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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Karin Granath

2020-05-11

Dnr SON 2019-852

Social- och omsorgsnämnden

Beroendemottagningen inklusive öppenvård,
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdrag avseende Beroendemottagningen inklusive öppenvård
för beroendeproblematik ges till Leanlink Råd och Stöd enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.

Ärende
Leanlink Råd och Stöd har uppdraget att svara för Beroendemottagning samt
öppenvård för vuxna personer med beroendeproblematik. Nuvarande uppdrag
regleras utifrån ett grunduppdrag, S:t Larsmottagningen/Beroendekliniken samt
ett tilläggsavtal om Förstärkt öppenvård.
Ett nytt verksamhetsuppdrag föreslås omfatta de båda två huvudsakliga
inriktningarna. Uppdraget sker också i samverkan med Region Östergötland
vilket regleras i ett särskilt samverkansavtal, SON 2019-846.
Verksamheten syftar till att ge stöd så att den enskilda kan bryta ett beroende
samt klara ett självständigt liv med boende och en vardag med meningsfullt
innehåll. Verksamhetsuppdraget omfattar 12,5 årsarbetare med kompetenser
bestående av socialsekreterare, alkohol och drogterapeuter, samt arbetsledning.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna det nya verksamhetsuppdraget
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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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse Beroendemottagningen inkl. öppenvård
Verksamhetsuppdrag avseende beroendemottagning inkl. öppenvård för beroendeproblematik
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Bakgrund
Leanlink Råd och Stöd har uppdraget att svara för Beroendemottagning samt
öppenvård för vuxna personer med beroendeproblematik. Nuvarande uppdrag
regleras utifrån ett grunduppdrag, S:t Larsmottagningen/Beroendekliniken samt
ett tilläggsavtal om Förstärkt öppenvård.
Ett nytt verksamhetsuppdrag föreslås omfatta de båda två huvudsakliga
inriktningarna. Uppdraget sker också i samverkan med Region Östergötland
vilket regleras i ett särskilt samverkansavtal, SON 2019-846 som är reviderat
utifrån nuvarande förutsättningar och gäller från och med 2020-06-01.
Verksamheten syftar till att ge stöd så att den enskilda kan bryta ett beroende
samt klara ett självständigt liv med boende och en vardag med meningsfullt
innehåll. Verksamheten omfattar konsultation och rådgivningssamtal samt
information, stöd och strukturerade behandlingsinsatser. Verksamheten ska
också omfatta öppenvård med olika intensitet och följa nationella riktlinjer för
området. Målgruppen är personer från 18 år med missbruk eller
beroendeproblematik.
Verksamhetsuppdraget omfattar 12,5 med kompetenser bestående av
socialsekreterare, alkohol och drogterapeuter, samt arbetsledning.
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna det nya verksamhetsuppdraget
som gäller från och med 2020-06-01 och tills vidare. Uppsägningstiden är 12
månader om parterna inte kommer överens om annat.
Ekonomiska konsekvenser
Ersättning för verksamheten Beroendemottagningen inklusive öppenvård finns
inom ramen för social- och omsorgsnämndens budget.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av nuvarande verksamhetsuppdrag till tilläggsuppdrag har följts
upp årligen i en verksamhetsberättelse. En uppföljning och målgruppsanalys är
gjord under februari 2020 vilket visar på att individer som kommit i kontakt
med beroendemottagningen har behov som omfattas av verksamheten uppdrag
och kompetens. Uppföljningen visar också på ett strukturerat samarbete med
Region Östergötland.

3 (3)

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:
Leanlink Råd och Stöd

