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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige  
Datum: 29 april 2021
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 
Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ- och  
familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Arbetslivsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Kulturnämnden och 
Tekniska nämnden.
Dokumentet gäller till och med 2024
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Program för föräldraskapsstöd
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda uppväxtvillkor. 
Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på barnets sociala, fysiska 
och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som 
vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar har 
huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att tillgodose barnets behov. 
Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas 
stöd i sitt föräldraskap. Allt föräldraskapsstöd i Borås Stad ska utgå från barnkonventionen. 
Detta innebär att arbetet och insatserna ska utgå från barnets perspektiv, barnperspektivet 
och barnrättsperspektivet.  

Föräldraskapsstöd är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 
minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 
föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 
här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.    

Avsikt med föräldraskapsstödet
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina 
barn och erbjuda både generella och riktade insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den 
samlade förmågan hos en förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets 
omvårdnad, uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 
av stöd varierar och därför ska staden erbjuda olika former av stöd, oberoende av familjers 
bakgrund och situation. Behovet av stöd varierar och förändras även under barnet uppväxt. 
Det innebär att Borås Stad behöver erbjuda universella och riktade insatser som är jämt 
fördelade genom barnets hela uppväxt.

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. 
En viktig del är samarbetet med andra aktörer, främst Västra Götalandsregionen genom mödra- 
och barnhälsovården, men även ideella och idéburna organisationer.

För att uppnå detta behövs

• ett kunskapsbaserat arbetssätt 

• ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden

• ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd

• ett inkluderande förhållningssätt gentemot föräldrar

• samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till 
föräldrar.

Ett kunskapsbaserat arbetssätt
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats är 
en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och förstärkas. 
Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande arbete, stöd 
till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars barn begår brott 
och våldsprevention. 
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Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning
Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 
föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 
sociala nätverk kring barnet. Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån barnkonventionen och 
barns bästa. 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling 
ska stödja föräldrar. Föräldraskapsstödet ska organiseras så att de universella och riktade 
insatserna kompletterar varandra och stärker det totala stödet till föräldrar.  Föräldraskapsstödet 
ska vara ett erbjudande och bygger på frivillig medverkan. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
har ansvar att samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna. Vid hedersförtryck 
sätts familj och heder före barnets bästa. I de fallen är det viktigt med ett arbetssätt som innebär 
att barnens intressen tillvaratas.

Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. För att underlätta möjligheten att delta 
behöver föräldraskapsstödet vara flexibelt. Borås Stad ska erbjuda både generellt och riktat stöd 
som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett varierat utbud av mötesplatser 
för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens hela 
uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika aktörer 
tydliggörs.

För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 
utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 
oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska tillhandahålla 
lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd.

Inriktning av arbetet
Borås Stad ska bibehålla och utveckla 

• Mötesplatser för hela familjen

• Öppna förskolor med geografisk spridning

• Fler arenor för det generella föräldraskapsstödet

• Föräldraskapsstöd på befintliga arenor där föräldrar redan vistas

• Former för rådgivning för föräldrar

• Generella föräldrastödsprogram

• Stöd i parrelationer

• Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp

• Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete

• Arbetet mot den problematik som finns när det gäller 
hedersförtryck
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