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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Ann-Charlotte Svanhem

2021-06-15

Dnr SON 2019-852

Social- och omsorgsnämnden

Beroendemottagningen, tillägg till verksamhetsuppdrag
med Leanlink Råd och stöd
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Tillägg till verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd avseende
Beroendemottagningen godkänns enligt social och omsorgsförvaltningens
förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget
med Leanlink Råd och stöd.

Ärende
Leanlink Råd och Stöd har idag ett verksamhetsuppdrag avseende Individ- och
familjeomsorg, öppenvård vuxna. Detta verksamhetsuppdrag är ett tillägg till
redan pågående uppdrag.
Solvändan hem för vård eller boende (HVB) har under flera år bedrivit
missbruksbehandling för män och kvinnor i Linköping. Dygnsvården övergår
till behandling enbart i öppenvård enligt 12-stegsprogrammet och
samlokaliseras där delar av Beroendemottagningen redan finns idag, centralt i
Linköping.

__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Öppenvård vuxna tillägg verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd
avseende Individ- och familjeomsorg, Beroendemottagningen, 2021-04-14
Bilaga: Verksamhetsuppdrag
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Bakgrund
Solvändan HVB har i 30 år funnits i Linköpings kommun och har bedrivit
missbruksbehandling enligt 12-stegsprogrammet, både i dygnsvård och i
öppenvård. Vid uppföljning av verksamheten har det framkommit att
Solvändan under de senaste åren haft en minskad efterfrågan på boendeplatser
samtidigt som öppenvården haft en hög nyttjandegrad. Dialog mellan Socialoch omsorgsförvaltningen och Leanlink har förts, om att kunna nyttja
boendeplatserna på bättre sätt till annan målgrupp och koppla samman denna
del av öppenvården med redan pågående verksamhetsuppdrag. Från och med
april 2021 finns således behandling enligt 12-stegsmodellen samlokaliserad
med övriga delar av den kommunala delen av Beroendemottagningen.
Under sommaren 2020 utsåg regeringen en särskild utredare för att se över
samordning och samverkan när det gäller individer som har en psykisk
sjukdom och beroendesjukdom. Huvuduppdraget är att föreslå hur ansvaret kan
samlas hos en huvudman, framför det delade ansvaret mellan kommun och
region som finns idag. Utredningen ska presenteras i november 2021 och kan
komma att påverka detta verksamhetsuppdrag samt övriga verksamhetsuppdrag
som rör missbruksvård.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten finns inrymd i social- och omsorgsnämndens budget.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Verksamheten riktar sig till både män och kvinnor och ska om behov uppstår
erbjuda samkönade gruppbehandlingar.
Samråd
Samråd har skett med juridikfunktionen gällande verksamhetsuppdragets
utformning. Juridikfunktionen har inget att erinra.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd den 14 juni
2021.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist
Beslutet skickas till:

