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Social- och omsorgsnämnden

Barnhälsovård i stadsdelen Skäggetorp, överenskommelse med Leanlink Råd och stöd om genomförande
av pilotverksamhet
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Överenskommelse om genomförande av pilotverksamhet med Leanlink
Råd och stöd avseende barnhälsovård i stadsdelen Skäggetorp godkänns.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna överenskommelsen med
Leanlink Råd och stöd.
Ärende
Nämnden har att ta ställning till överenskommelse mellan Social- och
omsorgsförvaltningen och Leanlink avseende pilotverksamhet för
barnhälsovård i stadsdelen Skäggetorp.
Skäggetorp, har valts ut av Socialstyrelsen att ingå i 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 genom samverkan mellan barnhälsovården,
socialtjänstens förebyggande verksamhet, tandvården och mödrahälsovården.
Projektet pågår under perioden 2020-2022 för genomförande och 2023-2024
för utvärdering.
Pilotverksamheten ska genomföras som ett utökat hembesöksprogram under
barnets två första levnadsår och riktas till förstagångsföräldrar och föräldrar
som får sitt första barn i Sverige.
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Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att överenskommelsen med Leanlink
Råd och stöd avseende genomförande av pilotverksamheten godkänns.
_____
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Överenskommelse med Leanlink Råd och stöd avseende genomförande av
pilotverksamhet för barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta områden, 2021-03-01
Överenskommelse pilotverksamhet för barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta områden.docx
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Bakgrund
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en
pilotverksamhet för barnhälsovård i socioekonomiskt utsatta områden.
Stadsdelen Skäggetorp har valts ut av Socialstyrelsen för att ingå i
pilotverksamheten. 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
riktas till förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i
Sverige.

Sociala skillnader i hälsa är väldokumenterade, både nationellt och
internationellt. Kommissionen för jämlik hälsa sammanfattar de förebyggande
insatsernas betydelse på följande sätt: Att de ojämlikhetsskapande processerna
börjar tidigt i livet är ett starkt argument för att lägga stor vikt vid tidiga
insatser, på hälsofrämjande samt skade- och sjukdomsförebyggande åtgärder.
Att främja hälsan innebär i huvudsak att underlätta och stödja sådant som är
positivt för hälsan, medan att förebygga sjukdom i första hand innebär att
identifiera och minska olika riskfaktorer och upptäcka sjukdomstillstånd så
tidigt som möjligt. Detta är en klok politik rent allmänt, men också avgörande
för att åstadkomma en utveckling mot mer jämlik hälsa. Pilotverksamheten
ligger i linje med övriga projekt och verksamheter som kommunen bedriver
inom segregation och utsatta områden.
Ekonomiska konsekvenser
Linköpings kommun har tilldelats 880 000 kronor för år 2020 för förebyggande
socialtjänst från Socialstyrelsen. År 2021-2022 förväntas motsvarande belopp
betalas ut per år. Projektet finansieras i sin helhet av rekvirerade medel varav
700 årligen under 2021-2022 tilldelas Leanlink Råd och Stöd för
genomförande av projektet.
Då projektet kom igång sent under 2020 kommer Socialstyrelsen att ansöka
hos regeringen om att använda de medel som återbetalas till Socialstyrelsen för
år 2020 under 2023. Detta innebär att projektet i så fall förlängs.
Kommunala mål
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
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Uppföljning och utvärdering
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.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § medbestämmandelagen har genomförts 2021-03-01.
Social- och omsorgsförvaltningen
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