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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Anna Landerholm

2021-11-24

Dnr SON 2021-233

Social- och omsorgsnämnden

Familjerådgivning, verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd
och Stöd
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd avseende
familjerådgivning godkänns enligt Social- och omsorgsförvaltningens
förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden föreslås godkänna förslaget till
verksamhetsuppdrag avseende familjerådgivning samt ge social- och
omsorgsdirektören rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Nuvarande avtal avseende familjerådgivning startade den 1 januari 2018 och
möjliggör totalt 3 990 timmar/år. Uppdraget är fördelat på två utförare,
Leanlink Råd och Stöd med 2 400 timmar samt Linköpings Stadsmission med
1 590 timmar. Båda avtalen upphör den 1 januari 2022.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Social- och omsorgsnämnden fattade den 25 november 2020 beslut om att ett
förslag på verksamhetsuppdrag med samordningsansvar för Leanlink Råd och
Stöd om totalt 2 590 timmar skulle tas fram samt att 1 400 timmar skulle
upphandlas i konkurrens. Detta i syfte att upprätthålla kompetens, kvalitet och
hög tillgänglighet och samtidigt möjliggöra bredd i utförandet. Upphandling
enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har genomförts och tilldelning
har skett. Det nya avtalet med den privata utföraren Bloton gäller från och med
den 1 januari 2022.
Social- och omsorgsförvaltningen har nu också tagit fram ett förslag på
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och Stöd. Verksamhetsuppdraget
föreslås gälla från och med den 1 januari 2022 och tills vidare.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsuppdrag Familjerådgivning, 2021-11-24
Verksamhetsuppdrag Familjerådgivning
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Bakgrund
Alla kommuner ska utifrån Socialtjänstlagen 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (SoL)
tillhandahålla familjerådgivning. Den kan ges av kommunens egen personal
eller av en annan lämplig rådgivare. Familjerådgivningen ska erbjudas med
hög kvalitet och vara lätt för alla medborgare att få tillgång till inom rimlig tid.
Verksamheten består av samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i
parförhållanden. Syftet är att bistå par med samtalsstöd så att de kan fortsätta
att leva tillsammans. För de par där en separation är aktuell ska verksamheten
erbjuda stöd för att minska de negativa konsekvenserna av denna. Syftet är
även att underlätta de vuxnas gemensamma föräldraansvar. Samtalen kan
erbjudas enskilt, parvis eller i grupp.
Insatserna ges som service, det vill säga utan föregående biståndsprövning.
Enligt föreslaget verksamhetsuppdrag kommer Leanlink att vara första
kontakten för par/enskilda som söker familjerådgivning. Leanlink fördelar
sedan uppdragen mellan sig och upphandlad utförare av familjerådgivning.
Detta i syfte att underlätta förfrågningar om familjerådgivning, förenkla vägen
in, undvika väntetider samt ge möjlighet att matcha par/enskilda med
familjerådgivarnas specialkompetens.
Leanlink och upphandlad utförare av familjerådgivning ska i samverkan med
varandra planera för utförandet av familjerådgivningen och regelbundet ha
kontakt för bästa möjliga fördelning och matchning av uppdrag/ärenden.
Ekonomiska konsekvenser
Verksamheten inryms inom social- och omsorgsnämndens budget.
Ersättningsnivån i det föreslagna verksamhetsuppdraget är densamma som i
nuvarande avtal med Leanlink Råd och Stöd.
Kommunala mål
Kommunens välfärdstjänster kännetecknas av trygghet, värdighet och
delaktighet oavsett utförare.
Linköpings kommuns verksamhet såväl inom kommunen som hos privata
utförare är kostnadseffektiv och möter i hög utsträckning målgruppens behov.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Verksamheten är tillgänglig för kvinnor och män på ett likvärdigt sätt. I
verksamhetsuppdraget anges också att verksamheten ska ha kompetens och
tydliga rutiner för hur de upptäcker och arbetar med våld i nära relationer.

3 (3)

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd den 6 december
2021.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och Stöd
Kvalitet och utveckling, avd Vuxna,
enhetschef

