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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Tina Andersson

2021-10-31

Dnr SON 2021-464

Social- och omsorgsnämnden

Områdesteam, utökning av medel med 1 miljon kronor.
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Utvecklingsuppdraget Områdesteam förstärks med 1 mnkr.
Ärende
I Åtgärdsplan mot Segregation, fastställd av kommundirektören i december
2020, presenterades 60 åtgärder för att motverka segregation, bidra till trygghet
och vara brottsförebyggande. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2021 att
områdesteam skulle etableras i tre stadsdelar; Berga, Ryd och Skäggetorp med
tillhörande geografiska områden samt att uppdrag gavs till social- och
omsorgsnämnden att utforma ett utvecklingsuppdrag till Leanlink.
I juni 2021 beslutade nämnden att ge Leanlink, Råd och stöd ett
utvecklingsuppdrag för att etablera områdesteam. Tillskapandet av
områdesteam sker som en åtgärd inom ramen för kommunens arbete för att
motverka segregation och som en del i det trygghetsskapande arbetet i de tre
stadsdelarna med tillhörande geografiska områden. Vid Kommunstyrelsens,
KS, sammanträde 2021-09-21 beslutades att utifrån de vägledande principer
som anges i ”Utökat trygghetsarbete, uppdrag”, KS 2021-08-24, § 241, har ett
förslag till fördelning av kommunstyrelsens utökade ram år 2021 om 3
miljoner kronor för satsningarna på trygghetsskapande åtgärder utarbetats.
Enligt beslut i KS tilldelades social- och omsorgsnämnden 1 mnkr för att
förstärka det nyupprättade områdesarbetet för trygghetsskapande åtgärder.
Insatserna som möjliggörs genom den tillfälligt utökade budgetramen ska
betraktas som långsiktiga och inarbetas i kommunens budget för 2022 med
plan för 2023-2027. Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att Leanlink,
Råd och stöd tilldelas 1 mnkr som utgör en tjänst med uppdrag att arbeta med
stöd och metodutveckling samt förstärka inom befintligt inom Områdesteamen.
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Bakgrund
I juni 2021 beslutade social- och omsorgsnämnden att ge Leanlink, Råd och
stöd ett utvecklingsuppdrag som innebar att etablera Områdesteam i de tre
stadsdelarna Berga, Ryd och Skäggetorp med tillhörande geografiska områden.
Etablering av Områdesteam var en av 60 aktiviteter i Åtgärdsplan mot
segregation. Åtgärdsplanen fastställdes av kommundirektören i december
2020. Områdesteamen är en del av kommunens åtgärd i arbetet mot
segregation och det trygghetsskapande arbetet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-21 fattades beslut om utökat
trygghetsarbete. Kommunstyrelsen utökade budgetramen för utökat
trygghetsarbete med 3 mkr år 2021. Medlen fördelas till social- och
omsorgsnämnden med 1 mkr och kultur- och fritidsnämnden med 0,5 mkr samt
1,5 mkr till kommunstyrelsen. Vidare framgår i beslutet från KS att insatserna
som möjliggörs genom den tillfälligt utökade budgetramen ska betraktas som
långsiktiga och inarbetas i kommunens budget för 2022 med plan för 20232027.
Ekonomiska konsekvenser
De utökade trygghetsskapande åtgärderna finansieras under 2021 med 3
miljoner kronor från kommunstyrelsens resursmedel. Social- och
omsorgsnämnden tilldelas 1 miljon kronor av dessa resursmedel.
Kommunala mål
Ett attraktivt och tryggt Linköping
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL enligt 19 § kommer att ges 2021-11-08

Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink, Råd och stöd
Kvalitet och utveckling, avd Vuxna,
enhetschef
Kvalitet och utveckling, avd Barn och
unga, enhetschef

