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Social -och Omsorgsnämnden

Hagadal, ställningstagande till förlängning av
verksamhetsuppdrag till Leanlink, Råd och stöd
avseende föräldra-spädbarnsverksamhet
Förslag till beslut
1. Verksamhetsuppdraget till Leanlink Råd och Stöd avseende föräldraspädbarnsverksamheten Hagadal förlängs tills vidare med en möjlighet att
revidera uppdraget tidigast 3 månader efter att ett nytt beslut om
länsövergripande ramavtal för målgruppen har fattats.
2. Uppdrag ges till Social och omsorgsförvaltningen att ta fram förslag till nytt
alternativt reviderat verksamhetsuppdrag för föräldra-spädbarnsverksamheten Hagadal i anslutning till beslut om nytt länsövergripande
ramavtal för målgruppen.
Ärende
Social- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förlängning av uppdrag till
Leanlink Råd och stöd avseende föräldra – spädbarnsverksamhet Hagadal

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommun, Leanlink - Råd och stöd har sedan 1993 i samarbete med Region
Östergötland bedrivit verksamheten och samverkan mellan Linköpings
kommun och region finns formulerad i ett samverkansavtal. Den senast
beslutade förlängningen av verksamhetsuppdraget såväl som
samverkansavtalet skedde 2018.
Det pågår ett arbete och en översyn av ramavtal på regional nivå gällande
gemensamamma åtaganden i förhållande till olika målgrupper och
verksamheter. Detta gäller även för föräldra- spädbarnsverksamhet. I avvaktan
på ett nytt avtal föreslås att pågående verksamhetsuppdrag förlängs tills vidare
och med möjlighet att revidera tidigast 3 månader efter ett nytt avtal finns.
Social och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att se över och eventuellt
revidera verksamhetsuppdraget i samband med att det nya ramavtalet
överenskommelsen färdigställts och beslutas.
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Bakgrund
Leanlink - Råd och stöd har sedan 1993 i samarbete med Region Östergötland
bedrivit föräldra- spädbarnsverksamheten Hagadal. Samverkan mellan
Linköpings kommun och region finns formulerad i ett samverkansavtal. Den
senast beslutade förlängningen av verksamhetsuppdraget såväl som
samverkansavtalet skedde 2018.
Uppföljning
Målgruppen för Hagadal är blivande, och nyblivna föräldrar som har behov av
extra stöd och vägledning i samband med sin roll som förälder. Verksamheten
vänder sig till föräldrar och familjer vars livssituation kan medföra svårigheter
att skapa en trygg anknytning mellan förälder – barn. Totalt beräknas 5-10 %
av samtliga graviditeter i Linköping tillhöra målgruppen. Under 2019 var 248
ärenden aktuella på Hagadal och av dessa avslutades 164 under året. I snitt
hade de avslutade familjerna kontakt med Hagadal under åtta månader.
Hälften av familjerna som avslutades under 2019 gjordes på grund av att
behovet upphört. Sammanbrott stod för 7% och aldrig aktuella 11% och övriga
saknas uppgift på.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten finns inrymd i Social- och omsorgsnämndens budget
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enl MBL § 19 har givits 2020-10-05.
Social- och omsorgsförvaltningen
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Beslutet skickas till:
Leanlink Råd och stöd

