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Näringsliv- och utvecklingsavdelningen                  

Daniela Balladares 

Dnr: KS 2021/0152 

Datum: 2022-04-21 

 

Till Kommunstyrelsen 

 

 

Svar på medborgarförslag nr 13/2021 - Föräldrautbildning ABC Alla 

Barn i Centrum 
 

 

Sammanfattning 
I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2021-05-24, § 4:19, föreslås att 
Föräldrautbildningen ABC erbjuds alla föräldrar med barn inom lämplig ålder för denna utbildning. 
 

Beslutsförslag 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
Anse medborgarförslag nr 13/2021 besvarad med hänvisning till att den föreslagna 
föräldrautbildningen ABC redan erbjuds föräldrar i Österåkers kommun. 
 
 

Bakgrund 
Förslagsställaren föreslår att föräldrautbildningen ABC – Alla Barn i Centrum, ska erbjudas alla 
föräldrar i Österåkers kommun med barn inom lämplig ålder för denna utbildning. Förslagsställaren 
ser detta som en investering för samhället och medmänniskor på lång sikt med framförallt en viktig 
del för alla barn.  
 
ABC är ett föräldrastödsprogram som alla familjer i Österåker med barn i åldrarna 3-12 år kan delta 
i. Programmet syftar till att påverka barns utveckling på ett positivt sätt. Det som allra mest påverkar 
detta när barn bor hemma är relationen till deras föräldrar. Goda relationer i familjen är som ett 
skydd för barn mot påfrestningar i livet. Utöver att stäkra familjerelation syftar programmets 
innehåll till att hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer. Alla som sökte 
utbildningen i Österåker 2021 kunde också erbjudas plats.  
 
Ärendet behandlades den 23 september 2021 på Socialnämnden.  
 

Förvaltningens slutsatser 
Trygg i Österåker har under 2021 erbjudit flera medarbetare i kommunen utbildning i 
föräldraskapsstödsprogrammet ABC barn 3-12 år och ABC tonår 13-18 år. Förutom medarbetare i 
kommunen har även en person från kyrkan och två kuratorer från kommunens fristående skolor 
genomfört utbildningen. Genom samverkan mellan Trygg i Österåker och elevhälsan har ABC barn 
och ABC tonår sedan våren 2021 erbjudits brett genom samtliga skolors skolportaler till alla 
föräldrar som har barn i skolan i kommunen, oavsett skolform. Det har genomförts 4-5 grupper per 
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termin och samtliga har varit näst intill fulltaliga. Träffarna har erbjudits dagtid, kvällstid, på plats i 
fysiska lokaler och digitalt, för att nå så många föräldrar som möjligt och ge dem möjlighet att delta. 
Träffarna är kostnadsfria för föräldrarna.   
 
Trygg i Österåker ansvarar för samordningen av ABC barn och ABC tonår. Genomförandet sker i 
samverkan med elevhälsan på kommunens skolor, oavsett skolform, samt med kyrkan. Detta som 
ett sätt att på övergripande nivå kunna erbjuda flest antal föräldrar tillgång till träffarna för att främja 
och stärka föräldra-barn relationer tidigt. 
 

Tidigare beredning  
Socialnämnden har behandlat ärendet 2021-09-23, § 8:16. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde 2021-09-23, § 8:16. 
2. Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2021-06-08. 
3. Medborgarförslag nr 13/2021. 

 

 

 

Staffan Erlandsson   Kristina Eineborg 

Kommundirektör   Näringsliv- och utvecklingsdirektör 
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Expedieras 
- Förslagsställaren  
- Socialnämnden 
- Akt 
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