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Organisation  
 
•  Spånga- Tensta: Ligger under Familjestödsenheten (IoF, 

Socialförvaltningen) Finansieras av Socialtjänsten  
 
•  Botkyrka:  Ligger under Sektionen för förebyggande arbete 

(Socialförvaltning/Resursenheten) Socialförvaltning och 
Utbildningsförvaltning bekostar föräldrastödssamordning 100 % 
(två föräldrastödssamordnare á 50%) 

•  Namn, Vilket program kommer ni att samordna och/eller hålla i. 
Vad vill ni veta mer om gällande implementering, rekrytering och 
kvalitet?  



Implementering, rekrytering och kvalitetssäkring  
•  Hur kan vi få arbetet med program att både hålla hög 

kvalitet och samtidigt nå ut till fler målgrupper? 
 
Implementering  
 

   Rekrytering 
 

      Kvalitet  



Implementering  
Främjande föräldrastöd en samverkan mellan socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen 
  
 
•  Främjar barns utveckling, hälsa och skolframgång 
Inom ramen för Kraftsamling samverkar socialförvaltningen (soc) och 
utbildningsförvaltningen (uf) kring främjande föräldrastöd i form av 
föräldraträffar med syfte att bidra till barns positiva psykiska och fysiska 
utveckling, hälsa och skolframgång. Detta samverkansdokument är framtaget 
för att:  
 
 
•  Dokumentet innehåller: 
•  Bakgrund till samverkan 
•  Fakta – Föräldraträffar för alla föräldrar 
•  Kommunikation med föräldrar – vårt gemensamma ansvar 
•  Överenskommelse – för verksamheter som vill hålla ABC-föräldraträffar i 

egen regi 



Implementering - Prata med din granne  
•  ”Keepers” Vad tar du med dig gällande Implementering? 
•  Något du har frågor kring?   



Rekrytering  
 
•  Landsting  
•  Öppna förskolan  
•  Förskolan 
•  Skola (TÅGET)  
•  Kraftsamling  
•  Nätet  
•  Sociala medier 
•  Förälder – förälder  





Rekrytering – prata med din granne  
•  Vad tar du med dig gällande rekrytering?  
•  Frågor?  



Kvalitet  
Kvalitet   
 



Kvalitet  
Hur har vi nått ut? 

•  Antal grupper under 2016 
–  3 grupper under VT 
–  9 grupper under HT 
 
•  2011 – HT 2016 
–  totalt 63 grupper 

- 515 föräldrar (477 har slutfört) 
–  Ca 951 barn (barn mellan 0-18 som bor i hemmet)  
 
•  Utbildade gruppledare – ca 30 ( 40 efter VT 17) 
•  Instruktörer – 1 st, vi blir 3 i vår J  
 

 

106 män 
371 kvinnor 
som har 
genomfört  



Vad säger våra föräldrar? 2014-2016 
•  Föräldraenkäten visar:  
–  97-100 % - ABC och KOMET har uppfyllt deras förväntningar 
–  100% - skulle rekommendera ABC /KOMET  till en vän 
 
•  Saknar de något i ABC/KOMET? 
–  31% har tidigare svarat Ja  
–  De flesta tycker att de ska vara fler gånger 
–  mer diskussion, åldersadekvata exempel, syskon, tonår, fler 

föräldrar, avhopp, boosterträffar kontinuerligt 
 
•  Hur har de fått reda på ABC-grupperna? 
–  Övervägande från föräldramöten (UF, ÖF/SFI) 
–  Vänner/bekanta 
–  Även från webb/annons och BVC 

�  Frågor om oss gruppledare – BAS ex: följa upp ”Pröva hemma” 
och mer talutrymme  



 
Framgångsfaktorer och Utmaningar  
 •  Framgångsfaktorer:  
 
-  SAMVERKAN!!! 
-  Ledningsgrupp /avtal   
-  Tydlig samordningsroll  
-  Bakas in i befintliga strukturer  
-  Utbildningssatsningar där föräldrastöd nämns för professionella  
-  Samverkan mellan olika förvaltningar och landsting  
-  Grupper (med stöd) på olika språk  
-  SFI 
-  Barnvakt  
-  Gruppledarpool 
-  Normkreativitet –Att prata om familjemedlem istället för partner  
-  Handledning och nätverksträffar för gruppledare  
 
•  Utmaningar:  
 
-  Att utbilda fler gruppledare som kan hålla i grupper på fler språk  
-  Vi når ej Föräldrar med funktionshinder 
-  Kvalitetssäkring (ex mätningar/enkäter) på fler språk 
 



Kvalitet – Prata med din granne  
•  Vad tar du med dig gällande kvalitetssäkringen?  
•  Frågor / reflektioner gällande instruktörsrollen eller 

annat  



Kontaktuppgifter  
•  Botkyrka kommun:  
 
Mantha Kasagianni  & Anna Holgersson  
Mantha.kasagianni@botkyrka.se och Anna.holgersson1@botkyrka.se  

 
•  Spånga-Tensta stadsdel: 
 
Gerd Lundquist 
Gerd.lundquist@stockholm.se  


