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Bildningsnämnden

Samverkansavtal mellan Linköpings kommun och
Region Östergötland gällande hälsokommunikatörer på
modersmål
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden godkänner samverkansavtalet med Region Östergötland
gällande hälsokommunikatörer på modersmål för perioden 1 januari 2018
till och med 31 december 2020.
Ärende
Verksamheten med hälsokommunikatörer på modersmål drivs i samverkan
mellan Region Östergötland och länets kommuner förutom Valdemarsvik och
Vadstena. Det övergripande syftet med verksamheten är att arbeta med
hälsofrämjande insatser för att utjämna skillnaderna i upplevd hälsa för
målgruppen, det vill säga personer med utrikes bakgrund, genom kunskap om
den svenska hälso- och sjukvården och vad som är en hälsofrämjande livsstil.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Enligt en sammanställning av hälsokommunikatörernas arbete under 2016 som
gjordes av Region Östergötland ökade antalet hälsokommunikatörer från sex
till nio under 2016. Antalet nyanlända med arabiska som modersmål ökade i
länet under 2015/2016 och hälsokommunikatörernas grupp behövde utökas
med två medarbetare. För att kunna möta behov på boenden för ensamkommande barn anställdes en persiskt talande hälsokommunikatör. Inom
samhällsorienteringen fick hälsokommunikatörerna ett utökat uppdrag under
höstterminen 2016 där man utökade sina insatser med ytterligare tre timmar.
Statistik från Migrationsverket över kommunmottagna och länsstyrelsens
beslutade kommuntal i Östergötland visar att behovet av befintligt antal
hälsokommunikatörer bedöms kvarstå.
Enligt Region Östergötlands förslag till samverkansavtal förbinder sig Region
Östergötland genom Flyktingmedicinskt centrum att årligen ge muntlig
information fortlöpande via deltagande i befintliga nätverk. För 2018 innebär
förslag till samverkansavtal en utökad kostnad jämfört med bildningsnämndens
budget för hälsokommunikatörer. Resterande medel för finansiering ryms inom
budgeten för samhällsorienteringen. För 2019-2020 behöver en omprioritering
ske i budget för att täcka den utökande kostnaden. Utbildningskontoret förslår
att bildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för
perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020.
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__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse till nämnd samverkansavtal hälsokommunikatörer (dec-17).docx
Bilaga Samverkansavtal hälsokommunikatörer 2018-2010 (dec-17).docx
Bilaga Hälsokommunikatörer befolkningsunderlag 2018-2020 (dec-17).docx
Bilaga 1 sammanställning Linköpings kommun hälsokommunikatörer 2016 (mars-17).docx
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Bakgrund
Verksamheten med hälsokommunikatörer på modersmål är en fast verksamhet
sedan 2009 och drivs i samverkan mellan Region Östergötland och länets
kommuner förutom Valdemarsvik och Vadstena. Det övergripande syftet med
verksamheten är att arbeta med hälsofrämjande insatser för att utjämna
skillnaderna i upplevd hälsa för målgruppen, det vill säga personer med utrikes
bakgrund, genom kunskap om den svenska hälso- och sjukvården och vad som
är en hälsofrämjande livsstil.
Hälsokommunikatörerna arbetar inom olika verksamheter som utbildning i
svenska för invandrare (sfi), folkhögskolor, boenden för ensamkommande barn
och ungdomar, föreningar för äldre invandrare/flyktingar, primärvården och
familjecentraler. Sedan 2012 ingår hälsokommunikatörerna som en del i den
regionala samhällsorienteringen.
Enligt en sammanställning av hälsokommunikatörernas arbete inom
Linköpings kommun under 2016 som gjordes av Region Östergötland ökade
antal hälsokommunikatörer från sex till nio under 2016. Se bilaga 1
sammanställning Linköpings kommun hälsokommunikatörer 2016 (mars17.docx). Sammanlagt är det nio hälsokommunikatörer, sex heltidstjänster och
tre på 75 procent. Antal nyanlända med arabiska som modersmål ökade i länet
under 2015/2016 och hälsokommunikatörernas grupp behövde utökas med två
nya medarbetare. För att kunna möta behov på boenden för ensamkommande
barn anställdes en persiskt talande hälsokommunikatör. Inom
samhällsorienteringen fick hälsokommunikatörerna ett utökat uppdrag under
höstterminen 2016 där man utökade sina insatser med ytterligare tre timmar.
Behovet av befintligt antal hälsokommunikatörer bedöms kvarstå. Till
november 2017 har det till kommunen enligt Migrationsverket kommit 678
kommunmottagna varav 140 är ebos, personer från eget boende. Enligt
länsstyrelsen i Östergötlands beslut är kommuntalet i Östergötland för 2018
331 kommunanvisade.
Förslaget till nytt samverkansavtal skiljer sig från nu gällande samverkansavtal
beträffande uppföljning av avtalet. I förslaget till nytt samverkansavtal ingår
inte den skriftliga uppföljningen. Region Östergötland förbinder sig istället att
årligen ge muntlig information fortlöpande via deltagande i befintliga nätverk.
Hälsokommunikatörer utgår från Flyktingmedicinskt centrum (FMC) som
tillhör närsjukvården i västra Östergötland (NSV).

Ekonomiska konsekvenser
Lönekostnaderna för hälsokommunikatörerna (9 personer) beräknas till 4 450
000 kronor för 2018-2020 och finansieras till hälften av Region Östergötland
och till hälften av länets kommuner utifrån en befolkningsnyckel. Ersättningen
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räknas upp med 2,5 procent varje år. Resterande kostnader finansierar Region
Östergötland.
För 2018 innebär det en kostnad för Linköpings kommun med 778 750 kronor
på årsbasis.
Finansiering sker inom ramen för budgeten för arbetsmarknads- och
integrationsinsatser. För 2018 finns dock endast 500 000 avsatta för
hälsokommunikatörer i bildningsnämndens budget. Resterande medel för
finansiering ryms inom budgeten för samhällsorienteringen. För 2019-2020
behöver en omprioritering ske i budget för att täcka den utökade kostnaden.
Kommunala mål
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
I Linköpings kommun ska fler människor nå egen försörjning.
http://www.linkoping.se/contentassets/ce154a14f9b34b8689a9316d37bd2019/
koalition-for-linkopings-overgripande-mal-2015-2018.pdf
Bildningsnämndens mål
Andelen medborgare som efter bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser
försörjer sig själva ska öka.
Jämställdhet
År 2016 hade hälsokommunikatörer 136 uppdrag inom Linköpings kommun.
Sammantaget träffade de 1 377 deltagare varav 602 var manliga och varav 775
var kvinnliga deltagare.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljningen av samverkansavtalet regleras i samverkansavtal med Region
Östergötland. Region Östergötland genom Flyktingmedicinskt centrum
förbinder sig att årligen ge muntlig information fortlöpande via deltagande i
befintliga nätverk.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt § 19 MBL har genomförts den 12 december 2018.
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Utbildningskontoret

Tor Andersson, biträdande
utbildningsdirektör

Helena Paulsson, chef för avdelningen för
Arbetsmarknad och integration

Beslutet skickas till
Peter Lindton, närsjukvårdsdirektör i
Väster

