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Tjänsteskrivelse
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Klas Lind

2021-01-22

Dnr BOU 2021-86

Barn- och ungdomsnämnden

Familjeprogrammet - uppdrag inom välfärdsmiljonerna
Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Kommunstyrelsen fattade 2020-10-06 § 268 beslut om extra statsbidrag till
nämnderna. Barn- och ungdomsnämnden tilldelades 30 mnkr för år 2021 och
15 mnkr för år 2022. Revideringen av barn- och ungdomsnämndens
internbudget för 2021beslutades 2020-12-17 § 165, avseende fördelning av
extra statsbidrag på 30 mnkr för år 2021, varav 800 tkr att behålla nuvarande
verksamhet inom familjeprogrammen.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Beslutsunderlag:
Familjeprogrammet - uppdrag inom välfärdsmiljonerna
Eventuella bilagor
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Bakgrund
I internbudgeten för 2021 gjordes en anpassning för att komma i ekonomisk
balans gällande familjeprogrammen vilket innebar en minskning av
verksamhetens omfattning med 800 tkr. För att behålla nuvarande omfattning
föreslås ett tillskott för att kunna behålla nuvarande verksamhet.
Familjeprogrammen inriktning:
Linköpings kommuns Familjeprogram arbetar främst med att erbjuda
föräldrastödskurser för föräldrar med barn i åldern 3-18 år. Det finns cirka
tjugo utbildade gruppledare i de fem olika typerna av kurser som erbjuds och
vid behov erbjuds även barnvakter. Även verksamhet med olika aktiviteter
under sommarlovet erbjuds.
Pandemin har inneburit att alla kurser med fysiska träffar för närvarande är
inställda eller framflyttade. För närvarande erbjuds en individuell digital kurs,
Cope på nätet, och förberedelser pågår för att utöka utbudet med ytterligare en
digital kurs, kallad ABC. Båda vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-12
år.
Kompetensutveckling genomförs för gruppledarna digitalt. Sannolikt kommer
digitala kurser finnas även efter att pandemin är över då det är ett bra
komplement i kursutbudet för föräldrar med till exempel tidsbrist eller känner
sig obekväma att delta i grupper. Familjeprogrammen erbjuder även individuell
vägledning, i nuläget främst via telefon.
Övriga verksamheter som genomförs inom familjeprogrammen





Familjeprogrammen finansierar sex brobyggare, somalisk- och
arabisktalande, på fyra familjecentraler och i förskolor.
Familjeprogrammen medverkar vid inskolning av barn i förskolan då
behov av språkstöd finns för nyanlända familjer.
Familjeprogrammen bistår det pågående ESF-projektet Korta
etableringen med språk- och kulturstöd för nyanlända familjer.
Erbjudande till mångkulturella förskoleområden att få tillgång till
brobyggare som stöd i verksamheten för föräldrakontakter.
Brobyggarna görs tillgängliga i det dagliga arbetet för information till
föräldrar vid hämtning/lämning av barn samt som språkstöd vid
föräldramöten.

Resursbehov
Total uppskattas kostnaderna till 800 tkr.
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Kommunala mål
Kommunövergripande mål inom målområde Medborgare: Hög kunskap med
skolor i framkant. Nämndmål: Maximalt lärande - Alla barn och elever
utmanas utifrån sina förutsättningar för att nå så långt som möjligt i lärande
och kunskapsutveckling.
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Beslut enligt MBL § 11 har skett den 9 februari 2021.

Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Jolby

Beslutet skickas till:
Nämndekonom barn- och
utbildningsnämnden

