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Haninge kommun

• Haninge är en av de största och snabbast växande 

kommunerna i Stockholms län. 

• Här bor cirka 93 333 invånare och fortsätter 

befolkningsökningen i samma takt kommer vi att passera 100 

000 invånare under år 2023. 

• Haninges befolkning består till 28 procent av personer födda 

utanför Sverige. 

• Här finns stad, förorter och landsbygd med närhet till badklippor 

och sandstränder, urskog och ett rikt skärgårdsliv. 

• Med endast 20 minuter till Stockholm city är det många som 

väljer att bo, arbeta och besöka Haninge



Föräldraskapsstöd i Haninge 2021 

Inger Dahlberg

Samordnare för ANDTS

Trygghet och Säkerhet
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1 000 kronors loppet - Film



Viktiga arenor där vi tillsammans 

kan göra en skillnad

• Familj

• Förskola/skola

• Fritid – en aktiv fritid för alla

• Samhällsnivå



Kartläggning, lägesbild & styrdokument
- som visar vilken riktning vi valt att arbeta i…

• Policy

• Program

• Handlingsplan

• Aktiviteter i linjearbetet



Kedjan - nationell - regional - lokal nivå

För att regeringens mål och inriktning ska få genomslag behöver de 

omvandlas i ett arbete på regional och lokal nivå. 

En nationell strategi för ett stärkt 

föräldraskapsstöd (2018)

• Syftet är att främja barns hälsa och 

utveckling. 

• Strategin innehåller förebyggande 

stöd och stöd då problem uppstått. 

• Den vänder sig även till fler än 

barnets rättsliga föräldrar, som 

bonusföräldrar och närstående 

vuxna.



En strategi för tidiga och förebyggande insatser
”Barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling i samverkan”

Cecilia Torudd – ABC - föräldraträffar



Förvaltnings övergripande ansvar

• Handlingsplanen är kommunövergripande 

med målsättningen att främja trygghet, 

hälsa och utveckling genom minskad 

tillgänglighet och bruk av alkohol-, 

narkotika-, dopningsmedel, tobak och spel 

om pengar (ANDTS).

• Kommundirektörens ledningsgrupp 

(KDLG) i samverkan med chef för 

Lokalpolisområdet Haninge (LOP) och 

Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund 

(SMOHF). 



Risk och skyddsfaktorer



Mål: Barn- och unga mår bra och 

känner framtidstro. 

Strategi: Föräldrar- och målsmän, idéburna organisationer och näringsliv är 

delaktiga i det förebyggande ANDTS arbetet. 

Aktivitet:

Vårdnadshavare med barn 0-17 år och som vill erbjudas föräldraskapsstöd som motsvarar 

deras behov på universell, selektiv och indikerad nivå.

Samordnande ansvar

KSF, Enheten trygghet och säkerhet. 

Samarbetspart

HASAM – Haninges samverkansgrupp för ett utvecklat föräldraskapsstöd

Frekvens och uppföljning

Linjearbetet enligt årsplan – barn och ungas hälsa.



Föräldraskapsprogram 
på gruppnivå i Haninge kommun

Universell

Selektiv

Indikerad

Vårt vägval:

• Vi vill vända på 

preventionstriangeln och 

satsa på breda universella 

gruppträffar

• Vi ska bygga på evidens och 

beprövade metoder/program

• Vi ska samverka med olika 

organisationer och boende i 

Haninge



Hur når vi föräldrar i Haninge?



Vilka föräldraskapsprogram erbjuder vi och varför?

Foto Inger Dahlberg



Föräldraskap i Sverige
Föräldraträffar föräldrar med barn 0-17 år

Föräldraskap i Sverige är fem samhällsorienterande gruppträffar för 

utrikesfödda föräldrar som vill veta mer om att vara förälder i Sverige. 

Programmet förvaltas nationellt av BRIS.

Teman

• Vara familj i ett nytt land

• Skola, genus

• Hälsa och sjukvård

• Rättigheter och skyldigheter

• Att vara tonårsförälder

Plusmeny

- Hälsokommunikation

- Studiebesök på 

familjecentralen



ABC Alla barn i centrum
Föräldraträffar för föräldrar med barn 3-12 år

ABC handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur 

föräldrar kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan 

förebyggas. Är ett samarbete med KI och PLUS-Stockholm

• Visa kärlek 

• Vara med

• Visa vägen

• Välja strider



Älskade förbannade tonåring

Föräldraträffar för föräldrar med barn 13-17 år

• Varför gör de som de gör?

• grupptryck

• Jag-budskap/kommunikation

• att hålla reda på sin tonåring

• skärmtid

• att vara uppmärksam på sig själv

Fem träffar med olika teman



KOMET – för dig som ofta hamnar i konflikt 

med ditt barn i åldern 3 -11 år

Programmet syftar också till att öka ditt positiva samspel med ditt 

barn och att hantera vardagliga problem och konfliktsituationer. På 

så vis kan risken för beteendeproblem hos barnen minska



ABC-tonår och Föräldrawebben

Haninge kommun utvecklar nytt stöd till tonårsföräldrar genom att 

erbjuda föräldrar två nya föräldraskapsprogram

Det är ett utvecklingssamarbete som sker mellan Stockholms Stad, 

Länsstyrelsen i Stockholm, Svenska kyrkan och Karolinska institutet.



Föräldragrupp för dig som har barn som 

missbrukar eller har missbrukat

Har du ett barn som har varit eller är beroende/missbrukar? Känner du att det 

har påverkat eller påverkar dig i ditt välmående och i din vardag? Då kanske 

föräldragrupp är något för dig!

Ämnen som tas upp är missbruk/medberoende, föräldrarollen, problemlösning, 

kontroll/tillit, kommunikation, hälsa och känslohantering.

När det gäller missbruk/beroende frågor finns aktiviteter i HP ANDTS för vuxna 

och anhöriga (Barn perspektiv ska finnas i möten med vuxna).



Älskade barn 
Studiecirklar för föräldrar i ett nytt land

• Sex träffar och varje träff har 

olika teman

• Leds av utbildade ledare som 

själva är utrikesfödda 

• Översatt på olik språk

• Ett samarbete med 

Studiefrämjandet Stockholm



Attention - Föräldraträffar för föräldrar 

med barn 3-18 år som har NPF

Mål: att stärka och stödja familjer som har barn med 

NPF-diagnos

https://attention.se/2020/07/trots-allt-ny-film-med-foraldraroster/


Strategiska val av insatser  

• att samarbete är en grundförutsättning som ger effekter när 

kompetenser kan kombineras och samarbetspartner väljas efter 

behov och situation. 

• Att bygga på befintliga resurser 

• Implementera men att nya program och metoder tar tid

• Skynda långsamt men målmedvetet…



Några ord på vägen

• Arbeta långsiktigt oavsett politisk majoritet

• Fokusera på barn och unga och dess rättigheter och behov

• Vi behöver göra mer tidigare och göra det tillsammans

• Vi behöver nå fram till målgrupper vi inte når och där de befintliga 

insatserna inte räcker till…

• Utgå ifrån risk och skyddsfaktorer och synkronisera 

föräldraskapsstödet i det drog- och brottsförebyggande arbetet 

(Folkhälsoarbete, hållbarhetsfrågor).


