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2021-02-03

Dnr SON 2020-247

Social- och omsorgsnämnden

Anhörigstöd barn, ställningstagande till
upphandlingsform
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Anhörigstöd ska finnas tillgängligt och erbjudas till barn 4-20 år
verksamheten föreslås upphandlas i konkurrens.
2. Uppdrag ges till Social- och omsorgsförvaltningen att presentera förslag till
förfrågningsunderlag.

Ärende
Linköpings kommun har sedan 2018-01-01 avtal med Linköpings Stadsmission
avseende anhörigstöd barn. Avtalet har förlängts vid ett tillfälle med två år och
gäller till och med 2021-12-31.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Anhörigstöd innehåller gruppinriktad och/eller individuell behandling till barn
och ungdomar mellan 4-20 år som befinner sig i en svår livssituation utifrån en
förälders beroendeproblematik, missbruk eller psykisk sjukdom. Verksamheten
riktar sig även till barn och ungdomar som lever i familjer där det förekommer
våld eller där en förälder är frånvarande på grund av ett fängelsestraff.
Målsättningen med anhörigstöd är att stärka barns självkänsla och självbild,
avlasta barn skuld och ge barn möjlighet att bearbeta traumatiska upplevelser
samt förbättra samspelet mellan barn och förälder. Det är av stor vikt att
insatserna kommer barn tillgodo, totalt beräknas ca 120-140 barn och unga få
del av stödet.
Under nuvarande avtal har uppföljningar med utförarna påvisat ett ökat behov
av trygghetsskapande åtgärder kring och för barnen. Detta har inneburit att
anhörigstödstimmar omfördelats till motiverande och stödjande insatser till
föräldrar och omsorgspersoner. Genom att ge tid för familjeinriktat arbete men
med fokus på barnen, och på hur barnens livssituation påverkas av familjens
och föräldrarnas svårigheter har förtroende och tillit byggts som möjliggjort
enskilt och gruppstödstöd med och för enskilda barn. I kommande
förfrågningsunderlag ska hänsyn tas till dessa erfarenheter och förslaget är att
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del av resurser som gått till IHF omfördelas för att kunna kombinera
anhörigstöd med föräldrastödjande insatser.
Social-och omsorgsnämndens ger Social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag
att presentera förslag till förfrågningsunderlag vid nämndens sammanträde i
mars 2021.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Rubriken på tjänsteskrivelse, ÅÅÅÅ-MM-DD
Utredning behov av familjestöd 0–20 år
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Bakgrund
Se bilaga ”Utredning av behov familjestödjande insatser 0-20år”.
Ekonomiska konsekvenser
Dagens avtal med Stadsmissionen gällande anhörigstöd barn omfattar 510
grupptimmar och 240 enskilda behandlingstimmar. Synpunkter har
framkommit från såväl utförare som beställare att det finns ett behov av att
samma utförare har möjlighet att komplettera anhörigstöd till barn med
föräldrastärkande insatser. Förslaget är att avtalet förstärks med 2 600 timmar
motsvarande två årsarbetare och medel används som besparas genom att inte
upphandla insatsen Intensiv hemmabaserad familjebehandling IHF, vars avtal
går ut 2020-12-31.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt MBL § 11 genomfördes 2021-02-01.
Social- och omsorgsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

