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Tjänsteskrivelse
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Dnr SON 2021-1303

Social- och omsorgsnämnden

Ställningstagande till förlängning av uppdrag, Leanlink
Råd och Stöd, barn och unga
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Uppdrag till Leanlink Råd och stöd att bedriva verksamhet i form av stöd
till barn och unga 0-20, inkluderat den områdesbaserade socialtjänsten i
Berga och Lambohov, Umgängesstöd vid domar och IHF, samt Vårt
Nygård och Ungdomsmottagningen förlängs tills vidare i avvaktan på
utredning av lämplig organisering av kommunens öppenvårdsverksamhet
för barn, unga och deras familjer.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden ska ta ställning till förläggning av
verksamhetsuppdrag avseende stöd till barn och unga 0-20 som utförs av
Familjeenheten, inkluderat den områdesbaserade socialtjänsten i Berga och
Lambohov, Umgängesstöd vid domar och IHF, samt Vårt Nygård och
Ungdomsmottagningen. Uppdragen föreslås förlängas tills vidare i avvaktan på
utredning av lämplig organisering av kommunens öppenvårdsverksamhet för
barn, unga och deras familjer. Utredning krävs utifrån den komplexiteten
verksamheterna präglas av och i förhållande till pågående omställning av
Leanlink från utförare till medskapare, samt för att kunna möta förändrade
behov och samhällsutmaningar.
Det föreslagna beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ställningstagande till förlängning av uppdrag till Leanlink Råd och Stöd,
barn och unga.docx, 2021-11-19

2 (5)

Bakgrund
Linköping är en kommun med närmare 165 000 invånare varav ca 37 400 är
barn och unga under 20 år. Flera av dessa barn växer upp i familjer som under
kortare eller längre tid behöver olika sorters stöd p.g.a. exempelvis psykisk
ohälsa, samarbetssvårigheter mellan föräldrar, missbruk, eller annan relationsproblematik.
Idag erbjuds stöd och insatser via olika verksamhetsuppdrag av den
kommunala utföraren Leanlink Råd och stöd samt via avtal med två privata
utförare; Eleonoragruppen AB och Active omsorg och skola i Linköping AB.
Eleonoragruppen har tilldelats nytta avtal från och med 2022-03-01
tillsammans med Stadsmissionen. Active omsorg även ett avtal med Intensiv
hemmabaserad behandling (IHF) som upphör 2022-02-28.
Det har funnits och finns en hög efterfrågan av familjestödjande insatser och en
stor bredd av skilda behov, vilket kräver hög flexibilitet och en mångfald i
arbetsmetoder och utförande. Under den gångna avtalsperioden har efterfrågan
överlag varit hög och utförarens timmar har nyttjats.
Beskrivning av verksamhetsuppdragen
Leanlink, Råd och Stöd har i dagsläget flera verksamhetsuppdrag som riktar sig
till barn och unga, som har en uppdragstid som går ut 2021-12-31 och 2022-0228. Verksamhetsuppdragen omfattar stöd till barn och unga 0-20 som utförs av
Familjeenheten, inkluderat den områdesbaserade socialtjänsten i Berga och
Lambohov, Umgängesstöd vid domar och IHF, samt verksamhetsuppdrag
för Vårt Nygård och Ungdomsmottagningen.


Familjeenheten och den områdesbaserade socialtjänsten, Berga och
Lambohov

Familjeenheten arbetar med barn och ungdomar 0-20 år samt deras familjer,
som har behov av socialt stöd på grund av problem av psykosocial karaktär.
Insatserna kan innefatta olika typer av socialt stöd t ex praktiskt/pedagogiskt
stöd, samtalskontakt, individuellt stöd till barn och ungdomar och stöd i
föräldrarollen. Sedan 2019 erbjuder Familjeenheten också rådgivande samtal
upp till fem gånger och Booster-samtal efter avslutad insats för att stötta
familjerna i att bibehålla förändringsarbetet. Familjeenheten erbjuder
metoderna Marte Meo, FFT, PYC, RePulse och IHF. IHF är den enda metoden
som endast ges via bistånd, i övrigt sker allt förändringsarbete både utifrån
biståndsbeslut eller via service där familjerna själva söker stöd.
Den områdesbaserade socialtjänsten i Berga och Lambohov har ett separat
verksamhetsuppdrag men halva ersättningen kommer från uppdraget 0-20 och
ca hälften från boendestöd.
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Uppdraget är innovationsinriktat med fokus på följande tre områden:
1. Erbjuda lättillgängliga stöd – och behandlingsinsatser till barn, familj
och vuxna utifrån ett systemteoretiskt perspektiv.
2. Utveckla samverkan mellan/med aktörer i Berga och Lambohov genom
att vid behov komplettera med socialtjänst i redan befintliga strukturer.
3. Utveckla socialsekreterarroll – generalisten. Utföraren ska genomarbeta
och förankra uppdraget hos personal, samverkanspartners och invånare
i bostadsområdet.
Målsättning med uppdraget är att i Berga och Lambohov utveckla det sociala
områdesarbetet utifrån de förutsättningar som finns i respektive område.
Arbetet ska till stor del vara uppsökande och förebyggande med möjlighet
generella och allmänt inriktade stöd- och behandlingsinsatser på grupp eller
individnivå.


Umgängesstöd vid domar

Umgängesstöd vid tingsrättsdomar har socialnämnden enligt lag skyldighet att
verkställa. Leanlink Råd och stöd har sedan 2011 haft ett uppdrag att bedriva
sådan verksamhet. Under de senare åren har tingsrättens domar blivit fler och
ärendena mer komplicerade vilket resulterade i en utökning av timmar 2017 til
3100 timmar vilket förlängdes 2019 då omfattningen fortfarande motsvarade
behovet.


Intensiv hemmabaserad familjebehandling (IHF)

IHF är en manualbaserad behandlingsmetod. Behandlingstiden är mellan 6 -12
månader och målgruppen är familjer med dysfunktionella beteenden i form av
konflikter i familjen, där tillsynen är otillräcklig och/eller där det finns låg
omsorgsnivå. Barn/ungdomar i familjen skall vara i åldrarna 10-18 år och
uppvisa olika former av beteendeproblem och skolproblem. Leanlink Råd och
stöd har erbjudit insatsen sedan 2009 och fick 2017 ett verksamhetsuppdrag att
erbjuda metoden samtidigt som Active omsorg och skola AB tilldelades ett
avtal för att möta efterfrågan.


Vårt Nygård

Vårt Nygård är ett socialt områdesarbete i Skäggetorp. Målet med
verksamheten är att ge lättillgängligt stöd till familjer i Nygård och Skäggetorp,
stärka familjens egna resurser och möjliggöra för den att själv ta ansvar.
Verksamheten bedrivs av en familjepedagog och brobyggare med en annan
etnisk bakgrund än den svenska. Brobyggarens arbetsuppgift är att arbeta
uppsökande och motiverande i romska och somaliska familjer med behov av
stöd.
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Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen är en verksamhet som drivs i samverkan med Region
Östergötland, barn och ungdomsnämnden samt bildningsnämnden. Samverkan
mellan Linköpings kommun och region finns formulerad i ett ramavtal. Det har
fattats ett nytt beslut om ramavtal för ungdomshälsa där åldersgränsen ändras
från 13-25 år till 13-21 år. Det pågår nu en omarbetning av de lokala avtalen
där Linköping ingår i den centrala länsdelen tillsammans med Kinda,
Åtvidaberg, och Ydre kommun.
Från utförare till medskapare
I maj 2021 tog kommunstyrelsen beslut om verksamhet i egen regi. I dagsläget
pågår planering för hur omställningen ska ske för Leanlink till medskapare och
referensverksamhet.
Genom att verksamhetsuppdrag utformas på detta sätt ges Leanlink möjlighet
att utforma långsiktigt hållbara lednings- och styrningsprocesser som möjliggör
ett flexibelt och effektivt kompetens- och resursutnyttjande. Vidare skapas
möjligheter för att egenregin ska bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling inom de sakområden där uppdrag finns. Leanlink kan genom detta
också utgöra referens för kvalitet och kostnader inom sinauppdragsområden.
Beslutet skapar nya förutsättningar och möjligheter men kräver också att nya
rutiner och arbetssätt skapas, bl.a. tas en mall fram för verksamhetsuppdrag
samt gemensamma kvalitetskriterier.
Aktuell situation
Förutom ovanstående uppdrag har Råd och stöd ytterligare ett antal
verksamhetsuppdrag för stödverksamhet som riktar sig mot barn och unga och
deras familjer. För att snabbt kunna ställa om verksamheterna utifrån ändrade
behov har en önskan uttrycks från Leanlink om ett större gemensamt uppdrag
som möjliggör en flexibilitet i att flytta resurser mellan verksamheter.
Det finns ytterligare ett antal faktorer som påverkar den kommande
utformningen av organisering av öppenvårdsstöd för barn och unga. En av
dessa är skapandet av den nya enheten i Skäggetorp som både ska bestå av
både stöd och myndighetsutövning. Vidare är det förflyttningen till nära vård
och anpassningen av verksamhet utifrån de resultat som framkom i
genomlysningen av barn och unga.
Utifrån ovan beskrivna förhållanden behöver en utredning ske för hur
öppenvården för barn och unga ska organiseras och synkroniseras med de
övriga utvecklingsprocesser som sker inom området.
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Samråd har skett med affärsområdeschef för Leanlink Råd och Stöd om hur
hanteringen med förlängning av uppdragen ska hanteras. Leanlink Råd och
stöd instämmer med social- och omsorgsförvaltningens förslag.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information har lämnats i anslutning till social- och omsorgsnämndens
sammanträde.

Social- och omsorgsförvaltningen
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