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Sammanfattning

I oktober 2019 startades det externt finansierade projektet Det tidiga livet – i samverkan för barn och
familj av förskoleförvaltningen i samverkan med Yalla Trappan. Insatsen pågår fram till årsskiftet
2020. Syftet med initiativet är att arbeta inkluderande och uppsökande på öppna förskolor och
familjecentraler för att bättre nå ut till fler Malmöbor, främst nyanlända, asylsökande och
familjer i utsatta områden. För att verkställa uppdraget tecknades ett avtal mellan
förskoleförvaltningen och Yalla Trappan i oktober 2019 avseende familjelotsar samt tillika en
samordningsfunktion. För att få möjlighet att nå fler familjer har Yalla Trappan erbjudit
förskoleförvaltningen att tillsätta ytterligare två familjelotsar samt utöka befintlig
samordnartjänst under 2020. Erbjudandet av en förstärkt insats bekostas helt av Yalla Trappan
och innebär att Det tidiga livet kan nå fler familjer och områden i staden.
Social hållbarhet är en angelägen fråga för förskolenämnden och för staden, men även andra
aktörer från exempelvis idéburen sektor är viktiga aktörer i arbetet och alla bidrar utifrån sin
kunskap, kompetens och sitt uppdrag. En samverkan mellan förskoleförvaltningen och Yalla
Trappan ger båda parter ett mervärde som bygger på ett gemensamt engagemang kring social
hållbarhet och som båda aktörer aktivt bidrar till på olika sätt. Yalla Trappan är ett
arbetsintegrerat socialt företag och kvinnokooperativ som är etablerat i Malmö sedan 2010 och
har ett stort engagemang i Rosengård.
För att reglera båda parters insatser kommer förskoleförvaltningen upprätta ett samverkansavtal
med Yalla Trappan med avsikt att utöka nuvarande uppdrag Det tidiga livet med ytterligare två
familjelotsar och en utökad samordnarfunktion under 2020.
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[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Forskning visar att förskolan är en förebyggande miljö för barn som växer upp i utsatta miljöer. I
dag finns familjer i Malmö som inte känner till öppen förskola och vars barn inte deltar i
förskoleverksamhet. Genom projektet Det tidiga livet vill förskolenämnden få fler familjer att ta
del av dessa verksamheter och få kunskap om vikten av förskola. Genom att erbjuda språk och
integrationsinsatser vill förskolenämnden skapa en inkluderande miljö på öppna förskolorna och
därmed tillgängliggöra verksamheten för fler. Med familjelotsar vill förskolenämnden bygga
relationer och tillit och stärka familjers egenmakt och hälsa och skapa goda förutsättningar för
barns utveckling och lärande.
Projektet Det tidiga livet startade i oktober 2019 och är ett samverkansprojekt med flera
samverkande parter. För att verkställa uppdraget tecknades ett avtal som löper mellan oktober
2019 till december 2020 mellan förskoleförvaltningen och Yalla Trappan avseende familjelotsar
samt en samordningsfunktion. Yalla Trappan är ett arbetsintegrerat socialt företag och
kvinnokooperativ som är etablerat i Malmö sedan 2010 och har ett stort engagemang i
Rosengård. Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk
självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.
För att nå ut till fler familjer har Yalla Trappan erbjudit förskoleförvaltningen möjlighet att
förstärka projektet Det tidiga livet och tillsätta ytterligare två familjelotsar samt utöka befintlig
samordnartjänst under 2020. Den förstärkta insatsen med lotsar och utökad samordnartjänst
bekostas helt av Yalla Trappan.
Social hållbarhet är en angelägen fråga för förskolenämnden och staden men även andra aktörer
från exempelvis idéburen sektor är viktiga parter i arbetet och alla bidrar utifrån sin kunskap,
kompetens och sitt uppdrag. En samverkan mellan förskoleförvaltningen och Yalla Trappan ger
båda parter ett mervärde som bygger på ett gemensamt engagemang kring social hållbarhet och
som båda aktörer aktivt bidrar till på olika sätt.
Förskoleförvaltningens intention är att upprätta ett samverkansavtal med Yalla Trappan med
avsikt att utöka nuvarande uppdrag Det tidiga livet med ytterligare två familjelotsar och en utökad
samordnarfunktion under 2020. Samverkansavtalet reglerar båda parters insatser och ansvar
inom samarbetet.
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