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Stärkt tidigt stöd i samverkan – ytterstaden 20172019
Delrapport från socialnämnden
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger socialnämndens delrapport Stärkt tidigt
stöd i samverkan – ytterstaden 2017-2019 till handlingarna.
Sammanfattning
Sju stadsdelsnämnder i ytterstaden, inklusive Farsta, omfattas av det
fyraåriga projektet Stärkt tidigt stöd i samverkan som finansieras av
stadens sociala investeringsfond. Projektets syfte är att etablera ett
förebyggande föräldraskapsstöd.
Socialnämnden har lämnat en delrapport som beskriver det
pågående arbetet i projektet. Socialnämnden bedömer att berörda
stadsdelsnämnder har lyckats etablera ett förebyggande
föräldraskapsstöd i linje med projektplanen. En viktig utmaning
som kvarstår att lösa är att säkerställa den långsiktiga finansieringen
av föräldraskapsstödet.
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Bakgrund
Utifrån uppdrag i kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 för
Stockholms stad utredde socialnämnden tillsammans med
stadsdelsnämnderna i ytterstaden förutsättningarna för att starta fler
familjecentraler där stadsdelsnämndernas verksamheter för
socialtjänst och förskola i samverkan med landstingets (numera
Region Stockholms) barnmorskemottagning och barnavårdscentral
kunde erbjuda ett gemensamt förebyggande föräldraskapsstöd.
Utredningen visade bland annat att barn- och mödrahälsovården
initialt inte var redo att starta familjecentraler med
stadsdelsnämnderna, men att det däremot fanns en samsyn kring
behovet att öka kontaktytan mot småbarnsfamiljerna i de mest
utsatta stadsdelarna.
En fyraårig satsning, kallad Stärkt tidigt stöd i samverkan (förkortat
STIS), startades 2017 finansierad med medel från stadens sociala
investeringsfond. Inom satsningen finansieras två till tre tjänster per
berörd stadsdelsförvaltning i ytterstaden för att kunna erbjuda ett
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förebyggande universellt föräldraskapsstöd för blivande föräldrar
och föräldrar med barn i åldern 0-6 år i samverkan med regionens
barnmorskemottagning och barnavårdscentral. Stödet består av rådoch stödsamtal, utökade hembesöksprogram, strukturerade
föräldraskapsstödprogram och öppna förskolor.
Socialnämnden har nu lämnat en delrapport där man beskriver hur
arbetet fortskrider.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ- och
familjeomsorg.
Sammanfattning av rapporten
Det övergripande syftet med föräldraskapsstöd är att genom
föräldrar och andra vuxna som utövar ett föräldraskap främja
barnets hälsa och utveckling. De långsiktiga målen för satsningen är
att
 alla barn har goda uppväxtvillkor
 alla barn har god hälsa
 alla barn och föräldrar är delaktiga i samhället
Socialnämnden har skrivit en delrapport som beskriver arbetet som
pågår i ytterstaden med fokus på föräldrarådgivarnas uppgifter. De
konstaterar att de sju medverkande stadsdelsnämnderna i
ytterstaden, inklusive Farsta, har etablerat ett förebyggande
föräldraskapsstöd i linje med ansökan och projektplanen för de
sociala investeringsmedlen. Socialnämnden bedömer att
föräldraskapsstödet är tillräckligt anpassat utifrån behoven hos
lokala målgrupper och förutsättningarna hos våra
samverkanspartners. De föräldrar som tagit del av råd- och
stödsamtal kommer från hela stadsdelsområdet och har upplevt sig
stärkta i sitt föräldraskap.
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Arbetet bedöms även gå i linje med två av de tre målområdena i den
nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. De båda målen
handlar om att erbjuda kunskapsbaserade arbetssätt och ett
tillgängligt stöd. Här har satsningen varit framgångsrik. Det tredje
nationella målet avser stödjande organisation. För att uppnå detta
över tid lyfter socialnämnden fram behovet av att säkerställa en
varaktig finansiering av föräldraskapsstödet inför att den
projektmedelsfinansierade satsningen löper ut.
Under de resterande två åren kommer fokus ligga på att integrera
det pågående arbetet in i familjecentraler där så är möjligt, utveckla
råd- och stödsamtalen, utöka och formalisera samarbetena med
civilsamhället och fortsätta att systematiskt lyssna in barns och
föräldrars behov. Andra utvecklingsområden är att nå målgrupper
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som riskerar att glömmas bort och ett aktivt arbete att förebygga
våld.
Kommunstyrelsen och socialnämnden planerar även en
övergripande forskningsstudie av satsningen med ambitioner att
undersöka i vilken utsträckning de långsiktiga målen nås inom
ramen för nuvarande föräldraskapsstöd.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer i beskrivningen att den pågående
satsningen på ett förebyggande föräldraskapsstöd går i linje med
projektplanen. I Farsta har vi bland annat förstärkt vår samverkan
med barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen samt startat
en ny öppen förskola i Mötesplats Fagersjös lokaler. Förvaltningen
gör även samma bedömning som socialnämnden av behovet av att
framöver säkerställa en varaktig finansiering för att
föräldraskapsstödet inom ramen för projektet ska kunna kvarstå.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lägger socialnämndens
delrapport Stärkt tidigt stöd i samverkan – ytterstaden 2017-2019
till handlingarna.
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