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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2020-06-01

Dnr SON 2020-271

Social- och omsorgsnämnden

Korttidsvård/mellanvård och rehabilitering för personer
med psykisk funktionsnedsättning, uppsägning av
samverkansavtal mellan Linköpings kommun och Region
Östergötland
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Samverkansavtalet med Region Östergötland avseende korttidsvård och
rehabilitering sägs upp för upphörande 2020-06-19.
Ärende
Social och omsorgsnämnden har sedan oktober 2017 ett samverkansavtal med
Region Östergötland avseende korttidsvård/mellanvård för personer med
psykisk funktionsnedsättning i behov av rehabiliterande insatser.
Verksamheten bedrivs av Leanlink Råd och stöd tillsammans med personal
från Regionen i lokaler på Barnhemsgatan.
Då verksamheten inte efterfrågas på det sätt som prognostiserats samt inte
möter samverkansavtalets intentioner för målgruppen föreslås att avtalet sägs
upp från 2020-06-18. Förslaget är framtaget i samverkan med Region
Östergötland och Leanlink Råd och stöd.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Uppsägning av samverkansavtal mellan Linköpings kommun och Region
Östergötland avseende korttidsvård/mellanvård och rehabilitering för personer med psykisk
funktionsnedsättning. docx
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Bakgrund
Social och omsorgsnämnden har sedan oktober 2017 ett samverkansavtal med
Region Östergötland avseende korttidsvård/mellanvård för personer med
psykisk funktionsnedsättning i behov av rehabiliterande insatser.
Verksamheten bedrivs av Leanlink Råd och stöd tillsammans med personal
från Regionen i lokaler på Barnhemsgatan.
Hösten 2019 initierades ett arbete för att tydliggöra samverkansavtalets olika
delar. Detta då det på ledningsnivå funnits svårigheter i samverkan gällande
målgruppsbeskrivning, hur verksamheten ska användas utifrån kommunens
yttersta ansvar för samtliga personer i behov av korttidsvård, samt avseende
hur kommunen behöver utreda, bedöma och besluta om insatsen. Svårigheterna
har medfört att kriterier för vilka personer som bedöms vara i behov av
placering på Barnhemsgatan är otydliga samtidigt som mandaten för
beslutsfattande har ifrågasatts av motsvarande part.
Under våren 2020 har samsynen kring vilka personer som är i behov av
verksamheten utmanats. I dagsläget är endast två av sju platser belagda och nya
ansökningar har parterna inte kunnat enas om. Konstruktionen med en
gemensam intagningsgrupp i förening med kommunens ansvar att ta emot
ansökan, utreda, bedöma och besluta om insats har visat sig inte vara juridisk
hållbar i de avseenden det finns skilda bedömningar om personens behov.
Då verksamheten inte efterfrågas på det sätt som prognostiserats samt inte
möter samverkansavtalets intentioner för målgruppen föreslås att avtalet sägs
upp från 2020-06-18. Förslaget är framtaget i samverkan med Region
Östergötland och Leanlink Råd och stöd.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § MBL har lämnats 2020-06-08.
Social- och omsorgsförvaltningen

Susanna Lundstedt

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd
Region Östergötland psykiatriska
kliniken

