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Överenskommelse mellan Social- och omsorgsförvaltningen
och Leanlink Råd och stöd avseende genomförande av
pilotverksamhet för barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta
områden
Bakgrund
Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag att genomföra en pilotverksamhet för
barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta områden. Pilotverksamheten ska:
 bidra till att stärka förutsättningarna för en god och jämlik hälsa bland barn i
socioekonomiskt utsatta områden
 utgå från barnhälsovården och ske i samverkan med socialtjänstens
förebyggande verksamhet, tandvården och mödrahälsovården
 genomföras som ett utökat hembesöksprogram under barnets två första
levnadsår som omfattar sex hembesök och två extra mottagningsbesök utöver
det nationella barnhälsovårdsprogrammet (i enlighet med Socialstyrelsens
förslag (dnr S2019/00910/FS)
 riktas till förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i Sverige.
Stadsdelen Skäggetorp har valts ut av Socialstyrelsen att ingå i pilotverksamheten.
Pilotverksamheten ska följas upp kontinuerligt från dess start 2020 till 2022 samt
utvärderas 2023-2024 av en oberoende aktör som Socialstyrelsen anlitar.
Utvärderingen omfattar en analys av genomförandet samt hur föräldrar upplever
programmet samt vilka hälsoutfall programmet ger för barnen (t.ex. språkutveckling,
amning, och vaccinationstäckning). I utvärderingen studeras om programmet stärker
förutsättningarna för en jämlik hälsa för barn i socioekonomiskt utsatta områden.
Ekonomi
Linköpings kommun har tilldelas 880 000 kronor för år 2020 för förebyggande
socialtjänst. År 2021-2022 förväntas motsvarande belopp betalas ut per år.
Då projektet kom igång sent under 2020 kommer Socialstyrelsen att ansöka hos
regeringen om att de medel som återbetalas till Socialstyrelsen för år 2020 istället
kan användas för år 2023. Projektet kan således komma att förlängas.
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Överenskommelse
Leanlink Råd och stöd ska genomföra pilotverksamheten i enlighet med det uppdrag
som utgått från Socialstyrelsen under perioden 2020-2022.
Leanlink Råd och stöd ska medverka i utvärderingen enligt ovan under
perioden 2023-2024.
Social- och omsorgsförvaltningen ersätter Leanlink Råd och stöd med 700 tkr per år
under 2021-2022 under förutsättning att Social- och omsorgsförvaltningen erhåller
statsbidrag från Socialstyrelsen.
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