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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2019-11-28

Dnr SON 2019-858

Social- och omsorgsnämnden

Fältverksamhet, polarverksamhet, förlängning av
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende fältverksamhet förlängs tills
vidare.
2. Uppdrag ges till social- och omsorgsförvaltningen att revidera
verksamhetsuppdraget enligt nämndens beslut.
3. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Nämnden har att ta ställning till fortsatt uppdrag till Leanlink råd och stöd
avseende förebyggande arbete för ungdomar, fältverksamhet. Nuvarande
uppdrag gäller till 2020-12-31. Under 2016 arbetade dåvarande
omsorgskontoret tillsammans med Leanlink Råd fram ett nytt uppdrag bättre
anpassat efter målgruppens ålder, arbetsmetodik och tillgänglighet. Det nya
uppdraget påbörjades 2017-01-01 och innehåller 4 delar:
Polarverksamhet med inslag av individuella stödinsatser, samordning och
nätverkande, information och kommunikation, flexibel resurs för
områdesarbete vid särskild social oro.
Social och omsorgsförvaltningen föreslår att uppdraget till Leanlink Råd och
stöd avseende fältverksamhet förlängs 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.
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Ställningstagande uppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende
fältverksamhet, polarverksamhet

2 (3)

Bakgrund
Fätuppdraget i Linköpings kommun har varit formulerat på ett liknande sätt
under en lång tid. Under 2016 arbetade dåvarande omsorgskontoret
tillsammans med Leanlink Råd fram ett nytt uppdrag bättre anpassat efter
målgruppens ålder, arbetsmetodik och tillgänglighet.
Det nya uppdraget påbörjades 2017-01-01 och innehåller 4 delar:
Polarverksamhet med inslag av individuella stödinsatser: Utifrån behovet att
hitta både nya arenor och sätt att nå ungdomar samt en önskan om att arbeta
metodiskt med uppsökande och förebyggande arbete innebär uppdraget att
arbeta med nattvandring tillsammans med rekryterade ungdomar – så kallade
polare.
Uppdraget består av att läsårsvis rekrytera, utbilda och arbetsleda 20 ungdomar
i uppsökande verksamhet genom nattvandring. I begreppet polare ingår att man
erhåller en ledarskapsutbildning och finns med i ett nätverk med diverse
informations och utbildningstillfällen. Polare kan även finnas med vid
föräldramöten eller i andra forum där det behövs kännedom om ungdomsfrågor
etc.
Polarna erhåller arvodering vid de tillfällen de nattvandrar. Ersättningen utgår
för varje nattvandringstillfälle utifrån ålder och antal år i verksamheten.
Finansiering för arvodering ryms i ersättningen till Leanlink Råd och stöd.
Samordning och nätverkande: Uppdraget innebär att ingå i permanent
samverkans-grupp i Berga, Skäggetorp och Ryd samt i andra forum där
samverkan kring ungdomar diskuteras och hanteras. Under kvällstid, fredagar
och lördagar ska verksamheten utgöra en samordningsfunktion för övriga
professionella som kommer i kontakt med ungdomar såsom fritidsgårdar, polis,
nattvandrare, frivilligorganisationer m.fl.
Information och kommunikation: Uppdraget innebär att på olika sätt nå
ungdomar och deras föräldrar med information om socialtjänstens insatser och
hur dessa kan erhållas, exempelvis genom information till skolklasser, vid
föräldramöten etc. Uppdraget består även i att kommunicera med övriga
verksamheter som utifrån sitt arbete kommer i kontakt med målgruppen för att
på bästa sätt samordna vart och på vilket sätt en ungdom kan erhålla ett
kortsiktigt eller långsiktigt stöd utifrån behov.
Flexibel resurs för områdesarbete vid särskild social oro: Uppdraget innebär att
genom tät samverkan med andra aktörer ansvariga för trygghetsarbetet i
kommunen vara uppdaterad om klimatet i stadens bostadsområden. Om det
påtalas behov av förstärkning av samtliga aktörers verksamhet i ett specifikt
område utifrån social oro ska de förebyggande socialsekreterarna, efter samråd
med omsorgskontoret, kunna fokusera sina insatser under en begränsad tid (1
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till 12 veckor med möjlighet till förlängning) till det omtalade området.
Insatsen kan då innebära ökad närvaro i skola och på fritidsgårdar,
intensifierade informationsinsatser till ungdomar och deras föräldrar,
gruppverksamhet etc.
Uppföljning av uppdrag
Fältverksamheten har sedan mars 2019, tillsammans med ett företag utvecklat
en applikation speciellt framtagen för fältverksamheter där de kan se hur
fältarna har rört sig, hur många ungdomar de träffat och hur många ungdomar
som de samtalat med. De kommer även framöver kunna genomföra viss
dokumentation utifrån samtal och händelser. Hittills har appen registrerat att
fältarna träffat ca 7000 ungdomar och samtalat med ca 1000 ungdomar
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten, 5 mnkr, finns avsatta i omsorgsnämndens budget och
reglerar 6 årsarbetare, lokaler, fordon samt arvodering av de ungdomar som
rekryteras för nattvandring.
Förslag till beslut
Uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende fältverksamhet 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.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL§ 11 har skett i samband med nämndsammanträde.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

