
 
 

 

 

 

       

 

ANSÖKAN FINSAM Lund 

 

1. Projektnamn 
Föräldrastöd LundaVälkomsten 

 

2. Projektägare och samverkansparter 

 
Projektägare: Förebyggandeenheten, Socialförvaltningen Lund. 
 

Samverkansparter: 

 Mottagningsenheten LundaVälkomsten (ett samarbete mellan skol- 

utbildnings- och socialförvaltningarna i Lund) 

 Studiefrämjandet MittSkåne 

 Barnmorskemottagningen Linero, SUS Division 5, Region Skåne  

 Arbetsförmedlingen, Sektion Etablering och Nyanlända 

 

 

3. Bakgrund och problembeskrivning 
Lunds kommun har redan och kommer fortsatt att ta emot ett stort antal 

nyanlända barnfamiljer. Under 2017 ska kommunen ta emot runt 420 personer 

från Migrationsverkets anläggningsboende. Skillnaden mot 2016 är att vi i år 

får betydligt fler familjer med barn än tidigare. Därtill kommer personer som 

flyttar till Lund från annan kommun samt anknytningar till personer som redan 

finns i Lund (anknytningar till både ensamkommande och vuxna). 

 

Att vara förälder i nytt land innebär en mängd utmaningar och behovet av 

mötesplatser är stort. Mycket i den nya tillvaron kan vara okänt och det finns 

en efterfrågan på information och kunskap om hur dagis, skola, sjukvård och 

andra samhällsfunktioner fungerar samt hur andra, etablerade föräldrar ser på 

barn och barnuppfostran och sina föräldraroller.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Att främja barns och ungas hälsa är en gemensam uppgift för alla 

samhällsaktörer, och att föräldrarna ges stöd i sitt föräldraskap är en rättighet 

för barnet i enlighet med Barnkonventionen. I den nationella strategin för ett 

utbyggt föräldrastöd (Regeringen, 2009) betonas vikten av att kommunerna 

kan erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar och på alla preventionsnivåer, dvs. 

även erbjuda universella (förebyggande) föräldrastöd.  

 

Länsstyrelsen och Landstinget hade under hösten 2015 kommundialoger kring 

föräldrastöd och det visade sig att det finns ett stort behov av universellt 

föräldrastöd i de skånska kommunerna som riktar sig till nyanlända. 

I en lokal kartläggning av utbudet av föräldrastöd i Lund 2016 framkom också 

bristen på föräldrastöd till nyanlända. Det saknas ett universellt stöd som är 

språkanpassat. Både forskning och våra egna erfarenheter visar också att 

utlandsfödda är underrepresenterade i de riktade föräldrastödsprogram som 

erbjuds på selektiv och indikativ nivå. Det är därför angeläget att nå denna 

grupp med information och erbjudanden om deltagande.  

 

Alla nyanlända med etableringsplan samt anhöriginvandrare i Lund erbjuds 

samhällsorientering via socialförvaltningens flyktingenhet. Den 

föräldrautbildning vi här söker medel för är avsedd som en fördjupning av 

samhällsorienteringen vad gäller tema familj, föräldraskap och barn.  

 

En av anledningarna till att en ansökan sker till samordningsförbundet är att få 

stöd i utvärdering samt att det finns goda möjliggöra för fortsättning genom att 

insatsen till stor del kan finansieras i ordinarie uppdrag. Samordningsförbundet 

blir en sammanhållande part för en gemensam ambition: att stärka nyanlända 

föräldrar. 

 

4. Syfte 
Syftet är att 

 främja barns och föräldrars inkludering 

 förebygga psykisk och fysisk ohälsa 

 underlätta nyanlända föräldrars inträde på arbetsmarknaden 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

5. Mål 
 Delmål 1: Stärka nyanlända föräldrar i deras föräldraskap genom 

deltagande i studiecirklar i ”Älskade barn”. 

 Delmål 2: Skapa en ny arena för utökad samverkan mellan 

socialförvaltning, ideell sektor, skolförvaltning, primärvård och 

arbetsförmedlingen 

 Delmål 3: Skapa en ny mötesplats för nyanlända föräldrar för att bygga 

egna stödjande sociala nätverk 

 Delmål 4: Ökad hörsamhet till gynekologisk cellprovtagning och ökade 

kunskaper i sexuell hälsa. 
 

6. Beskrivning av projektet och dess organisation 
Alla nyanlända barn i Lund i åldern 6-19 år kartläggs idag av 

mottagningsenheten LundaVälkomsten för att skapa en bild av varje barns 

skolbakgrund, kunskaper och förutsättningar. Kartläggningen omfattar även 

hälsosamtal med skolsköterska. Kartläggningen pågår under en-tre veckor 

och under tiden får eleverna undervisning i LundaVälkomsten.  

 

Vi vill genom detta projekt utnyttja denna redan befintliga struktur och koppla 

på ett erbjudande om ett föräldrastödsprogram till föräldrarna under samma tid 

som barnen går på LundaVälkomsten. Vi ser detta som ett mycket gynnsamt 

tillfälle att nå nyanlända föräldrar. Erfarenheter från andra kommuner visar att 

en knäckfråga är just hur man ska nå ut. Att sätta upp lappar eller informera 

på hemsidor räcker inte utan ett uppsökande arbete är nödvändigt.  

 

Målgrupp 

Projektet kommer att erbjuda samtliga föräldrar med barn i LundaVälkomsten 

deltagande i studiecirklar kring Studiefrämjandets föräldrastödsmaterial 

”Älskade barn” 10-12 personer i varje grupp. Studiecirklarna hålls på arabiska, 

somaliska, dari/persiska samt svenska eller engelska och innehåller tre träffar 

på vardera tre timmar. 

 

Nyanlända barn i åldern 1-5 år placeras idag på flyktingförskolan Solen och 

omfattas alltså inte av LundaVälkomsten. Vi avser ändå att bjuda in även 

dessa föräldrar till studiecirklarna Älskade barn. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Deltagande aktörer 

Projektets samordnare (anställd vid och finansierad av socialförvaltningens 

förebyggandeenhet) kommer att administrera studiecirklarna samt vara 

kontaktperson för föräldrarna.  

 

Studiefrämjandet utbildar de cirkelledare som håller i samtalsgrupperna.  

 

En dialog har påbörjats med barnmorskemottagningen på Linero gällande ett 

samarbete där: Barnmorskor deltar i sitt utåtriktade uppdrag för att informera 

om sexuell hälsa och gynekologisk cellprovtagning. Tiden i projektet 

finansieras av Region Skåne under förutsättning att det finns en 

överenskommelse med Lunds kommun.  

 

Rekrytering av cirkelledare med kompetens i något av språken somaliska, 

arabiska och dari/persiska sker i samarbete med arbetsförmedlingens Sektion 

för Etablering och Nyanlända och kan då ingå som en insats i dessa 

personers etableringsplan.  

 

Vilken vetenskaplig grund finns för de metoder som är tänkta att 

användas?  

Älskade barn är ett bildbaserat studiematerial som handlar om att finna sig till 

rätta i ett nytt land både som barn och förälder. Materialet har FN:s konvention 

om barns rättigheter som grund. Innehållet utgår från deltagarnas behov och 

bygger på deras egna frågor kring rollen som förälder i ett nytt land. Teman 

som tas upp är barnomsorg, skola och fritid, normer, värderingar, problem och 

möjligheter. 

 

Konceptet Älskade barn ägs av Studiefrämjandets riksförbund som 

tillhandahåller materialet, metoden samt utbildar cirkelledare. Föräldrarna 

träffas i grupp om 10-12 personer vid tre tillfällen.  

 
Studiematerialet togs fram 2014 och används i kommuner i hela landet. Fil dr 

Gunnel Mohme vid Stockholms Universitets Institution för Barn- och 

Ungdomsvetenskap gör under vintern 2017 en kvalitativ forskningsstudie om 

Älskade Barn.  

 

 



 
 

 

 

 

Påbyggnad: Vid tre tillfällen (en under ht och två under vt) erbjuds en extra 

cirkel om tre gånger där tillfälle ges till ytterligare fördjupning, t ex genom 

deltagande av barnmorska och sexuell hälsa, socialsekreterare om andra 

former av föräldrastöd om behov finns för föräldrar eller barn, samt ett tredje 

tillfälle vars innehåll utgår från deltagarnas behov och önskemål. 

 

En dialog har inletts med barnmorskor från primärvård för att utveckla ett 

utbildningskoncept vid ett cirkeltillfälle som innehåller information om cellprov 

och sexuell hälsa. 
 

7. Förväntat resultat 
 Effekter för målgruppen: Nyanlända föräldrar blir tryggare i sitt 

föräldraskap, vilket främjar barnens psykiska och fysiska hälsa samt ökar 

förutsättningarna för inkludering i den nya tillvaron. Att bli tryggare i sitt 

föräldraskap bidrar också till att föräldrarna får möjlighet att ägna sig åt 

studier i svenska och ökar därmed sina möjligheter att komma ut på 

arbetsmarknaden. 

 De personer som via arbetsförmedlingen rekryteras som cirkelledare får en 

ingång till arbetslivet. 

 Ökad samverkan: Projektet kommer att öka samverkan mellan 

socialförvaltningen, ideell sektor, primärvård och skolförvaltningen som får 

en gemensam arena för att möta både barn och föräldrar. Detta ger också 

en ökad möjlighet att fånga upp föräldrar som behöver utökat stöd, vilket är 

en av de universella stödens fördelar.  

 Hållbar modell för föräldrastöd: Genom att projektet bygger på samverkan 

och samlokalisering där samtliga aktörer har gemensam målsättning, ser vi 

stora möjligheter till att verksamheten får goda resultat i utvärderingar och 

uppföljningar och permanentas. 

 

8. Förvaltning av projektets resultat 
Vid ett önskvärt resultat av projektet ska insatsen implementeras i den 

reguljära verksamheten. Fortsatt finansiering ska ske inom ram efter 

prioritering mot andra behov. Det är en begränsad kostnad och ett upplägg där 

olika huvudmän tar ett delat ansvar vilket ger goda förutsättningar för en 

fortsättning.   
 

 



 
 

 

 

 

 

 

9. Finansiering och andra resurser 
 

 Inköp av Studiefrämjandets Älskade barn samt påbyggnadscirkel: 55 000 kr 

Vi planerar totalt 8 studiecirklar, 3 på ht 2017 och 5 på vt 2018 

Kostnad 5 000 kr/cirkel, vilket inkluderar ledarutbildning, studiematerial och 

ev. reskostnader för Studiefrämjandet 

 

 Övriga kostnader: 40 000 kr 

  Lokalkostnader, fika, tryckkostnader, ev. tolkkostnader mm 

 

 Totalt ansökt belopp: 95 000 kr 

 
Egen finansiering: 

Socialförvaltningen finansierar en socionomtjänst riktad mot LundaVälkomsten 

som fungerar som samordnare för projektet, kontaktperson för föräldrar och 

skolpersonal samt en länk till Socialförvaltningen. 

Arbetsförmedlingens insatser finanserias inom verksamhetens uppdrag. 

Barnmorskemottagningarna insatser finansieras inom ramen för deras 

uppdrag med Region Skåne.  

 

10. Tidsplan 
 Projektet pågår 1 september 2017-31 juni 2018 (10 månader) 

 Projektstart 1 september 2017. Samordnaren ansvarar för att cirkelledare 

tas fram i samarbete med arbetsförmedlingen för språkinriktningarna 

somaliska, arabiska, dari/persiska samt svenska eller engelska. 

 Studiefrämjandet ansvarar för utbildning av cirkelledarna. 

 En styrgrupp tillsätts för projektet som leds av samordnaren och med 

deltagare från LundaVälkomsten, Studiefrämjandet, Arbetsförmedlingen 

och eventuellt primärvården. Denna hålls informerad om projektets 

framskridande och träffas minst en gång vid projektstart och en gång 

innan avslut för uppföljning och beslut om eventuellt fortsättning.  

 Samordnaren informerar föräldrar på LundaVälkomsten samt förskolan 

Solen om Älskade barn samt organiserar inbjudan och deltagande. 

Urvalet bygger på frivillighet och strävan är att ge båda föräldrarna 

möjlighet att delta. 



 
 

 

 

 

 Tre studiecirklar startas under höstterminen 2017 

 Fem studiecirklar under vårterminen 2018 

 Påbyggnad: Vid tre tillfällen (en under ht och två under vt) erbjuds en 

extra cirkel om tre gånger där tillfälle ges till ytterligare fördjupning, t ex 

genom deltagande av barnmorska om sexuell hälsa, socialsekreterare om 

andra former av föräldrastöd om behov finns för föräldrar eller barn, samt 

ett tredje tillfälle vars innehåll utgår från deltagarnas behov och önskemål. 

 Projektet utvärderas och slutrapporteras 30 juni 2018 
 

11. Uppföljning / Utvärdering 
I programmet Älskade barn finns frågeformulär som ska fyllas i före och efter 

avslutad utbildning. Studiefrämjandet och samordnaren ansvarar tillsammans 

för denna utvärdering som kompletterar en eventuell extern utvärdering i 

Finsams regi. 
 

Samordnaren ansvarar för kontinuerlig dokumentation och uppföljning vad 

gäller samverkansmöten, kurstillfällen, antal deltagare etc.  

 
 

 

Kontaktpersoner: 

Kerstin Karlsson, enhetschef Förebyggandeenheten, 

kerstin.karlsson@lund.se 

Johan Larsson-Boström, utvecklingschef, socialförvaltningen Lund, 

johan.larssonbostrom@lund.se  

 

 
Bengt Selander 
Förbundssamordnare 

Finsam Lund 

Box 1118 

22104 Lund 

Tfn 046-357076, 0734-485395 

Bengt.selander@lund.se 

Besöksadress: Kristallen, Brotorget 1 
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