov av förebyggande samverkansformer där mindre,
lättillgängliga insatser når ut brett och kan möta upp tidiga symptom hos barn
och unga.
Socialtjänsten har idag Resursteamet som arbetar mot elever i grundskolan som
är i behov av extra stöd och deras föräldrar. Utöver det finns Stödteamet som
arbetar för elever på resursskolorna i kommunen och deras familjer. Förslaget
är nu att slå ihop Resursteamet och Stödteamet för att få en bättre samordning
av resurserna och att nå ut till alla elever och familjer i Linköpings kommun
som är i behov av samordnat stöd från skola och socialtjänst.
En samarbetsöverenskommelse håller på att tas fram mellan social- och
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen. I den skissas ett
skolsocialt team som kommer att bestå av två lärare och fem socialsekreterare.
Dessa ska utgöra ett team där ansvaret för att arbeta med skolsituationen ligger
på lärarna och behandlingsansvaret hos socialsekreterarna. Personalen
förväntas möta hela målgruppen inom ramen för det gemensamma uppdraget.
Målgruppen för teamets arbete är alla barn och deras familjer som är i behov av
gemensamma insatser från skola och socialtjänst. Verksamheten vänder sig till
barn som går i årskurs 1-9. Teamets arbete kan komma att utvecklas till att
omfatta även första året på gymnasiet.
Målsättningen är att barnet/familjen ska erbjudas ett intensivt stöd från teamet
under en begränsad tid. I uppdraget ingår även att planera och genomföra
insatser tillsammans med elevhälsoteam på skolorna samt i mån av tid bistå
elevhälsan i det förebyggande arbetet.
Socialsekreterarna har sin organisatoriska tillhörighet på Leanlink Råd och
Stöd. Lärarna har sin organisatoriska tillhörighet på Sektionen för
resurs- och stödverksamhet.
Utifrån att verksamheten bygger på samverkan med gemensamma resurser
finns en gemensam ledningsgrupp bestående av verksamhetschef från Råd och
Stöd och verksamhetschef på Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Den
dagliga arbetsledningen ansvarar personal från Råd och Stöd för genom
gruppledare.
Representanter från social- och omsorgsförvaltningen, utbildningskontoret och
Råd och Stöd utgör en styrgrupp som har ett övergripande ansvar för att
uppföljning/utvärdering av verksamheten görs. Under första verksamhetsåret
sker uppföljning/utvärdering minst en gång per termin.
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Samarbetsöverenskommelsen kommer presenteras för social- och
omsorgsnämnden på januarisammanträdet. Redan nu föreslås nämnden ge ett
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd som innebär att arbetet ska
organiseras i ett skolsocialt team.
Ekonomiska konsekvenser
Social- och omsorgsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden finansierar
teamet gemensamt. Social- och omsorgsnämnden bidrar med fem
socialsekreterare och står för 70% av lokalkostnad och övriga kostnader. Barnoch ungdomsnämnden bidrar med två årsarbetare och står för 30 % av
lokalkostnad och övriga kostnader.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL lämnas under december 2019.
Social- och omsorgsförvaltningen
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