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Ansökan om utvecklingsmedel § 37a för fortsatt
utveckling av föräldraskapsstödet i Haninge i
samverkan med Studiefrämjandet Stockholms län
Sammanfattning

Haninge kommun söker § 37 a utvecklingsmedel för att
utveckla föräldraskapsstödet i samverkan med
Studiefrämjandet Stockholms län. 2017 beviljades
utvecklingsmedel för att i samarbete med Studiefrämjandet
rekrytera studiecirkelledare och cirkeldeltagare till
föräldrastödsprogrammet Älskade Barn. Älskade Barn är ett
föräldrastödsprogram för nyanlända föräldrar. Projektet syftar
även till att utveckla mötesplatser för familjer i de
kommundelar där rekrytering till programmet pågår, i Jordbro
och i Brandbergen. Socialförvaltningen söker nu medel för att
utöka arbetet i Älskade Barn med fler cirkelledarutbildningar,
fortsatt arbete med studiecirklar samt till fler
familjeaktiviteter i kommundelarna under år 2019-2020.
Ansökan skickas in till Länsstyrelsens den 23 april 2018 och
gäller under förutsättningar att socialnämnden fattar
erforderliga beslut i ärendet.
Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2018-04-19 – Ansökan om
utvecklingsmedel § 37a för fortsatt utveckling av
föräldraskapsstödet i Haninge i samverkan med
Studiefrämjandet Stockholms län
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- Beslutsunderlag 2018-04-19 – Ansökan om
utvecklingsmedel § 37a för fortsatt utveckling av
föräldraskapsstödet i Haninge i samverkan med
Studiefrämjandet Stockholms län
- Beslutsunderlag 2018-04-20 – Samarbetsavtalet Älskade
Barn i Haninge, föräldrastödsutveckling
Förslag till beslut

1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att
ansöka om statliga utvecklingsmedel och starta
projektsamarbete.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Siw Lideståhl

Maria Timonen Porshage

Socialchef

Avdelningschef
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Bakgrund

Samarbetet i projektet Älskade Barn i Haninge mellan
socialförvaltning och Studiefrämjandet har pågått sedan
september 2017. Ambitionen har varit att förstärka arbetet
med föräldraskapsstöd och nå ut till nyanlända föräldrar med
ett riktat föräldrastöd för nyanlända. Redan har många
föräldrar kommit i kontakt med projektet. 15 cirkelledare har
utbildats i programmet. Nio studiecirklar och två
föreläsningar har genomförts. Rekryteringen sker genom
cirkelledares personliga kontaktnät, via kommunens
flyktingmottagande, på familjecentralerna och besök hos SFIanordnare.
Älskade Barn har som metod att samverka med lokala
föreningar för att få kontakt med föräldrar, hitta
nyckelpersoner/språkrör med språkkompetens som får
utbilda sig i programmet, och som når ut till nyanlända
föräldrar. Projektet bygger en plattform med låga trösklar för
deltagande.
I det tidigare samarbetsprojektet var syftet även att samverka
med föreningarna och med kommunens övriga verksamhet
för att skapa fler mötesplatser där nyanlända familjer kan
träffa boende i området. Mötesplatser har börjat utvecklas
men mycket kvarstår att göra så att fler aktiviteter kan
genomföras och föreningsutveckling sker. Detta projekt vill
fortsätta utveckla samarbetet med föreningar och
verksamheter omkring mötesplatser för att uppnå syftet. Det
nya projektet kommer även att utöka samarbetet med
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skolorna, för rekrytering till föräldrastödsprogram även inom
skola och förskola.
Älskade Barn fortsätter att samarbeta med familjecentralerna,
Svenska Kyrkan och föreningar i området. På det sättet når
projektet deltagare, har lokaler för verksamheten, samt länkar
till lokala aktiviteter.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av socialförvaltningens
flyktingsamordnare i samråd med avdelning Barn och Unga.
Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen anser att projektet är angeläget. Projektet når
nyanlända föräldrar med föräldraskapsstöd och skapar
möjligheter för social etablering för både föräldrar och barn.
Det möjliggör samarbete med verksamheter och föreningar
som möter barn och familjer i Haninge kommun i samverkan
med civilsamhällespart.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Länsstyrelsen i Stockholm och
Studiefrämjandet

