
 

 

 

 

Inbjudan 

Lansering nationell strategi kring föräldraskapsstöd  
- Hur kan vi få en stödjande organisation i Östergötland? 

 

Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län och Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd bjuder in till en konferens med anledning av lanseringen av den nationella strategin kring 

föräldraskapsstöd. 
 

För ett strukturerat, uthålligt och långsiktigt arbete behöver föräldraskapsstödsområdet organiseras på ett 

stödjande och effektivt sätt med en tydlig kedja av ansvariga aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 

Hur kan vi få en stödjande organisation i Östergötland? 
 

Målgrupp: Beslutsfattare, chefer, strateger och praktiker i länets kommuner, region och civilsamhälle.  

PLATS 

Konsert och Kongress, Konsistoriegatan 7, Linköping. 

Alternativt deltagande i livesändning via Zoom 

TID 

Torsdagen den 12 november 2020, 08.45 – 15.30 

OSA 

Klicka här för anmälan till att delta fysiskt på konferensen, klicka här för anmälan till att delta i 

direktsändningen eller gå in på www.lansstyrelsen.se/ostergotland och anmäl dig via kalendariet. Vid frågor 

kontakta Maria Johansson Gray, samordnare folkhälsa. maria.johansson.gray@lansstyrelsen.se

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/kalender/kalenderhandelser---ostergotland/2020-06-18-lansering-nationell-strategi-kring-foraldraskapsstod---hur-kan-vi-fa-en-stodjande-organisation-i-lanet.html
https://www.lansstyrelsen.se/5.52ea1660172a20ba65c38a25.html
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland
mailto:maria.johansson.gray@lansstyrelsen.se


 

 

 

PROGRAM 
 

8.45 Kaffe och smörgås 

 

9.30 Välkommen 

Ann Holmlid, länsråd, Länsstyrelsen Östergötland 

Maria Johansson Gray, samordnare för folkhälsa, Länsstyrelsen Östergötland 

 

 Ny nationell strategi kring föräldraskapsstöd 

Maria Andersson och Tony Boman, utredare, Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd 

 

Föräldraskapsstöd – ett viktigt verktyg i det främjande och förebyggande arbetet  

Madelene Larsson, nationell samordnare, Länsstyrelsen Örebro 

 

 Paus 

 

Workshop – Hur arbetar vi med föräldraskapsstöd i länet idag?  

Medarbetare på Social hållbarhet, Länsstyrelsen Östergötland 

 

11.45 Lunch  

 

12.45 Samverkan och organisering av föräldraskapsstöd i Örebroregionen 

 Marie Cesares Olsson, utvecklingsledare barn och unga, Region Örebro län 

Hannes Hart Svedberg, samordnare för jämställdhet, föräldraskapsstöd och 

funktionshinderfrågor, Länsstyrelsen Örebro 

 Ida Varg, folkhälsoutvecklare, Karlskoga och Degerfors kommuner 

 

 Workshop och fika – Hur kan vi få en stödjande organisation i Östergötland? 

Medarbetare på Social hållbarhet, Länsstyrelsen Östergötland 

 

 Vad gör föräldrar som har goda relationer till sina barn? 

 Martin Forster, leg. psykolog och doktor i psykologi, Karolinska institutet 

 

 Summering av dagen 

 

15.30 Slut 


