Ett fungerande föräldraskap är A och O för att skolgången och integrationen ska fungera hos
barn och unga. I kölvattnet av en växande segregation ser vi tyvärr att allt fler föräldrar i utsatta
bostadsområden, inte minst personer som är nyanlända i Sverige, får svårt leva upp till de
förväntningar som vilar på föräldrar. Bland förklaringarna finns en svag anknytning till det
svenska samhället och bristande svenskkunskaper.
Vi ser hur det påverkar deras barns skolgång negativt, och mycket tyder på att problemet med
bristande föräldraskap i förlängningen kan leda till ökad rekrytering till gängkriminalitet.
Samtidigt finns krafter som aktivt arbetar för att undergräva människors anknytning till det
svenska samhället.
Den senaste tiden har ryktesspridning och svartmålning av socialtjänsten sprids som en löpeld,
bland annat i utländska sociala medier. Familjers sorg och ilska över att få sina barn
omhändertagna används som en del i vad experter bedömer som en koordinerad
påverkanskampanj mot svenska myndigheter. Socialsekreterare har visat oro för att
ryktesspridningen kommer innebära hot och misstänksamhet mot dem.
I Linköpings kommun erbjuds redan idag flera föräldrautbildningar. Dessvärre saknas viktiga
delar. Utbildningarna är frivilliga och når därför inte alltid de föräldrar som har allra störst behov
av dem. Utbildningarna hålls ofta i en begränsad omfattning, vilket gör att platserna är för få.
Allt detta sammantaget innebär att vi ser det som en viktig förebyggande insats med en stärkt
föräldrautbildning för nyanlända i Linköping. Målgruppen är familjer med hemmaboende barn
samt familjer som får barn under de första åren i Sverige. Vi föreslår att den görs obligatorisk för
vårdnadshavare med försörjningsstöd, då dessa föräldrar står längst ifrån samhället.
Med anledning av ovanstående föreslår vi:
-

Att socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att erbjuda en
föräldrautbildning riktad till nyanlända vårdnadshavare som varit i Sverige mindre än fem
år.

-

Att föräldrautbildningen via socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen görs
obligatorisk för vårdnadshavare som uppbär försörjningsstöd, och att utbetalningen av
försörjningsstödet villkoras med deltagande.
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