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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Gustafsson

2020-10-01

Dnr SON 2019-931

Social- och omsorgsnämnden

Samordnad mottagning inkluderat Råd, Stöd och Hälsa,
ställningstagande till förlängning av verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende samordnad
mottagning inklusive Råd, Stöd och hälsa, förlängs tills vidare med en
möjlighet att revidera uppdraget tidigaste tre månader efter att ett nytt beslut
om ramavtal har fattats för målgruppen.
2. Uppdrag ges till Social- och omsorgsförvaltningen att ta fram förslag till
nytt alternativt reviderat verksamhetsuppdrag för den samordnade
mottagningen med råd, stöd och hälsa i anslutning till att beslut fattats om
ett nytt länsövergripande ramavtal för målgruppen.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förlängning av uppdrag till
Leanlink Råd och Stöd avseende samordnad mottagning inkluderat Råd, Stöd
och hälsa.
Det pågår ett arbete med översyn och ramavtal på regional nivå gällande flera
gemensamma åtaganden i förhållande till olika målgrupper och verksamheter.
Den samordnade mottagningen där Råd, Stöd och hälsa är inkluderat ingår i det
arbetet. I avvaktan på ett nytt ramavtal föreslås att pågående
verksamhetsuppdrag förlängs tills vidare och med möjlighet att revidera
tidigast tre månader efter att beslut om nytt ramavtal är fattat.
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Social- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över och eventuellt
revidera verksamhetsuppdraget i samband med att det nya ramavtalet
färdigställts och beslutats.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Rubriken på tjänsteskrivelse, ÅÅÅÅ-MM-DD
Eventuella bilagor
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Bakgrund
Råd och Stöds mottagning vänder sig till alla invånare i Linköpings kommun
oavsett ålder och erbjuder rådgivning, vägledning och kortare stödkontakter. I
mottagningen är Råd, stöd och hälsa inkluderat som har målgruppen barn 6-15
år med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa.
Uppföljning
Råd och Stöds mottagning har under 2019 arbetat med 496 ärenden. Detta är en
ökning från 2018 då det hade 424 ärenden. Av förra årets 496 ärenden var 188
st Råd, Stöd och hälsa ärenden som innefattar barn i åldrarna 6-15år. Merparten
av ärenden på mottagningen vänder sig till familjer med barn (0-18 år) och
denna målgrupp prioriteras.
Anledningen att medborgaren söker stöd är framförallt familjerelaterad
problematik eller livskriser av olika slag. De som söker Råd, Stöd och hälsa
vill ha stöd utifrån föräldrarollen och familjeproblematik. Barnet kan ha egna
svårigheter och Råd och Stöd uppger att många hänvisas från Bup utifrån deras
kö. Det är få sökanden från socialt utsatta områden och med invandrarbakgrund
Inflödet bedöms från utföraren som högt och de har omfördelat en resurs för att
kunna möta behovet.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten finns inrymd i social och omsorgsnämndens budget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt MBL § 19 har givits 2020-10-05.
Social- och omsorgsförvaltningen
Linda Ljunqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink, Råd och Stöd

