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Föräldraskapsstöd – En viktig del av det våldsförebyggande arbetet 

Regeringen har beslutat om ett nationellt våldsförebyggande program inom 

området mäns våld mot kvinnor, där stöd i föräldraskapet benämns som en 

viktig insats. Regeringen menar att föräldraskapsstödsprogram kan utgöra 

viktiga våldsförebyggande insatser och utvärdering av programmet 

Föräldraskap i Sverige har påvisat positiva och signifikanta skillnader hos 

föräldrarnas inställning i frågor som kan relateras till hedersförtryck. Ta del av 

rapporten här. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

Ta gärna del av ett webbinarium om det generella stadsbidraget på 100 

miljoner kronor som ska möjliggöra för kommunerna att erbjuda en ökad 

tillgång till föräldraskapsstöd. Och mer pengar är på gång.  

Webbinariet ger dig: 

 Information om syftet med de extra pengar som betalats ut under 

2022 och hur detta kommer att följas upp. 

 Information om det kommande statsbidraget för 2023. 

 Tips på metoder och arbetssätt som ger din kommun en flygande start 

på arbetet med föräldraskapsstöd. 

 Konkreta exempel från kommuner som redan kommit en bit på vägen. 

Ta del av det inspelade webbinariet här. 

Tips på stödjande material 

 

Folkhälsoguiden introducerar en 

matguide - ett stöd för dig som 

arbetar med att främja hälsosamma 

matvanor. Ladda ner matguiden här  

 

Ny webbplats samlar information och 

råd om psykisk hälsa.  

Till webbplatsen 

 

Budget och skuld! Tips och material 

till dig som möter föräldrar som 

behöver stöd för att få ihop sin 

ekonomi. 

 

Föräldraskapsstöd i länet 

 

Regional strategi – 

föräldraskapsstöd i Örebro län.  

På uppdrag av länets kommunchefer 

och regiondirektören ska en regional 

strategi tas fram i syfte att stärka länets 

arbete med föräldraskapsstöd. Hittills 

har hälso- och sjukvårds-, ifo-, skol- och 

socialchefer varit delaktiga i hur arbetet 

ska gå till. En omvärldsbevakning är 

genomförd och en arbetsgrupp är 

utsedd. Planen är att det ska finnas ett 

förslag framtaget till hösten för beslut. 

Mer information kommer. 

 
 

 
 

 

Ny forskning 

Föräldraskap vid högre ålder 

kopplas till ökade risker. Läs mer 

om forskningen här. 

 

 
 

 

Seminarium och utbildning 

Mamma och Pappa Trots Allt 

SUF-Kunskapscentrum bjuder in 

till webbinarium 6 oktober med 

information om metoden. Läs mer 

här. 

Kulturtolksutbildning – 

Föreningen Tidigt föräldrastöd 

erbjuder en basutbildning för 

kulturtolkar och brobyggare under 

hösten 2022. Här kan du läsa mer 

om innehållet och göra en 

intresseanmälan.  

  

Värna våra yngsta 13-14 sept! 

Välkomna till en konferens om de 

1000 viktiga dagarna som belyser 

hur vi kan stödja psykisk hälsa och 

utveckling. Särskilt fokus i år är 

stöd till barn i utsatta situationer, 

tidig upptäckt och ett tidigt stöd då 

det finns svårigheter i familjen och 

föräldraskapet. Fysiskt i Stockholm 

men går även digitalt. Program 

och anmälan här 

 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro
http://www.regionorebrolan.se/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/06/nationellt-valdsforebyggande-program/
https://mfof.se/2nycklar
https://www.folkhalsoguiden.se/amnesomraden/levnadsvanor/matguiden/
https://dinpsykiskahalsa.se/
https://dinpsykiskahalsa.se/
https://www.konsumentverket.se/om-konsumentverket/var-verksamhet/privatekonomi/
https://www.forskning.se/2022/05/18/foraldraskap-i-hogre-alder-kopplas-till-okade-risker/?utm_source=Paloma&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Bra+arbetsmilj%c3%b6+f%c3%a5r+l%c3%a4rare+att+stanna+i+yrket
https://regionuppsala.se/suf-kunskapscentrum/om-suf-kc/utbildning_evenemang/intressewebbinarium-mamma-och-pappa-trots-allt/
https://tidigtforaldrastod.se/utbildningar/
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/varna-vara-yngsta/

