Minnesanteckningar verksamhetsråd 2017-03-30

1. Information från omsorgskontoret
Behov och utmaningar. Rapport från omsorgskontorets
budgetarbete
Utmaningar 2018
•

Social exkludering i vissa områden och inom vissa grupper

•

Ökad psykisk ohälsa

•

Ökat missbruk och riskbruk bland äldre

•

Boendefrågor

•

Aktivitet och sysselsättning

•

Avtal och upphandlingsmodeller

•

Digitaliseringsbehov
Upphandlingar
Omsorgskontoret har 6 pågående upphandlingar just nu och
tilldelningsbeslut planeras till omsorgsnämndens sammanträde 26 april.
Upphandlingarna gäller Boendestöd vuxna, Dataspelande ungdomar,
Intensiv hemmabaserad familjebehandling IHF, Familjerådgivning,
Anhörigstöd barn, Augustbergsgården och Aktivitet och sysselsättning.
Förarbetet har inletts kring upphandling Stöd/behandling 0-20.
EKB
Förändrade villkor kring ersättning för ensamkommande
barn/ungdomar och detta innebär att kommunen har sagt upp avtal med
privata utförare. För att öka möjligheten till beredskap för snabba

förändringar och öka flexibiliteten så kommer det vara kommunala
utförarens råd & Stöds ansvar.
Nya uppdrag
En utökning av arbetsinriktade platser (20 årsplatser) kommer from 1
april 2017 kommer ges inom ramen för Råd & Stöds verksamheter.
Skog & mark kommer också att inleda ett samarbete med Smedstad
ridsportcenter där det kommer att erbjudas arbetsinriktade platser.
Målgruppen är främst neuropsykiatri.
Ungdomsmottagningen har fått förstärkning med 2 åa inom ramen för
den statliga satsningen psykisk hälsa. Uppdraget är att öka
tillgängligheten och att nå de grupper ungdomar som inte vänder sig till
ungdomsmottagningen. Uppdraget innebär också att starta upp en
ungdomschatt.
Linköpings fältsekreterare ska arbeta utifrån ett ny arbetsmodell. Detta
betyder att dom ska driva Polarverksamhet vilket betyder att ta äldre
ungdomar till hjälp för att nå yngre.
Digitalisering
En e-hälsostrategi har fastställts av omsorgsnämnden, äldrenämnden
och socialnämnden. Strategin är långsiktig, 6 år, och till denna ska det
arbetas fram konkreta handlingsplaner. Inom omsorgskontorets
områden behöver vi fundera på hur våra målgrupper kan vara hjälpta av
digitala lösningar.
Bistånd och service
Missbruksvården väntar fortfarande på dom från Kammarrätten
beträffande rätten till individuellt stöd utan bistånd. Linköping har
skickat en skrivning till socialdepartementet och civildepartementet om
möjligheten att erbjuda sociala insatser utan biståndsprövning. På
nationell nivå förs samtal om hur stöd och service kan ges utan bistånd.
Psykisk hälsa
Det finns en överenskommelse mellan staten och SKL om ett fortsatt
långsiktigt arbete inom områden psykisk hälsa vilket även Linköpings
kommun är en del av. Läs vidare om länets handlingsplan
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/wpcontent/uploads/2017/01/Östergötland.pdf

Kvalitets och utvärderingskontoret
Information från Ulla Lindberg. Se PP-material KoU
2. Information från FoU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete. Se
vidare FoUs presentation.
3. ”Att våga tala om självmord är ett skydd för livet”. Se vidare
presentation och länkar.

Glöm inte att boka in höstens verksamhetsråd i kalendern, 19/10 kl
08,30-12,00! Dagordning och anmälningslänk kommer i god tid innan.
Glöm inte att gå in och kika regelbundet på vår utförarwebb.

Tack för ert deltagande!
Maritha, Sofia, Björn och Karin.

