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Socialdepartementet

Uppdrag om utbildning i föräldraskapsstödjande arbete
Regeringens beslut

Regeringen ger Länsstyrelsen i Örebro län i uppdrag att sörja för att
utbildning i föräldraskapsstödjande arbete erbjuds under vårterminen
2017.
Utbildningen ska erbjudas praktiker, tjänstemän och beslutsfattare i
kommuner och landsting, studenter, personer i ideella organisationer och
studieförbund som är i behov av fördjupad kunskap och konkreta verktyg för hur ett framgångsrikt föräldraskapsstödjande arbete på lokal och
regional nivå kan bedrivas.
Myndigheten ska vid genomförandet av uppdraget samråda med
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Vid behov ska
myndigheten även samråda med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och
Landsting, ideella organisationer på området samt övriga aktörer som
myndigheten identifierar.
Myndigheten får under 2016 använda 25 000 kronor för uppdragets
genomförande. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga
konventionen om barnets rättigheter i Sverige, anslagsposten 2 Bidrag till
myndigheter. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2016.
Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast
den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning
över använda medel lämnas till Kammarkollegiet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 15 oktober 2017. Redovisningen ska innehålla en redogörelse
för myndighetens arbete med uppdraget och en bedömning av hur
utbildningen genomförts. Det ska bl.a. ske utifrån de olika krav och
aspekter som myndigheten enligt uppdraget har att beakta. Rekvisition,
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återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som
detta beslut har.
Ärendet

Regeringen har som mål att alla föräldrar ska erbjudas universellt och
riktat stöd i föräldraskapet och i sin relation till varandra under barnets
hela uppväxt (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9 avsnitt 7.8.2). Uppdraget är ett
led i arbetet med att uppnå detta mål. Syftet med stödet är att via föräldrarna främja barnets hälsa och positiva utveckling och maximera
barnets skydd mot ohälsa och sociala problem.
Närmare om uppdraget

Utbildningen ska utgå från aktuell forskning, bästa tillgängliga kunskap
och erfarenheterna från Folkhälsomyndighetens tidigare regeringsuppdrag om utbildning i föräldrastödjande arbete(dnr S2012/05557/FST,
S2014/04634/FST) samt regeringens nationella strategi för ett utvecklat
föräldrastöd (S2009/00554/FH).
Utbildningen ska fokusera på hur föräldraskapsstöd kan utvecklas och
erbjudas föräldrar genom barnets hela uppväxt från småbarnsåren till de
sena tonåren liksom hur stödet kan erbjudas och nå föräldrar med olika
bakgrund, önskemål, förutsättningar och behov. Det är angeläget att det
stöd som ges svarar mot de olika behov som finns i dagens moderna
familjer. Många barn växer t.ex. upp i en annan familjekonstellation än
kärnfamiljen och allt fler föräldrar är födda i utlandet.
Utbildningen ska genomsyras av ett barnrättsperspektiv så som det
kommer till uttryck i barnkonventionen samt med utgångspunkt i
regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige). Vikten av föräldrars
kunskaper om barnets rättigheter, barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa
och barnets rätt att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem är centrala
frågor att beakta.
Utbildningen ska även genomsyras av det jämställda föräldraskapet och
bidra till att möta föräldrars behov av stöd i sin relation till varandra och i
sina ambitioner att leva jämställt.
Anmälningsavgiften per deltagare ska hållas låg i syfte att möjliggöra för
många aktörer att delta.
Uppdraget ska genomföras med beaktande av och ska vid behov samordnas med andra relevanta insatser på området så som t.ex. regeringsuppdrag som rör föräldraskapsstöd inom andra myndigheter.
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Medel för arbetet planeras att avsättas även under 2017 under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet.
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Jenny Munkelt
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