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Socialförvaltningen
Socialnämnden
Datum: 2021-06-08
Ärende/nr: SN 2021/0034

Svarpå medborgarförslagnr 13/2021
FöräldrautbildningABC - Alla Barn i Centrum
Sammanfattning
I ett medborgarförslag
inkommet till Österåkerskommun2021-05-06 föreslåsatt
föräldrautbildningen
ABC - Alla Barni Centrum,erbjudsallaföräldrari Österåkers
kommunmedbarni lämpligålder. Kommunfullmäktigebeslutade(KF § 4:19)att
remitteraärendettill Socialnämnden
och till Kommunstyrelsen
sompå delegation
från Kommunfullmäktigefattarslutligtbeslut.

Beslutsförslag
Socialnämndenbeslut
Socialnämnden
föreslårKommunstyrelsens
arbetsutskottföreslåKommunstyrelsen
besluta
Medborgarförslag
nr 13/2021 ansesbesvaradmedhänvisningtill att denföreslagna
föräldrautbildningen
ABC erbjudsföräldrari Österåkerskommun.

Bakgrund
ABC är ett föräldrastödsprogram
somallafamiljermedbarni åldrarna3-12 år kan
deltai. Programmetsyftartill att påverkabarnsutvecklingpå ett positivtsätt.Det
somallramestpåverkardettanär barnbor hemmaär relationentill deras
föräldrar.Godarelationeri familjenär somett skyddför barnmot påfrestningari
livet. Utöver att stärkafamiljerelationer
syftarprogrammetsinnehålltill att hjälpa
föräldraratt handskas
bättremedvardagssituationer.
ABC pågårunderungefärtvå månader,varjeträff är runt två och en halvtimme
och ledsav två ABC-utbildadegruppledare.
Lämpligtdeltagarantal
har bedömtstill
fjorton föräldrarper grupp.Innehållethar ett fokuspå barnetsperspektivoch att
utifrån det gekärlekoch bekräftabarnet.Programmetgenomförsvid fem tillfällen
medföljandetemanoch tillhörandefilmer och övningar:
1.Visakärlek– Hur gör vi för att våranärarelationerskafungera.
2.Varamed– Hur påverkarvi varandrai det dagligasamspelet.
3.Visavägen– Hur kanvi varaföräldraförebilder för vårabarn.
4.Väljastrider – Vilka striderbehövervi ta och vilka kanväljasbort.
5. Uppföljning– repetitionoch ett av gruppmedlemmarna
s valdatema:
genus,tonår ellersyskonkärlek
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ABC har utvärderatsav KarolinskaInstituteti en studiedär mer än 600föräldrar
deltog.Studienvisadeatt ABC har positivaeffekterpå barnshälsaoch utveckling.
Även föräldrarna fick bra resultat.Det pågårforskningsprojektom ABC på
KarolinskaInstitutetsomhandlarom att spridaprogrammetoch utvärdera
effekternaav ABC beroendepå vilkentyp av utbildninggruppledarna
har fått.
Socialförvaltningen
erbjuderkommunmedborgare
att deltai ABC programmetminst
en gångper år. Undervåren2021genomfördesprogrammetdigitaltoch allasomvar
anmäldafick plats.Om söktrycketvarit störreän antaletplatserhar övrigaerbjudits
att deltavid annattillfälle.
FrånFolkhälsomyndighetens
rapport,”Föräldrastöd
- är det värt pengarna?
Hälsoekonomiska
analyserav föräldrastödsprogram”
framgårföljandeslutsats:
”Föräldrastöd i form av selektivaföräldrastödsprogramär en lönsamsatsningsom
betalar sig själv efter ett år. Varje satsadkrona ger i genomsnitttvå kronor tillbaka
underen period av ett till två år. Universellaföräldrastödsprogramkan ocksåvara
hälsoekonomiskt
motiveradebaseratpå en låg kostnadi kombinationmeden minskning
av utagerandebeteendeeller ökad hälsorelateradlivskvalitet.”

Förvaltningensslutsatser
Socialförvaltningen
har tre ABC-utbildadegruppledaresomävenhar andra
arbetsuppgifter.
Förvaltningens
bedömningär att det saknaskapacitetoch resurser
att erbjudafler programtillfälleninom förvaltningensregi. Förvaltningenhar i
dagsläget
ingenkännedomom huruvidaefterfråganär störreän utbudet.Men kan
konstateraatt de somanmältsitt intressehar beretts möjlighetatt deltavilket kan
varaett teckenpå en form av jämnvikt.
Annonseringenav ABC programmethar gjort via kommunenswebbsidaoch via
Facebook
. Tidigareår har ävenannonsering
gjortsi tidningenKanalen.
Förvaltningenbedömeratt efterfråganskulleökameden störresatsningpå
informationoch annonsering.
En ökningav antaletdeltagareskulletroligtvisskeom
annanhuvudmanellerideellaorganisationer
erbjöd ABC-program. Detta skulleäven
innebäraen störreinformationsspridning
och eventuelltskulleandragruppernås.
Utöver medarbetare
hossocialförvaltningen
f innsandramedarbetare
i kommunens
verksamhetoch hosannanarbetsgivare
somfullföljt ABC-ledarutbildningen
under
2021;en medarbetare
från kommunenselevhälsa,
där det sedantidigarefinns en
medarbetare
medutbildningen,två från en friskola,en från kyrkan och tre från
näringslivsavdelningen.
Tryggi Österåkerhar förhoppningarom att socialförvaltningensABC-programskakunnakompletterasmedytterligareerbjudandeav
ABC-program.
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Österåkerskommunarbetarförebyggande
och främjandeinom trygghetsomr
ådetpå
flerasätt.Samverkansavtal
medRegionStockholmkommeratt arbetasfram under
hösten2021i syfteatt startaen familjecentral
. Detta är en del i kommunensarbete
mot vision2040.Familjecentralen
kommeratt erbjuda öppen förskola,råd och stöd
till föräldrarmedfokuspå föräldraskapet
och olika föräldravägledning
ar där ABC
kanvar en form blandflera.

Bilagor
1.Medborgaförslag
13/2021
2.www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/96c8eeff924946d880ce04d30c520bb
7/foraldrastod-en-lonsam-satsning
-halsoekonomiska
-analyser
folkhalsomyndigheten.pdf

Susanna
Kiesel
Socialdirektör

ÅsaLundgren
Enhetschef
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Beslutsförslag
Kommunfullmäktiges presidium
Datum 2021-05-10
Dnr KS 2021/0152-100

Till Kommunfullmäktige

Medborgarförslagnr 13/2021– FöräldrautbildningABC - Alla Barn i
Centrum
Sammanfattning
I ett medborgarförslag
inkommet till Österåkerskommun2021-05-06 föreslåsatt
föräldrarutbildningen
ABC- Alla Barni Centrum,erbjudsallaföräldrari Österåkerskommun
medbarni lämpligålder.

Beslutsförslag
Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta
Medborgarförslagnr 13/2021 medgesväckasoch remitterastill Socialnämnden
samttill
Kommunstyrelsen
sompå delegationfrån Kommunfullmäktigefattarslutgiltigtbeslutmed
anledningav förslaget.

Motivering
Medborgarförslaget
bedömsfallainom det kommunalakompetensområdet.
Medborgarförslaget
berörSocialnämndens
ansvarsområde
gällandefamiljerådgivning
enligt
socialtjänstlagen.
Den aktuellautbildningenbedrivsidagav familjemottagningen
inom
socialförvaltningen.
Medborgarförslaget
berörKommunstyrelsens
ansvarsområde
gällandeansvarför hela
kommunensutvecklingoch ekonomiskaställning.

Bilaga
Medborgarförslag
nr 13/2021

IngelaGardner
Kommunfullmäktiges
ordförande

