
Minnesanteckningar från samordnardag  i Töreboda för 

Familjecentraler i Skaraborg 181121 

 

 Vi startade dagen med information om övergripande arbete med psykisk hälsa 

från Pia Gustavsson och Ann Norling Gustafsson Norling från Folkhälsoenheten, 

VG-Regionen. De pratade om uppdraget för psykisk hälsa: modell för samverkan, 

fullföljda studier, friska barn i Skaraborg, psykisk hälsa och hälsosamt åldrande 

”After work”.  

Det har gjorts en kartläggning av psykisk hälsa. Hur främjas psykisk hälsa? Se 

rapporten som ni fått. 

Syftet: Föräldrar ska kunna stå emot och klara av förändringar, hur kan vi stötta? 

Skapa resiliens. 

Har ni synpunkter hör av er till Pia eller Ann. 

               Pia.gustavsson@toreboda.se 

               Ann.norling.gustafsson@karlsborg.se 

 

 

 Susanne från Götene tog upp en fråga om de öppna samtalen vi har på 

Familjecentralerna. Några kommuner har fått betala vitae för att det inte är 

biståndsbedömt. Men om det bara handlar om rådgivning och att lotsa 

föräldrarna – är det ok då. Frågan får behandlas vidare. 

 

 Carina Andersson från Familjecentrum i Hova/Gullspång berättade om sitt 3-

åriga projekt ”Utmanande avstamp” som precis har avslutats. Syftet med detta 

projekt är att förbättra förutsättningarna för barn att gå ur grundskolan med 

godkända betyg. Målgruppen är barn 3-10 år med föräldrar med egna 

svårigheter. De har arbetat med 40 barn under 3 års tid. Carina Andersson och 

Carinas delar på tjänsten som  familjecoach mot familjerna. De ansvarar också för 

den öppna verksamheten på Familjecentrum i Hova/Gullspång.  

 

 Marie-Therese och Sofia presenterade Familjecentralen Spindelns verksamheter. 

 

 Birgitta Åkerblom från Guldvingen i Lidköping – arbetet med friska barn i 

Skaraborg (barnfetma). Hur kan vi arbeta vidare? 

 

 Lunch på Restaurang Krubb vid Göta kanal. 

 

 Ylva Johansson, specialpedagog/familjebehandlare och Monica Lundin, 

familjebehandlare från Familjestödsenheten berättar om projektet ”förstärkt 

föräldraskap - Utökade hembesök” – ett projekt i Skaraborg. Samverkan Med 

vänlig hälsning, BHV och Socialtjänst. Syftet med projektet är att stärka 

föräldrarnas förtroende till sin förmåga och tidigt bygga en förtroende- och 
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tillitsfull relation med mödrahälsovårdens, barnhälsovården samt socialtjänstens 

förebyggande verksamhet. Målgruppen är barn födda i Töreboda kommun eller i 

stadsdelen Södra Ryd, Skövde kommun, där någon av föräldrarna blir förälder för 

första gången i Sverige och där barnet är listat på aktuell BVC eller i 

Migrationsverkets verksamhet. 

 

 Anette Olsson från Kärnan i Skövde. Pratade om Kärnans organisation kring att 

samverka med flera BVC.  De samverkar med 6 BVC och har många 

föräldragrupper tillsammans. Nu har man kommit fram till en bra organisation 

som fungerar. 

 

 Christinas information från Föreningen för Familjecentralernas främjande.  

 

o Information om träffen på Sätra Bruk. Allt finns på FFFF:s hemsida. 

o Det finns 270 Familjecentraler och hälften av dem är 

familjecentralsliknande verksamheter. 

o Ny familjecentral i Nossebro. Sofia Eriksson samordnare där. 

o Vår hemsida på FFFF är uppdaterad av Christina. Gå in och titta så alla 

uppgifter stämmer. Tyck gärna till om sidan. 

 

 Det finns 21 regionala nätverk av familjecentraler i landet och 27 st. regionala 

kontaktpersoner. Man kan vara två kontaktpersoner, dela på uppgiften, och flera 

regionala nätverk har detta. Christina frågade om någon ville dela uppgiften med 

henne. Marie-Therese Eriksson, Töreboda, tar sig an uppgiften. 

 

 Tips på film om barns språk – hur viktigt det är att läsa för sina barn: 

”Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?” på Youtube. 

 Film: ”1000 kronors-loppet” från Barnrättsdagarna i Örebro. 

 

 Infogeneratorn:  
Infogeneratorn är ett gratis verktyg som hjälper dig med kvalitetssäkrad information om 

våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. Tjänsten vänder sig framför allt till dig 

som arbetar inom kommun, landsting eller idéburen sektor. 

 

 Den Nationella Familjecentralsträffen är den 4-5/5 i Örebro. 

 

 Skaraborgs Familjecentralsträff blir i Tidaholm den 19/10. 

 

 Samordnarträffen till våren blir i Tibro. Torsdag den 25/4. 

 

Tack  för en trevlig dag! 

Sofia & Marie-Therése 



 

 

 

  


