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Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin för 

ett stärkt föräldraskapsstöd  

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i 

uppdrag att stödja genomförandet och följa upp den nationella strategin för 

ett stärkt föräldraskapsstöd som regeringen fattat beslut om i dag. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får för uppdragets 

genomförande använda 1 000 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska 

belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7. 

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga 

utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter en rekvisition ställd till 

Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2018. Medel 

som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast  

den 31 mars 2019. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över 

använda medel lämnas till Kammarkollegiet.  

En plan för genomförandet av uppdraget ska lämnas den 30 november 2018. 

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) 

senast den 1 april 2020 och slutredovisas senast den 1 april 2022. Rekvisi-

tion, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till det diarienummer som 

detta beslut har.  

Bakgrund 

Den 30 augusti 2018 fattade regeringen beslut om nationell strategi för ett 

stärkt föräldraskapsstöd (dnr S2018/04678/FST). Strategins målsättning är 

att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. 

Syftet med föräldraskapsstödet är att främja barnets hälsa och utveckling. I 
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strategin anges tre målområden: Ett kunskapsbaserat arbetssätt, ett 

tillgängligt stöd och en stödjande organisation. Föräldraskapsstöd erbjuds 

främst inom verksamheter i kommuner och landsting samt inom ramen för 

det civila samhällets verksamheter.  

Närmare om uppdraget 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska stödja genomförandet 

av strategin. Myndigheten ska inom ramen för uppdraget ta initiativ utifrån 

de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå 

strategins mål och inriktningen i strategin. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska även följa upp 

föräldraskapsstödet och strategins målsättning och målområden. I arbetet 

med uppföljningen ska hänsyn tas till det uppdrag myndigheten har att 

utveckla indikatorer inom sina verksamhetsområden (regleringsbrevet för 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för 2017). 

Arbetet med uppdraget ska genomsyras av ett barnrätts- respektive 

jämställdhetsperspektiv samt jämlikhet i hälsa. 

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med länsstyrelserna samt i 

samverkan med övriga relevanta myndigheter och aktörer inom 

föräldraskapsstödsområdet.   

På regeringens vägnar 

  

Lena Hallengren   

 Jenny Munkelt 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 

Finansdepartementet/BA 

Regeringskansliets förvaltningsavdelning 

Socialutskottet 

Folkhälsomyndigheten 

Länsstyrelserna  

Socialstyrelsen 

Sveriges Kommuner och Landsting 
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