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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Karin Granath

2020-05-13

Dnr SON 2019-846

Social- och omsorgsnämnden

Samverkansavtal med Region Östergötland
Psykiatricentrum, avseende missbruks och
beroendevård vid Beroendeenheterna, psykiatriska
kliniken i Linköping
Förslag till beslut
1. Samverkansavtal med Region Östergötland Psykiatricentrum avseende
missbruks- och beroendevård vid Beroendeenheterna godkänns enligt
social- och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna samverkansavtalet.
Ärende
Samverkansavtal med Region Östergötland pågår sedan 2013 avseende
missbruks- och beroendevård för vuxna. Samverkansavtalet syftar till
samordning och utveckling av Linköpings kommuns och Region Östergötlands
resurser och kompetenser för missbruks- och beroendevård.
Ett nytt reviderat samverkansavtal föreslås utifrån aktuella förutsättningar i
respektive huvudmans organisation samt utifrån den beslutade övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Region Östergötland och länets
kommuner som gäller från och med 2018-01-01.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Det är Leanlink Råd och Stöd som svarar för uppdraget att bedriva
verksamheten vilket regleras i ett särskilt verksamhetsuppdrag (Dnr SON
2019-852). Verksamhetsuppdraget omfattar samverkan med Region
Östergötland.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna det nya reviderade
samverkansavtalet med Region Östergötland Psykiatricentrum som gäller från
och med 2020-06-01 och tills vidare. Uppsägningstiden är 12 månader om
parterna inte kommer överens om annat.
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Bakgrund
Samverkansavtal med Region Östergötland pågår sedan 2013 avseende
missbruks- och beroendevård för vuxna. Samverkansavtalet syftar till
samordning och utveckling av Linköpings kommuns och Region Östergötlands
resurser och kompetenser för missbruks- och beroendevård.
Ett nytt reviderat samverkansavtal föreslås utifrån aktuella förutsättningar i
respektive huvudmans organisation samt utifrån den beslutade övergripande
samverkansöverenskommelse mellan Region Östergötland och länets
kommuner som gäller från och med 2018-01-01.
Målgruppen för samverkan är vuxna individer med substansbruksproblematik
och hasardspelberoende boende Linköpings kommun. Individer med
samsjuklighet, dvs. beroende och samtidigt förekommande psykiatrisk
sjukdom ska särskilt uppmärksammas. Målgruppen är också anhöriga där
verksamheten ska erbjuda rådgivning och stöd.
Leanlink Råd och Stöd svarar för uppdraget att bedriva verksamheten vilket
regleras i ett särskilt verksamhetsuppdrag (Dnr SON 2019-852).
Verksamhetsuppdraget omfattar samverkan med Region Östergötland och sker
utifrån gällande lagstiftning bla hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen
samt ifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och
beroendevård och aktuella vårdprogram inom området.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna det nya reviderade
samverkansavtalet med Region Östergötland Psykiatricentrum som gäller från
och med 2020-06-01 och tills vidare. Uppsägningstiden är 12 månader om
parterna inte kommer överens om annat.
Uppföljning och utvärdering
Verksamheten ska kontinuerligt följas upp utifrån brukar-, arbetsmiljö- och
verksamhetsperspektiv. Parterna ska tillsammans utarbeta lämpliga och inom
ramen för samverkansavtalet gemensamma utvärderings- och
uppföljningskriterier för att utvärdera tillgänglighet, målgrupp, samverkan och
metodutveckling.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § Medbestämmandelagen har genomförts under maj
månad 2020.
Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Region Östergötland Psykiatricentrum
Leanlink Råd och Stöd

