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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Sofia Lindholm-Åström

2019-12-03

Dnr ON 2016-497

Social- och omsorgsnämnden

Föräldrastöd för nyanlända, uppsägning av
verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd
Förslag till beslut
1. Uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende föräldrastöd för nyanlända
”family by family” sägs upp med upphörande 2020-03-31.
Ärende
Omsorgskontoret föreslog i november 2016 att Leanlink Råd och stöd skulle
erhålla ett utvecklingsuppdrag under perioden 2017-01-01 till och med 201812-31. Uppdraget bestod i att bygga upp en plattform för att utveckla ett
supportsystem mellan familjer (Family by family med integrationssyfte).
Målsättningen var att utlandsfödda familjer som redan var integrerade i
samhället skulle erbjudas coachning för att i sin tur stödja och vägleda andra
familjer i behov av hjälp i sin integreringsprocess.
Uppdraget att arbeta fram metoder i samverkan har pågått under ca 3 års tid
och har under det senast året omfattat 0,5 årsarbetare. Bedömningen är att
insatsen kan inrymmas i befintliga verksamheter såsom familjecentraler och
användas vid behov som en förebyggande aktivitet tillsammans med
utbildningsförvaltningen. Eventuell arvodering till coachande familjer
faktureras social och omsorgsnämnden.
Uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende ”family by family” gäller t om
2020-12-31. Social och -omsorgsförvaltningen förslår istället att det sägs upp
med 3 månaders uppsägningstid, t om 2020-03-30 Detta enligt
överenskommelse med Leanlink Råd och stöd.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 16 juni, 2015 § 229, om extra tilläggsanslag om
2,1 mnkr till omsorgsnämndens budget under perioden 2016 till och med 2018
i form av markeringsmedel för en sammanhållen stad.
Omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden fick utifrån detta i uppdrag
att tillsammans utveckla föräldrastödsarbetet. Målgruppen för insatserna skulle
vara nyanlända och andra föräldrar som av olika orsaker inte är integrerade i
samhället.
Omsorgskontoret föreslog i november 2016 att Leanlink Råd och stöd skulle
erhålla ett utvecklingsuppdrag under perioden 2017-01-01 till och med 201812-31. Uppdraget bestod i att bygga upp en plattform för att utveckla ett
supportsystem mellan familjer (Family by family med integrationssyfte).
Målsättningen var att utlandsfödda familjer som redan var integrerade i
samhället skulle erbjudas coachning för att i sin tur stödja och vägleda andra
familjer i behov av hjälp i sin integreringsprocess.
Uppföljning
Det har varit svårt att rekrytera och behålla mentorsfamiljer. Under 2018
rekryterades totalt 8 familjer och 17 familjer tackade ja och blev matchade med
mentorsfamilj. Många nyanlända familjer hade väldigt stora behov och
behövde stöd i många praktiska frågor vilket gjorde det svårt att arbeta med
stöd i föräldraskapet.
Under 2019 har Råd och stöd istället utarbetat ett samarbete med SFI.
Nyanlända familjer har t ex erbjudits ABC – utbildning (föräldrautbildning) på
skoltid för att ha möjlighet att delta och ha barnomsorg samtidigt. Detta har
uppskattats och verksamheten har fått mkt positiv feedback. I vissa fall har de
mentorsfamiljer som fortfarande har uppdrag kunnat matchas med föräldrar
som gått kursen och sedan fått fortsatt coaching på det sättet.
Utvärdering
Uppdraget att utbilda och coacha familjer att stötta nyanlända familjer har mött
svårigheter på olika nivåer. Dels har det varit svårt att hitta och rekrytera
mentorsfamiljer/föräldrar utan främst är det kvinnor som varit intresserade av
uppdraget, men även endast ett fåtal personer har varit intresserade och
lämpliga för ett sådant uppdrag.
Det har även upplevts svårt att ta emot föräldrastöd från mentorsfamiljen när
familjen är nyanländ. Som helt ny familj i Sverige är man självklart upptagen
av mycket praktiska frågor, såsom att erhålla bidrag till mat och kläder samt
boendefrågor. Mentorsfamiljerna uppdrag har då främst handlat om att bl a
tolka på bank, försäkringskassan och sjukvården, hjälpt till att översätta och
fylla i blanketter.
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Råd och stöds förändrade arbetssätt att istället vända sig till familjer inom
etableringen och SFI har därför varit lyckosam och det har upplevts mer
adekvat att angeläget att diskutera och reflektera över sitt föräldraskap i en
sådan kontext och i en mer stabil livssituation.
Bedömning
Uppdraget att arbeta fram metoder i samverkan har pågått under ca 3 års tid
och har under det senast året omfattat 0,5 årsarbetare. Metoden kan
vidareutvecklas och iden om familjer med egen erfarenhet som stöttar andra
familjer i liknande social situation är intressant. Bedömningen är dock att
insatsen kan inrymmas i befintliga verksamheter såsom familjecentraler och
användas vid behov som en förebyggande aktivitet tillsammans med
utbildningsförvaltningen. Eventuell arvodering till coachande familjer
faktureras social och omsorgsnämnden.
Förslag
Uppdraget till Leanlink Råd och stöd avseende ”family by family” gäller t om
20-12-31. Social och -omsorgsförvaltningen förslår istället att det sägs upp
med 3 månaders uppsägningstid, t om 2020-03-30 Detta enligt
överenskommelse med Leanlink Råd och stöd.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för insatsen finns inrymd i omsorgsnämndens budget. I och med
uppsägning av uppdraget sparas 500 000 kr/år.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt § 11 MBL har genomförts i samband med
nämndsammanträdet.
Social- och omsorgsförvaltningen
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