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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Carin Gustafsson

2022-04-12

Dnr SON 2022-477

Social- och omsorgsnämnden

Fördelning av medel för trygghetsskapande insatser
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Utvecklingsuppdrag Områdesteam, Leanlink, tilldelas 1,75 mnkr.
2. Uppdrag Nära socialtjänst Skäggetorp, tilldelas 3,1 mnkr.
3. Reviderat Utvecklingsuppdrag Områdesteam, ges till Leanlink, Råd och
stöd.
Ärende
Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 att utöka social- och
omsorgsnämndens budgetram med 5 mnkr, genom omfördelning av
kommunenens medel för trygghetspaketet.
Social- och omsorgsnämnden ska ta ställning till hur förstärkning av nämnden
budgetram ska fördelas. Förslaget innebär att fördela den utökade budgeten
dels, till utvecklingsuppdraget Områdesteam och dels till Nära socialtjänst
Skäggetorp som planerar att startas under året.
Nämnden föreslås besluta att fördela 1,75 mnkr till Leanlink Råd och Stöds
verksamhet Områdesteam. Utökning av ersättning till Områdesteam möjliggör
en rekrytering av 2,5 årsarbetare på Råd och Stöd och att uppdraget kan
inkludera ett mer intensivt arbete med de ungdomar som har eller riskerar en
kriminell livsstil alternativt vill förändra och lämna sin kriminella livsstil.
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Nämnden föreslås vidare att förstärka verksamheten Nära socialtjänst
Skäggetorp Socialtjänst med 3,1 mnkr som ska går till tjänster på Råd och Stöd
och Social- och omsorgsförvaltningen, samt till hyra av lokal för verksamheten
Nära socialtjänst i Skäggetorp.
Social- och omsorgsnämnden föreslår besluta enligt social- och
omsorgsförvaltningens förslag.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse –Fördelning av trygghetsskapande medel med inriktning mot områdesbaserat
socialt arbete.docx
Bilaga 1: Reviderat uppdrag Områdesteam
Bilaga 2: Information Skäggetorp Socialtjänst
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i december 2021 att fördela medel till nämnderna
för att möjliggöra trygghetsskapande insatser i kommunen. Social- och
omsorgsnämndens budgetram utökades med 5 mnkr från 2022. I underlaget
specificeras att medlen till social- och omsorgsnämnden ska täcka utökade
behov av socialsekreterare, förstärkning av avhopparverksamhet och
brottsförebyggande arbete.
I september 2021 startade Råd och Stöd verksamheten Områdesteam.
Områdesteam arbetar uppsökande och förebyggande i hela Linköping. En
första uppföljning har visat att det finns behov av att kunna arbeta vidare med
de ungdomar verksamheten möter som riskerar att få eller har en kriminell
livsstil alternativt vill lämna en kriminell livsstil.
Det pågår förberedelser inför Nära socialtjänst Skäggetorp, som kommer att bli
en gemensam verksamhet mellan Social- och omsorgsförvaltningen och
Leanklink Råd och Stöd, där både myndighetsutövning och sociala
förebyggande och behandlande stödinsatser kommer att bedrivas. En
betydande del av verksamhetens finansiering kommer de första åren ske genom
riktade statsbidrag för utsatta områden. Etablering av verksamheten sker i
projektform och intentionen är att det ska vara en permanent verksamhet, även
efter att de riktade statsbidragen upphört. Verksamheten finansieras även
genom omfördelning av befintliga resurser inom Leanlink, Råd och stöd.
Det tar tid att bygga upp och få effekt av en ny verksamhet. Bedömningen är
att nuvarande budget behöver förstärkas för att skapa bättre förutsättningar för
verksamheten att arbeta på ett nytt sätt med förebyggande och samskapande
insatser, samtidigt som ordinarie verksamhet behöver fortgå.
Ekonomiska konsekvenser
De fördelade medlen om 5 miljoner kronor innebär en utökning av social- och
omsorgsnämndens budgetram. Medlen ska riktas till trygghetsskapande
insatser. Medlen medger en förstärkning av befintlig verksamhet samt en
planerad verksamhet.
För att Råd och Stöd ska kunna arbeta mer intensivt och riktat mot de
ungdomar som Områdesteam möter och som lever eller riskerar en kriminell
livsstil föreslås verksamheten förstärkas med 2,5 årsarbete till en kostnad om
1,75 miljoner kronor.
Resterande medel föreslås att användas till Skäggetorp Socialtjänst i form av 2
årsarbete till Råd och Stöd och 1 årsarbetare till Social och
Omsorgsförvaltningen, Beräknad kostnad om 700 000kr/medarbetare. I övrigt
beräknas 1 miljon användas till en välanpassad lokal i Skäggetorp. Medlen
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möjliggör en långsiktig delfinansiering av en verksamhet som till stor del
inledningsvis kommer att finansieras av riktade statsbidrag.
Kommunala mål
 Ett attraktivt och tryggt Linköping
 Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
 Effektiv organisation med goda resultat
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Det finns en del utmaningar kopplat till jämställdhet i Skäggetorp som bl. a.
framkommer i genomlysningen barn och unga och som visar på att
socialtjänsten i lägre grad når pojkar med frivilla insatser. Den nya
verksamheten i form av en sammanhållen lokal socialtjänst förväntas medföra
positiva effekter ur ett jämställdhetsperspektiv till följd av den ökade
tillgängligheten och samverkan i området.
Samråd
Samråd har skett med Leanlink kring fördelning av medlen.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL § 11 genomförs inför beslut i nämnd.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist, Social- och
omsorgsdirektör

Beslutet skickas till:
Leanlink,
Utförardirektör Sonja Erlandsson
Affärsområdeschef Råd o Stöd Carin Nilsson
Enhetschef Kvalitet och utveckling, avd
Vuxna

