
Viktiga vuxna i Skaraborg
- samverkan för att erbjuda ett förstärkt och 

tillgängligt föräldraskapsstöd



Samverkan - Föräldraskapsstöd i Fokus

Karin Ahlqvist, utvecklingsledare Skaraborgs kommunalförbund, 
processtöd Vårdsamverkan Skaraborg



Bakgrund
Föräldraskapsstödsprogram



Kartläggning
Emmelie Alvarsson, koordinator Vårdsamverkan Skaraborg



Varför fokus på föräldrastödsprogram?

Föräldraskapsstöd kommer i många olika former. Att fånga in allt gott arbete som 
görs vore en omöjlig uppgift. 

Föräldraskapsstödsprogram är ett tydligt och strukturerat stöd.

Forskning visar att strukturerade föräldrastödsprogram ger effekt.

Föräldraskapsstödsprogram är dessutom en lönsam satsning.



MFoF sammanställer och tillgängliggör kunskap för yrkesverksamma och 

beslutsfattare som arbetar med föräldraskapsstöd så att man ska kunna göra 

informerade val kring vilka program som passar bäst.

Komplett lista över valda program

https://mfof.se/foraldraskapsstod/program-och-metoder-for-foraldraskapsstod--

-soksida.html#query/*

https://mfof.se/foraldraskapsstod/program-och-metoder-for-foraldraskapsstod---soksida.html#query/*


Sammanfattning för Skaraborg

• ABC 2-12 år är det program som är vanligast förekommande.

• Komet 3-11 år vanligast förekommande på selektiv nivå. 

• Inom det indikerade stödet används en bredd av olika program.

• Det universella stödet är vanligen riktat till tidiga åldrar. 

• Vår bild är att resultaten i Skaraborg stämmer väl överens med hur det ser ut i andra 
regioner. 

Att tänka på….
• använder vi befintligt stöd på rätt sätt och sätts dom in i rätt tid på rätt nivå för att ge 

maximal effekt? 

• Utbudet av föräldraskapsstödsprogram i Skaraborg är begränsat. Det är ett fåtal program 
som riktar sig till ungefär samma typ av föräldragrupper och åldrar. 



Interaktiv karta över 
föräldrastödsprogram i Skaraborg 

Föräldrastödsprogram 
(skaraborg.se)

https://skaraborg.se/Var-verksamhet1/valfard/fokusomrade-barn-och-unga/foraldrastodsprogram/


Anpassat föräldraskapsstöd
på familjecentraler i Skövde

Mirjam Nydahl, projektledare



Anpassat föräldraskapsstöd
på familjecentraler

Symfoni Kärnan



Anpassat föräldraskapsstöd
på familjecentraler i Skövde

Förälder i nytt land Sfi för föräldralediga     Första barnet i Sverige



Förälder i nytt land

+ besök från socialtjänst och ungdomsmottagning

Barns 
rättigheter

Barns 
utveckling 
och behov

Bygga 
relationer

Barn i 
samhället

Familjen
som helhet

Att vara 
tonårsförälder

Fortsättning 
följer …



Förälder i nytt land



Förälder i nytt land

På familjecentraler i Skövde

Små grupper Fika Dubbelt ledarskap fi

på familjecentraler i Skövde
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på familjecentraler i Skövde
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Anpassat föräldraskapsstöd



Relationer

på familjecentraler i Skövde

Samtal

Språk

Tid

Intresse

Kontakt

Socialtjänsten

Samverkan

Anpassat föräldraskapsstöd

Riktat 
förebyggande 

arbete

Föräldrar



Viktiga vuxna i HjoTiBorg

• Föräldraskap och vuxenskap 2.0



Behov

• Lärare kan hamna i komplexa 
samtal 

• Kuratorn blir ofta inkopplad på 
”det svåra mötet”

• Livsviktigt snack - panel

• Behovsinventering  -
föräldramöten

• Intervjuer med fokusgrupper



Den 

turbulenta 

tonårstiden 

Tonåringars 

nätvanor 

och 

utsatthet på 

nätet 

Porr, sex och 

samlevnad 

Hur kan vi 

som vuxna 

stötta 

ungdomar i 

skolarbetet

Ungdomars 

psykiska 

(o)hälsa 



Hur kan vi som 

vuxna stötta 

ungdomar i 

skolarbetet?



”Väldigt informationsrikt och intressant! Bra och smidigt upplägg. 
Bra presentationer av olika situationer.”

”Jättebra och viktig information. Toppenbra via teams. Bra med 
menti, bekvämt att ställa frågorna där.”

”Jättebra med webbinarium, bra att frågor kan ställas anonymt, bra 
att dokumentation skickas ut efter webbinariet, bra förmån som 
kommuninvånare att få ta del av gratis föreläsningar.”





Lunch 12:00-13:00

Valbart seminarium 13:00-14:00


