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Familjerådgivning Leanlink Råd och stöd, tilläggsavtal 

Förslag till beslut 

1. Omsorgsnämnden beslutar teckna tilläggsavtal med Leanlink, Råd och 

stöd, familjerådgivning, motsvarande en årsarbetare till en kostnad av 

750 000 kr. 

Ärende 

Omsorgsnämnden har avtal med Leanlink, Råd och Stöd att bedriva 

familjerådgivning. Total volym är i nuläget 2 690 timmar. 

I den upphandlingen som gjordes 2010 var den totala beställningsvolymen       

3 400 timmar fördelat 60/40 % på två utförare. När den andra utföraren lade 

ner sin verksamhet i Linköping försvann också timmarna. Konkret innebär det 

att Linköping 2016 tillhandahåller en lägre volym timmar avseende 

familjerådgivning jämfört med 2010. Skillnaden är 710 timmar. 

Den lägre volymen timmar har fått som konsekvens att av alla som söker 

familjerådgivningen kan drygt 40 % inte erbjudas hjälp. Ett beslut om utökning 

innebär större förutsättningar att möta behovet av familjerådgivning och 

därmed också minska kötiden till verksamheten. 

__________ 
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Bakgrund 

Omsorgsnämnden har avtal med Leanlink, Råd och Stöd att bedriva 

familjerådgivning. Den maximala beställningsvolymen är 2 040 timmar i 

grundavtalet. 2015 tecknades ett tilläggsavtal om 650 timmar. Total volym är i 

nuläget 2 690 timmar. 

I den upphandlingen som gjordes 2010 var den totala beställningsvolymen 

3 400 timmar fördelat 60/40 % på två utförare. När den andra utföraren lade 

ner sin verksamhet i Linköping försvann också timmarna. Konkret innebär det 

att Linköping 2016 tillhandahåller en lägre volym timmar avseende 

familjerådgivning (även med tilläggsavtalet inkluderat) jämfört med 2010. 

Skillnaden är 710 timmar. 

Aktuellt läge Familjerådgivningen, Råd och Stöd 

2012 började Familjerådgivningen använda FIT (Feedback Informed 

Treatment). En metod att systematiskt följa upp brukarnas upplevelse av 

utveckling samt samarbetsallians/delaktighet i behandlingen. Faktorer som det 

finns evidens för har en avgörande betydelse för behandlingsutfallet. Samtals-

frekvensen har i och med det succesivt ökat från i snitt 2.5 samtal/ärende till 4 

samtal/ärende. Av skattningar som är en del av metodiken framgår tydligt att 

resultaten av insatsen blivit bättre för paren. Statistiken visar bland annat att 

betydligt fler fullföljer samtalskontakten och att fler uppger att kontakten fått 

effekt för paren. 

Tidigare år hade strategin inom verksamheten varit att kunna ta emot så många 

som möjligt och då erbjuda korta kontakter. Ett första besök erbjöds inom tio 

dagar och man försökte att ha ett ständigt flöde för att fylla prestationskraven i 

avtalet. Förändringen till ett mer kvalitetsinriktat arbetssätt, kombinerat med 

minskade resurser, har så småningom lett fram till en ohållbar situation. Hur 

mycket arbete som än gjordes hann man inte med.  

Att administrera den kö som uppstod upptog cirka 30 % av personalens 

arbetstid. Kön i sig hade en prioriteringsordning där familjer med barn i 

förskoleåldern, familjer med pågående graviditeter och familjer där våld 

förekom kom i första rummet. 

I januari 2016 fick de 90 par som då stod i kö till familjerådgivning ett brev 

med uppmaning att höra av sig på nytt om de fortfarande hade behov och 

önskade stöd från familjerådgivningen. De som väntat längts hade då väntat 7-

12 månader. I brevet bifogades även kommunens formulär för synpunkter och 

klagomål. Bara en bråkdel av dem som fick brevet meddelade att de var fortsatt 

intresserade av kontakt. Dessa prioriterades och har alla erbjudits tid. Inga 

skriftliga klagomål har kommit in till Råd & Stöd eller till Kvalitets- och 

Utvärderingskontoret. 
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Förändringen innebar en minskning av tillgängligheten till två telefontider/ 

vecka och att nyanmälningar endast kan göras då. Tidigare fanns möjlighet att 

nå verksamheten under tre telefontider/vecka och dessutom kunde man höra av 

sig per mejl, sms och lämna meddelande på telefonsvarare dygnet runt och 

personalen hade sedan ansvaret att söka upp vederbörande. Det var den höga 

tillgängligheten och administrerandet av kön som tog 30 % av personalens tid i 

anspråk. 

Från och med årsskiftet 2016 gås alla nya ansökningar igenom varje vecka av 

personal och verksamhetschef gemensamt. De som då prioriteras (ingen 

skillnad mot tidigare prioriteringar) erbjuds en tid inom två veckor. Övriga får 

ett meddelande att man för närvarande inte kan erbjudas tid för samtal och 

uppmanas återkomma vid senare tillfälle eller söka stöd på annat håll. I 

praktiken hos privatpraktiserande parterapeuter. 

Verksamheten är i dagsläget fullt bemannad enligt gällande avtal med 2 690 

timmar, två årsarbetare, tre fysiska personer. 
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Till och med vecka 20 2016 har 108 ansökningar inkommit. Av dessa har 63 

erbjudits tid och 45 inte kunnat erbjudas tid utan uppmanats att söka hjälp på 

annat håll. Räknat i procent är förhållandet 58 % beviljade ansökningar och 42 

% som inte kunnat erbjudas tid. 

 

 

 

Nyanmälningar 2016

Linköping

Antal ansökn. Fått tid Hänvisning

Jan

1

2 11 5 6

3 4 4 0

4 4 3 1

Totalt 19 12 7

Feb

5 8 5 3

6 8 6 2

7 5 2 3

8 8 3 5

Totalt 29 16 13

Mars

9 6 4 2

10 4 4 0

11 4 3 1

13 6 2 4

Totalt 20 13 7

April

14 4 4 0

15 12 8 4

16 4 2 2

17 3 0 3

Totalt 23 14 9

Maj

18 5 2 3

19 5 0 5

20 7 6 1

21

Totalt 17 8 9
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Omvärldsperspektiv 

Allt fler söker kommunal familjerådgivning för att få hjälp med sina relationer. 

Ökningen har pågått sedan 2004 och fortsatte även under 2015. Nästan hälften 

av ärendena handlar om att lösa problem och kunna fortsätta att leva 

tillsammans. 

 

Enligt ny statistik från Socialstyrelsen pågick närmare 36 000 ärenden med 

kommunal familjerådgivning under 2015. Det innebär en ökning med 1,7 

procent jämfört med året innan. Sedan 2004 har den totala ökningen varit drygt 

19 procent. 

Familjerådgivning förekommer även mellan syskon och föräldrar, men i 96 

procent av fallen handlar det om parrelationer. Vanligast är familjerådgivning i 

åldrarna 30-49 och oftast har relationen varat mellan 5 och 9 år. I de flesta 

fallen, 47 procent, handlar rådgivningen om separationsarbete följt av 

kartläggning och klargörande samtal med 25 procent. 13 procent av 

rådgivningen rörde separationsarbete. 

Socialstyrelsens statistik visar även att de regionala skillnaderna är stora. 

Vanligast är familjerådgivning i Hallands län där 17 personer per 1 000 

invånare besökte kommunal familjerådgivning under 2015. Därefter följde 

Stockholm och Gotland. Lägst ligger Kronoberg med 3 personer per 1 000 

invånare, följt av Östergötland och Kalmar län. 



 

 
 6 (7) 

 

 

De regionala skillnaderna kan ha många olika orsaker. Faktorer som kan spela 

in är till exempel tillgänglighet, resurser, avgifter och kännedom om 

verksamheten. 

Men det kan också handla om hur väl andra aktörer i samhället kompletterar 

kommunernas insatser, till exempel olika privata verksamheter och kyrkliga 

organisationer. (Socialstyrelsen maj 2016) 

Ekonomiska konsekvenser 

En utökning med en årsarbetare medför en kostnad på cirka 750 000 kr. Detta 

beräknat på nuvarande pris 577 kr/timme. Finansiering för 2016 beräknas ske 

genom prognostiserat överskott avseende öppenvårdsinsatser inom individ- och 

familjeomsorg. 

Kommunala mål 

Omsorgsnämndens tre viktigaste mål för 2016 är,  

Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp 

finns att få när behov uppstår. 

Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig nöjda med den hjälp och de 

insatser de erhållit. 

Social stödinsatser ska vara lättillgängliga och kunna erhållas genom olika 

serviceinsatser utan krav på biståndsbeslut. 

Av socialtjänstlagen 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper framgår 

kommunernas ansvar. 

3 § Kommunen ska sörja för 

 1. att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå 

enighet i frågor som gäller vårdnad, boende, umgänge och frågor som gäller 

barnets försörjning (samarbetssamtal), och 

 2. att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket 

eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken. 

Kommunen ska sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller 

annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. 

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal 

med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. 

Lag (2013:1000). 
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Jämställdhet 

Av de cirka 40 % som idag inte kan erbjudas hjälp har inte alla ekonomiska 

förutsättningar att söka familjerådgivning på annat håll, hos andra privata 

vårdgivare, och själva betala. På så sätt får förslaget en påverkan som gynnar 

ekonomiskt svagare grupper i behov av familjerådgivning. 

Uppföljning och utvärdering 

Kösituationen till familjerådgivningen kommer följas upp genom inhämtande 

av månadsstatistik för att tillse att föreslagen utökning har avsedd effekt. 

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet 

MBL-information har givits 2016-06-13 

Omsorgskontoret 

 

Peder Ellison    Elisabeth Ulvenäs 

 

 

  

 

 

 

 

Beslutet skickas till:  

Leanlink Råd och Stöd  

Socialnämnden 


