
           TEMA: Barnkonventionen som lag i praktiken

Barnrättsdagarna arrangeras av: I samarbete med:

Hur förändras Sverige när barnkonventionen blir lag 

Nu är det dags att ta tag i frågan om hur  
praktiken påverkas när FN:s konvention om 
barnets rättigheter blir svensk lag.  
 
Hur kommer barnkonventionen som lag  
påverka det svenska samhället ur ett juridiskt 
och politiskt perspektiv? Vilka förändringar 
måste till i förskola, skola, socialtjänst, hälso- 
och sjukvård och rättsväsen för att  
tillämpa artiklarna i barnkonventionen? 
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För mer information besök www.barnrattsdagarna.se 

På Conventum i Örebro 

Barnrättsdagarna 2.0
Barnkonventionen för ALLA barn



BARNKONVENTIONEN SOM LAG I PRAKTIKEN:  
Barnrättsdagarna 2016 kommer att belysa hur barn- 
konventionen som lag kommer att påverka barns och ungas 
vardag och vilka krav som ställs på yrkesverksamma för att 
genomföra barns rättigheter. Vi kommer att fokusera på 
de förändringar som måste till för att tillämpa artiklarna i 
barnkonventionen.  
 
Övergripande frågeställningar för konferensen är vilka  
förändringar som kommer att krävas inom olika samhälls-
sektorer för att leva upp till Barnkonventionens stärkta ställning 
som lag och vilka praktiska konsekvenser detta får inom olika 
yrken och på olika nivåer, exempelvis inom förskola, skola, 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och rättsväsende. 
 
Programmet innehåller kunskap, metoder och idéer kring hur 
vi kan arbeta både förebyggande och vidta åtgärder. Barnrätts-
dagarna är en mötesplats där deltagarnas egna kunskaper och 
möjligheten att utbyta erfarenheter är viktiga inslag.  
 
UTBYTE AV KUNSKAPER: Vi kommer att få ta del av  
forskare, specialister och praktiker med kunskap och erfarenhet 
i frågan. Vi kommer också att ge utrymme för diskussion och 
erfarenhetsutbyte. Arbetssätt, metoder och verktyg kommer att 
presenteras och diskuteras. 

 

VALBARA PASS: Eftersom programmet består av flertalet  
valbara pass har du möjlighet att själv bygga ditt program.   
Välj mellan sju olika föredrag och dialogseminarier vid fem 
tillfällen. Dessa syftar till att ge dig en möjlighet att fördjupa 
dig inom olika områden och ge nya idéer om hur du själv kan 
arbeta vidare med hjälp av konkreta metoder och verktyg.  
 
Passen är antingen utformade som föredrag med frågestund 
eller som dialogseminarium. I det här programmet hittar du en 
kort beskrivning av varje pass och mer information hittar du på 
www.barnrattsdagarna.se 
 
POSTERS: Under konferensen finns det möjlighet att  
presentera projekt, utvecklingsarbete eller forskning i en  
posterutställning, och på det sättet ta upp frågor som rör 
barnkonventionen som lag i praktiken. I samband med lunch 
och kaffepauser kan deltagarna ta del av posters från ideella 
organisationer, myndigheter och forskare.  
 
UTSTÄLLARE: Som utställare har ni möjlighet att visa  
material från er verksamhet som rör barn och unga och  
anknyter till konferensens tema och innehåll. Utställnings-
platserna är begränsade, så för att vara säker på att få en plats, 
anmäl er snarast. För mer information se  
www.barnrattsdagarna.se 
 

Barnkonventionen som lag i praktiken  
Tillsammans tar vi ett brett grepp om frågeställningarna  
och diskuterar hur vi kan lyfta oss så att barnkonventionen 
gäller ALLA barn som vistas i vårt land.

TEMA: Barnkonventionen är nu närmare än någonsin att bli en 
del av svensk lagstiftning. Enligt artikel 4 i barnkonventionen 
ska staten vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och 
andra åtgärder för att genomföra barnets rättigheter. För vissa 
rättigheter ska staten till och med vidta åtgärder till det yttersta 
av sina tillgängliga resurser.  
 
 I dagsläget är Sverige folkrättsligt bundet av Barnkonventionen 
eftersom riksdagen har ratificerat den. När en stat ratificerar 
barnkonventionen förbinder den sig enligt internationell rätt att 
genomföra den. Det är staten som tar på sig skyldigheten, men 
alla samhällssektorer, även barnen, måste engageras i uppgiften 
att genomföra konventionen, enligt FN:s kommitté för barnets 
rättigheter (kommittén). Enligt kommittén är det av grundläg-
gande betydelse att säkerställa att all nationell lagstiftning  
stämmer överens med konventionen och att konventionens 
principer och bestämmelser ska kunna tillämpas direkt och  
genomföras på ett lämpligt sätt. 
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9.00 Inledning 
Cecilia Sjölander generalsekreterare Stiftelsen  
Allmänna Barnhuset och Fredrik Malmberg,  
barnombudsman 
 
9.05 Välkommen till Örebro! 
Maria Larsson, landshövding Örebro län. Maria Larsson 
var Sveriges barnminister 2010-2014. Sedan den 4 maj 2015 
är hon landshövding i Örebro län. Innan hon tillträdde som 
landshövding var hon riksdagsledamot 1998-2014, förste 
vice partiordförande för Kristdemokraterna 2003-2015 samt 
biträdande socialminister 2006-2014. 
 
9.15 Vad händer när vår nationella lagstiftning 
strider mot folkrätten?
Michael O’Flaherty, Director of the EU Agency for  
Fundamental Rights (FRA). Barnkonventionen är ett 
grundläggande folkrättsligt instrument. Sverige var ett av 
de första länderna att ratificera barnkonventionen 1990.  I 
och med det har vi bundit oss folkrättsligt till att förverk-
liga den. Det är av grundläggande betydelse att all nationell 
lagstiftning stämmer överens med konventionen. 
 
9.45 Barnkonventionens innehåll  
-  artiklar, lag och verklighet
Fredrik Malmberg, barnombudsman och Anna Kaldal, 
docent i processrätt, Juridiska fakulteten, Stockholms  
universitet. I ett samtal får vi exempel på hur  
barnkonventionens artiklar kan användas i praktiken  
kopplade till verkliga situationer som Barnombudsmannen 
stött på i sitt arbete och träffar med barn och unga.  
 
10.15 Paus
 
10.30 Barnrättighetsutredningen 
Anita Wickström, särskild utredare Barnrättighetsut-
redningen. Arbetet inleddes 2013 med ett uppdrag från 
regeringen att göra en kartläggning över hur tillämpningen 
av lagar i Sverige stämmer överens med barnets rättigheter 
enligt barnkonventionen. I februari 2016 kommer barnrät-
tighetsutredningen lämna förslag till en lag om inkorpore-
ring av barnkonventionen. Anita lyfter utvalda frågor från 
utredningen. 
 
11.00 Caroline af Ugglas
Caroline af Ugglas är körledare, sångerska och konst-
när, hon har bl.a. gett ut skivan ”Vad var det jag sade” och 
boken ”Hjälp, vem är jag?”. Caroline älskar att hoppa över 
höga hinder med sin häst, helst barbacka, och säger att alla 
kan sjunga. Vi får höra henne prata om vikten av att få vara 
den man är och att alla kan bara man får rätt förutsätt-
ningar. 
 
11.30 Lunch och tid för posters och utställare
Lunchen serveras i Arenan och kaffet serveras bland  
utställarna 

13.00 Seminariepass 1
Se sidan 4 för mer information  
 
14.00 Paus och förflyttning
 
14.15 Seminariepass 2 
Se sidan 5 för mer information  
 
15.15 Kaffe och tid för posters och utställare
 
15.45 Vad innebär en inkorporering av  
barnkonventionen för arbetet i praktiken?
Den 11 april inleds Barnrättsdagarna med barntoppmöte. 
I den här programpunkten får vi ta del av resultaten från 
barntoppmötet dagen innan. Cecilia Sjölander och 
Fredrik Malmberg summerar barntoppmötet.  
Barnminister Åsa Regnér tar emot resultatet och berättar 
om regeringens arbete framöver.  
 
16.15 Blir det skillnad för barn på flykt när  
barnkonventionen blir lag?
Barn på flykt kan komma både som ensamkommande  
och tillsammans med sin familj. Förutsättningarna för dessa 
barn ser olika ut. Trots att barnkonventionen är  
tydlig och slår fast att alla barn som vistas i Sverige har 
lika rätt till socialt skydd, sjukvård och stöd finns det stor 
risk att dessa barn nekas sina grundläggande rättigheter.  
Möjligheterna för barn att tillgodogöra sig sina rättigheter är 
beroende av deras legala status i Sverige. Kommer detta att 
förändras när barnkonventionen blir lag? Hur kan vi arbeta 
för att barnkonventionen ska gälla alla barn i Sverige?  

Panelsamtal med:  
Åsa Regnér, barnminister,  
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare 
representant från en kommun,  
Mikaela Hagan, tematisk rådgivare, Rädda Barnen  
Henry Ascher, barnläkare och professor, Göteborgs univ. 
Moderator: Cecilia Sjölander, generalsekreterare,  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

16.45 Stora Priset
Anne Marie Brodén, ordförande Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset och Cecilia Sjölander, generalsekreterare 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar ut Stora Priset till 
den/de som genom banbrytande insatser befrämjat barns 
och ungdomars sociala förhållanden i vårt land. 
 
17:15 Slut för dagen

19.30 Kongressmiddag
I kongresshallen.  
Lennart Bondesson, kommunalråd Örebro inledningstalar.  
Anmäl om du vill delta vid middagen när du  
registrerar dig online.  

PROGRAM Tisdag 12 april

BARNRÄTTSDAGARNA

2



08.30 Godmorgon – intryck, reflektioner och 
slutsatser från gårdagen 
Reflektioner över gårdagen och introduktion av dagens  
program. 

08:35 Erfarenheter från Norge
Anne Lindboe, barnombudsman i Norge. Vi får ta del 
av erfarenheter från Norge av hur de arbetar med barn-
konventionen som lag. Blev det några skillnader och hur 
har man löst de problem som man befarar  
kommer uppstå i Sverige? 
 
09.00 Barns rättigheter kontra föräldrarätten  
Föräldrarätten är väldigt stark i Sverige. Kommer det bli 
skillnad när barnkonventionen blir lag? Deltagarna lyfter 
en fråga som sedan diskuteras. Ämnen som kommer berö-
ras är: vårdnadstvister, socialtjänst, omhändertagande och 
hälso- och sjukvården. 
 
Panelsamtal med: 
Håkan Ceder, särskild utredare LVU-utredningen 
Anna Kaldal, docent i processrätt, Stockholms univ.  
Lars H Gustafsson, barnläkare och författare 
Moderator: Anna Karin Hildingson Boqvist, program 
och utredningschef, Barnombudsmannen 
 
09.30 Kaffe och tid för posters och utställare
 

10.00 Seminariepass 3
Se sidan 6 för mer information 
 
 
11.00 Paus och förflyttning
 
11.15 Seminariepass 4
Se sidan 7 för mer information 

12.15 Lunch och tid för posters och utställare
Lunchen serveras i Arenan och kaffet serveras bland 
utställarna 

13.30 Seminariepass 5
Se sidan 8 för mer information  
 
 
14.30 Paus och förflyttning
 
14.45 Sagt och gjort under Barnrättsdagarna
Med hjälp av improvisationsteater summerar våra 
moderatorer Kari Hamfors Wernolf och Per Wernolf 
Barnrättsdagarna 2016.  
 
15:00 Barnets bästa i praktiken. Om arbetet 
med barnkonventionen från tanke till lag.
Thomas Hammarberg är en svensk diplomat och 
människorättsförsvarare. Thomas var starkt pådrivande 
under tillkomsten av barnkonventionen och under sex 
år satt han i FN:s barnrättskommitté som övervakar att 
de stater som har ratificerat konventionen också lever 
upp till den. Thomas har under större delen av sitt yrkes-
liv arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna i 
Europa och världen. 2006 till 2012 hade han posten som 
Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter i 
Strasbourg. Han var generalsekreterare för Olof Palmes 
Internationella Center 2002–2005, svensk ambassadör 
för mänskliga rättigheter 1994–2002, generalsekrete-
rare för Rädda Barnen i Sverige 1986–1992, generalse-
kreterare för Amnesty International 1980–1986 samt 
dessförinnan ordförande för organisationens svenska 
sektion 1970–1974. Han mottog å Amnesty Internatio-
nals vägnar Nobels Fredspris 1977. 
 
15.30 Tack för i år
Barnrättsdagarna 2017 presenteras 
 
15.45 Slut
Kaffe ”to go” serveras 
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SEMINARIEPASS 1 
Tisdag 12 april kl. 13:00-14:00

1a Kriminalvården och barnkonventionen  
– vad innebär det?
Uppskattningsvis finns det ca 30 000 barn som har en förälder i 
anstalt, häkte eller under pågående frivårdspåföljd. Utöver dessa barn 
möter även Kriminalvården barn som själva är klienter. Föreläsningen 
kommer att beskriva Kriminalvårdens satsning på att utveckla arbetet 
med barnperspektivet. Bl.a. annat kommer de nationella riktlinjerna 
gällande barnperspektivet att presenteras. Föreläsningen kommer att 
beskriva hur Kriminalvården arbetar med barnkonventionen samt 
centrala begrepp som ”barnets bästa” i det dagliga arbetet. Myndighe-
tens föräldrastödjande insatser kommer även att presenteras.  
Föreläsare: Stina Sjödin, kvalificerad handläggare och Maya Wolinder 
Lind, kvalificerad handläggare, Kriminalvården, Avdelning anstalt och 
häkte 
 
1b Barn i migration och barnrättsperspektivet
Migrationsverket redogör för barnkonventionen, dess förhållande till 
svensk rätt och dess konsekvenser för verksamheten samt förklarar 
gränsdragningar och samband mellan olika aktörers uppdrag i arbetet 
med barn.  
Kommunstyrelsen i Simrishamns kommun gav den lokala barnom-
budsmannen i uppdrag att upprätta en barnkonsekvensanalys i frågan 
integration flyktingbarn; Simrishamns kommuns skyldigheter och 
möjligheter samt en handlingsplan i samma fråga. På seminariet be-
skriver vi på vilket sätt barnkonsekvensanalysen och handlingsplanen 
upprättades.   
Föreläsare: Susanne Lundström, rättslig expert, Migrationsverket och 
Marie Lundin lokal barnombudsman Simrishamn 
 
1c Kommunicera Mera
Det outsagda mellan barn och föräldrar 
Vad är det barn 4 -12 år och med funktionsnedsättning, syskon och 
föräldrar inte säger till varandra? Varför? Hur göra det lättare att prata 
om det svåra? Om detta görs animerade filmer om vardagssituationer 
och familjerelationer.  
Föreläsare: Anne Marie Stenhammar, projektledare  
Handikappförbunden 
 
Hur upplever teckenspråkiga gymnasieelever med utvecklingsstörning 
sin utbildning och vad tänker de om framtiden?  
Det har arvsfondsprojektet Tell-Us tagit reda på under tre års tid. Med 
hjälp av åsiktsmetoden samtalsmatta har ett tjugotal elever i Sverige 
intervjuats. Projektledarna berättar om processen från start till mål, 
och diskuterar frågor om rättigheter för målgruppen i fråga. Verkar 
du för tillgänglighet, eller är du nyfiken på hur du kan kommunicera 
mera? Kom till vårt seminarium och vidga dina vyer!  
Föreläsare: Magdalena Djerf och Maria Norberg, projektledare, Riks-
förbundet DHB och Mo Gård 
 
1d Främja barns delaktighet i vårdsituationer  
I patientlagen framgår principen om varje barns bästa. Deras åsikter 
ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Att 
uppmärksamma hur yngre barn förstår en vårdsituation utmanar 
vårdpersonal. IACTA projektet tillkom för att utifrån vårdpersonalens 
erfarenheter medvetandegöra ett barncentrerat förhållningssätt. I pro-
jektet har även barn medverkat i utveckling av en applikation. Detta 
kommunikationsverktyg har vårdpersonal (barnläkare och sjuksköter-
skor) provat i vårdsituationer. Verktyget tar vara på barnets perspektiv 
och innebär att föra sin egen talan i vårdsituationen.  
Föreläsare: Maja Söderbäck, docent, Anna Stålberg, doktorand, Maria 
Harder, PhD, Albertine Ranheim, PhD, Lars Alenius, barnläkare, Anna 
Gustavsson och Christina Pettersson, barnsjuksköterskor. Mälardalens 
högskola i samverkan med Sörmlands landsting och NOBAB Sverige 
 

1e Hur blir det för barnen? - Föräldrarätten kontra  
barnets rättigheter och barnets bästa
Hur blir det för barnen? 
Barn som växer upp med en förälder som har en intellektuell funk-
tionsnedsättning får ofta inte den hjälp de behöver under sin uppväxt. 
Istället tvingas de ta ansvar för såväl föräldern som yngre syskon. 
Kommer barnkonventionen som lag göra att barnens behov väger 
tyngre än föräldrarnas rätt att vara förälder på heltid? Vad kan social-
tjänst och skola utveckla i sitt arbete när det gäller att lyssna på barnen 
och stötta föräldrarna?  
Föreläsare:  Fredrik Norén, Barnombudsmannen i Uppsala 
 
En förälder måste vara större än barnets alla rädslor 
Min barndom var full av rädslor, omöjliga att härbärgera för det lilla 
barnet Lisbeth. Jag vill dela med mig av mina erfarenheter från min 
egen barndom och vara med vad barn och unga berättar för mig om 
en barndom med en förälder med en utvecklingsstörning. Min önskan 
är att vuxna runt de här barnen ska våga se med barnens ögon.  
Föreläsare:  Lisbeth Pipping, författare, föreläsare och forskare 
 
1f Barnkonventionen i praktiskt genomförande inom 
socialtjänsten
Praktisk implementering av barnets rättigheter inom socialtjänsten 
Rättighetsfokus konkretiserar hur barnkonventionen kan omsät-
tas inom socialtjänsten. Vi ger en överblick av barnets rättigheter 
relaterade till social trygghet och skälig levnadsstandard, familje- och 
omsorgsfrågor samt barn som far illa. Vi diskuterar hur vi kan bli 
barnrättsbaserade i praktiken.  
Föreläsare: Susann Swärd, verksamhetschef, Rättighetsfokus  
 

Barntjänsten på nätet 
Barnombudsmannens årsrapporter har visat att socialtjänsten är 
okänd för många barn och att de inte vet hur de ska få kontakt med 
den och vilken hjälp de kan få. En nationell webbplats ska tas fram i 
samråd med barn och unga. Där ska barn och unga få information om 
socialtjänsten på ett sätt som är lätt att förstå.   
Föreläsare: Anna Ekström, projektledare och Emma Forsell, jurist, 
Barnombudsmannen 
 
1g Artikel 12 i praktiken – så här kan man inkludera barn 
och unga i kommuner, landsting/regioner och ideella 
organisationer
På det här seminariet får man ta del av hur man i praktiken kan leva 
upp till barnkonventionens krav på barns och ungas rätt att bli hörda 
och att deras åsikter ska tas om hand. 
Expertgrupp: barn – BRIS kommer att berätta om hur de arbetat med 
att utveckla en modell för barns inflytande och delaktighet som kallas 
Expertgrupp: barn. En grundbult i modellen är inkludering, ambi-
tionen att nå en så stor bredd av barn som möjligt. Även de barn som 
inte är så vana att ta plats eller som av andra anledningar inte tar på sig 
uppdrag som rådgivare, får en möjlighet att vara med och påverka.  
Ungdomsdialog i kommunpolitiken - Västerås stad har tagit fram 
ungdomsdialogmodell som går ut på att alla ska få rätt förutsättningar 
att komma till tals. Ungdomsdialogmodellen svarar på frågan om hur 
kommunen arbetar med att göra ungas röster hörda i den kommunala 
politiken. Varför ska man lyssna på barn? Hur lyssnar man? 
Lupp och ”unga direkt”- Barnombudsmannen och MUCF kommer 
att berätta om hur kvalitativa- (unga direkt) och kvantitativa metoder 
(LUPP) kan komplettera varandra för att ge barn och unga möjlighet 
att komma till tals.  
Föreläsare: Jens Vennerström & Maria Reisten, samordnare  
Ungdomsdialog Västerås stad, Marie Angsell, sakkunnig Bris,  
Kenneth Ljung, utredare Barnombudsmannen och Anna Bohman 
Enmalm, projektledare, MUCF 
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SEMINARIEPASS 2 
Tisdag 12 april kl. 14:15-15:15

2a Barnkonventionen i förskolan
Barnkonventionen i förskolans systematiska kvalitetsarbete - ”Från 
start till mål”, om barnkonventionen i förskolans systematiska kvali-
tetsarbete. ”Från start till mål” är ett enkelt verktyg för att arbeta med 
systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation utifrån, 
aktuell forskning och läroplanens riktlinjer.   
Relaterar förskolans läroplan till barnkonventionens 4 grundprinciper? 
Tveta förskolor arbetar utifrån Reggio Emilias filosofi. Med barnkon-
ventionens 4 grundprinciper som utgångspunkt reflekterar vi över 
målen i läroplanen och jämför dessa med målen och principerna för 
förskolorna i Reggio Emilia, Italien. Har de barnets perspektiv eller 
den vuxnes barnperspektiv? Föreläsare: Helena Yourston och Gunilla 
Eriksson Bergström, specialpedagoger, förskolor, Almbyområdet i 
Örebro kommun. Katarina Holmström, förskolechef och Ulla Casten-
vik, bitr. förskolechef, Tveta förskoleområde, Södertälje kommun 
 
2b Barns rätt i rättsliga sammanhang
Barns rätt till krisstöd vid upplevt våld. Många barn i Sverige har 
upplevt våld i hemmet. Studier har visat att dessa barn tenderar att 
utveckla PTSD i högre utsträckning än barn som utsätts för andra 
trauman. Barnahus i mellersta Skåne har utvecklat en modell för att 
kunna erbjuda krisstöd till dessa barn i ett akut skede.   
Föreläsare: Fredrik Saglind, Socionom och Carina Kristiansson,  
behandlare, Barnahus i mellersta Skåne 
 
Sexuella övergrepp mot förskolebarn: Barns rätt att komma till uttryck 
i rättsliga sammanhang. Våra studier visar bland annat att barnets 
trovärdighet kan påverkas av de känslouttryck barnet visar i förhören, 
samt att de höga krav som ställs på barns utsagor kan innebära att de 
värderas på samma sätt som en vuxens utsaga.  
Föreläsare: Emelie Ernberg, doktorand i psykologi, Göteborgs  
universitet 
 
2c #JiddraHem
#JiddraHem är ett lyckat samarbete mellan föreningen Familjehems-
möten och föreningen Jiddr för att stärka gemenskapen, självkänslan 
och självförtroendet hos barn som inte kan bo hemma tex familje-
hemsplacerade mfl.  barn och ungdomar i Sverige så att de vågar göra 
sin röst hörd i frågor som berör dem. Detta görs genom en social 
innovation i form av samtal om olika ämnen på appen Jiddr. Projektet 
syftar också till att ge vuxna insyn i  barns situation, tankar och känslor 
för att kunna utveckla ett bättre stöd. Visionen är att barn och unga ska 
ha en egen röst i samhället!  
Föreläsare: Reza Mosavi, 20 år, Ewelina Brofjord, 17 år, Natalie Silje-
myr, 12 år, alla tre deltagare i #JiddraHem tillsammans med Josefine 
Wahlberg, grundare av Jiddr och Petra Klawatsch, medgrundare av 
Familjehemsmöten.   
 
2d Gäller barnkonvention barn som är utsatta EU-med-
borgare i Sverige? Hur ser det ut i teorin och praktiken? 
UNICEF Sverige och Barnrättscentrum presenterar sin rapport kring 
det rättsliga läget för barn som är utsatta EU-medborgare i Sverige 
utifrån barnkonventionen, EU-rätt och svensk lag. Fokusområden är 
rätt till utbildning, hälso- och sjukvård samt social trygghet och skydd. 
Trots att barnkonventionen är tydlig och slår fast att alla barn som 
vistas i Sverige har lika rätt finns det stor risk att dessa barn nekas sina 
grundläggande rättigheter. Hur kan barnkonventionen som lag bidra 
till att tydliggöra det oklara rättsläget för dessa barn i Sverige idag? Vad 
skulle detta innebära i praktiken?  
Föreläsare: Louise Dane, doktorand offentlig rätt, Barnrättscentrum, 
Juridiska fakulteten, Stockholms universitet och Karin Ödquist  
Drackner, barnrättsjurist, UNICEF Sverige 

2e Det gäller en av fem – Om sexuella övergrepp mot 
barn. Vem lyssnar på barnen? 
Det gäller en av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell 
exploatering i Sverige 2014. En sammanfattning av en undersökning 
från 2014 där ett representativt urval av närmare 6000 gymnasieelever 
har fått svara på frågor om deras erfarenheter av sexuella övergrepp 
och sexuell exploatering under uppväxten. Den svarar på frågor som: 
Hur många barn i Sverige har utsatts för sexuella övergrepp och sexu-
ell exploatering? Hur mår de? Vem har de berättat för och vilket stöd 
har de fått?  
Föreläsare: Åsa Landberg, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
 
Vem lyssnar på barnen- hur ser samhället på sexuella övergrepp och 
ska det behöva ta 25 år för att få upprättelse. I dagens samhälle tystas 
barn ofta ner av sina förövare och det är svårt för ett barn att få upp-
rättelse genom en fällande dom. Statistiken visar på svårigheter och 
brister i lagen för att barn som utsätts för sexuella övergrepp ska kunna 
få skydd. Föreläsningen kommer ta upp hur samhället skyddar dessa 
barn och vad som behöver förändras. Genom exempel från verklighe-
ten, statistik och forskning vill vi visa att det går att göra annorlunda. 
Föreläsare: Amanda Kullenberg, Daniella Nilervik, verksamhetsansva-
riga Föreningen Anhöriga till sexuellt utsatta barn, Atsub 
 
2f Gemensam verkstad – en modell för samverkansmöten
Gemensamma stödteamet är ett projekt inom Västerås stads öppen-
vård. Syftet är att få en sammanhållen behandling för familjer med 
barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en fungerande 
vardag för familjen. Vi fördjupar oss i mötesmodellen ”gemensam 
verkstad” som är ett arbetsmöte med mycket barnfokus. Det är ett 
problemlösande möte där människor som träffar barnet i dess vardag 
samverkar fram strategier och interventioner så att barnet blir bemött 
på samma sätt oavsett miljö. Det gynnar barnet och möjliggör för 
barnet dess utveckling utifrån barnkonventionens grundläggande 
principer.  
Föreläsare: Katarina Nordström, socionom och projektledare, Zita  
Pados, psykolog och familjebehandlare, Västerås stad, Individ och 
familj,  öppenvård familj, Familjebehandlingen 
 
2g Barnrättsperspektiv i samhällsplaneringen
Enligt artikel 3 i barnkonventionen skall barnets bästa komma i främ-
sta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Enligt artikel 12 har varje 
barn rätt till delaktighet och inflytande i alla frågor som rör barnet. 
Genom att ratificera barnkonventionen har Sverige förbundit sig att 
följa den. Barn och unga berörs lika mycket som vuxna av de åtgärder 
som genomförs i samhällsplaneringen men kommer sällan till tals 
innan åtgärderna genomförs. I seminariet redovisas och diskuteras 
olika exempel att ges på hur barn och unga kan involveras i samhälls-
planeringen genom nya kreativa metoder för dialog.  
Föreläsare: Folkhälsostrateg Linnea Hedkvist, kommunerna i norra 
Örebro län, Kicki Hendahl, projektledare ArtKod och Thomas  
Larsson, Trafikverket 
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SEMINARIEPASS 3 
Onsdag 13 april kl. 10:00-11:00

3a Familjer i konflikt efter separation - hur beaktas de 
yngre barnens rättigheter enligt art 12? 
- Utmaningar i projekt samverkansteam 
Hur ska vi förhålla oss till ålder, mognad, skydd och rättigheter när 
det gäller barns delaktighet och rätt att uttrycka sina åsikter? Behöver 
vi arbeta på andra sätt än vi gör för att de barn, som inte har en tydlig 
åsikt eller vilja, ändå ska bli hörda och deras livssituation beaktad i 
frågor som rör vårdnad, boende och umgänge? Staten ska tillförsäkra 
”barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt utrycka 
dessa i alla frågor som rör barnet varvid barnets åsikter skall tillmätas 
betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad”. Därmed utesluts 
barn som bedöms vara ur stånd att bilda sina egna åsikter och barn 
som inte anses vara tillräckligt mogna eller gamla för att få sina åsikter 
beaktade. Föreläsare: Angelica Wågby Familjerättsbyrån Malmö och 
Marianne Gabrielsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset 
 
3b Barn på kvinnojourer
Det gäller barnen  
Barn som tvingas till umgänge med förövaren när de bor på kvin-
nojour. 2014 bodde över 1400 barn på någon av Unizons kvinno-
jourer. Uppskattningsvis vart tionde barn i Sverige har sett pappa eller 
styvpappa skrika, svära, slå eller våldta mamma. Efter att ha kommit 
till någon av Unizons kvinnojourer tvingas också många barn till um-
gänge med förövaren, trots att det påverkar barnen mycket negativt.  
Föreläsare: Barbro Sjöqvist och Lotta Sonemalm, Unizon 
 
Hur kan barnkonventionen användas i jourverksamheter?  
Dialogseminariet som utgår ifrån vårt arbete med barn på jouren, 
utifrån Roks handbok, och några av de erfarenheter som vi har haft 
gällande barns möten med myndigheter. Efterföljande diskussion 
kommer sedan att handla om vilka förändringar det gör att barnkon-
ventionen i sin helhet, och artikel 19 i synnerhet, blir lag och också vad 
innebär ett barns rätt till ett liv fritt från våld?  
Föreläsare: Jeanette och Linn, barnsamordnare på kvinnojourer, Roks 
 
3c Barnbokslut och ett systematisk genomförande av 
barnkonventionen i kommuner och landsting.
Arbetet med att implementera barnkonventionen ska vara långsiktigt 
och systematiskt. För att underlätta det har Rädda Barnen identifierat 
sju framgångsfaktorer. Jönköpings kommuns barnbokslut är en årlig 
uppföljning som beskriver barns levnadsvillkor, involverar barn till en 
barnrättslig helhet för prioritering, utveckling och beslut framåt.  
Föreläsare: Åsa Ekman, barnstrateg Jönköpings kommun, Karin  
Fagerholm, tematisk rådgivare Rädda Barnen och Cecilia Malm,  
verksamhetsutvecklare Rädda Barnen 
 
3d Vad betyder en inkorporering av barnkonventionen 
för det dagliga arbetet med papperslösa, asylsökande och 
ensamkommande barn och unga?
Unga Forum i Malmö är en del av Skåne Stadsmission och bedri-
ver verksamhet för barn, unga och deras familjer. En stor del av vår 
målgrupp utgörs av papperslösa, ensamkommande och asylsökande 
barn och unga. Detta är en oerhört utsatt grupp med många olika 
behov som omfattar i stort sett hela Barnkonventionen. Trots detta 
kan många av de barn och unga vi möter inte tillgodogöra sig sina 
rättigheter. Hur kan vi på bästa sätt arbeta med barnkonventionen som 
verktyg för att på ett meningsfullt sätt förbättra situationen?  
Louise Danes avhandlingsprojekt rör barnets bästa i migrationsproces-
sen. Avsikten med doktorandprojektet är att bedriva forskning kring 
hur ”barnets bästa” tillämpas inom migrationsrätten. 
Föreläsare: Unga Forum Malmö, Skåne Stadsmission och Louise Dane, 
Barnrättscentrum 

3e Att arbeta med barn i ekonomisk utsatthet  
- det som är bra för barn och unga är bra för kommunen
Seminariet handlar om barnfattigdom, dess konsekvenser på barns 
vardagsliv samt vad kommuner kan göra för barns rätt till inkludering. 
Örebro kommun redogör för situationen i kommunen där en kartlägg-
ning visar att 4189 barn lever i ekonomisk utsatthet. Dessa barn har 
generellt en tendens att må psykiskt sämre och större risk för ohälsa. 
Majblomman presenterar aktuella rapporter om barns och föräldrars 
upplevelser av stress och oro över dolda avgifter i skolan och alla skol-
lov samt hur kommuner i hela landet följer och tolkar skollagen och 
SoL utifrån barnets perspektiv. 
Föreläsare: Anders Trumberg, Örebro kommun och  Lena Holm,  
generalsekreterare Majblommans riksförbund 
 
3f Från vanmakt till delaktighet: barn i psykiatrisk  
tvångsvård
Vem kan förändra det som händer barn och unga när de vårdas med 
tvång i psykiatrin? Det kan de unga patienterna, deras närstående och 
personalen. Vi satte ett webbverktyg och en surfplatta i händerna på 
personal från barn- och ungdomspsykiatrin i hela landet och bad dem 
använda det för att förbättra vården av barn och unga så att det inte 
skulle behövas lika mycket tvång. Varje vecka har de unga som vårdats 
fått svara på om hur de tycker att arbetet går. Men det krävs stöd från 
hela samhället för att förbättra för unga med psykisk ohälsa. Vilken 
roll har ni som är med här idag? Vad kan ni göra? 
Föreläsare: Maria Nyström Agback, jurist, Sveriges kommuner och 
landsting, Uppdrag psykisk hälsa  
 
3g Den goda organisationen  
– om nyanlända elevers mottagande i skolan. 
Nyanlända elevers lärande främjas av samma faktorer som gäller för 
alla elever, men det finns specifika organisatoriska och undervisnings-
relaterade faktorer som kännetecknar välfungerande skolverksamheter 
för nyanlända. När nu den organisatoriska verkligheten i flera kommu-
ner är ansträngd till följd av flyktingsituationen, blir dessa faktorer än 
viktigare att känna till. Här lyfter Skolinspektionen goda exempel från 
granskning och tillsyn för att belysa vad du som huvudman, rektor el-
ler lärare kan göra för att tillgodose såväl din organisations- som varje 
elevs rättigheter och behov. 
Föreläsare: Peter Ekborg, biträdande generaldirektör, Skolinspektionen 
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SEMINARIEPASS 4 
Onsdag 13 april kl. 11:15-12:15

4a Hur kan vi säkerställa ensamkommande barns  
rättigheter och skydda dem mot diskriminering?
Barnen behöver ett tryggt boende och tillitsfulla relationer med vuxna 
stödpersoner samt stöd i att återknyta kontakten med familj, släkt och 
andra betydelsefulla personer. Barnen behöver också tillgodogöra sig 
skolutbildning och integration i Sverige. Hur ”samhället” kan möta de 
ensamkommande barnens behov och rätt till jämlik vård och omsorg? 
Vi vet att en del av dessa barn försvinner, vad kan vi göra åt det? 
Föreläsare: Ingrid Klementsson, expert, Migrationsverket, Maria  
Jansson, inspektör, IVO,  Katarina Munier, barnsamordnare, Socialsty-
relsen och Julia Nordin Johansson, jurist Barnombudsmannen 
 
4b Jag är bara en påse med pengar
I Maskrosbarns senaste studie har vi pratat med 103 barn i åldrarna 
13 till 18 år om deras erfarenheter av insatser från socialtjänsten. Om 
de är nöjda med insatsen, vad är det som gör att de är nöjda? Vad 
skulle de vilja förändra om de kunde? Resultatet av studien visar att vi i 
dagsläget inte lever upp till de lagkrav som finns eller till barnkonven-
tionens artiklar. Vi kommer att berätta om barnens tankar och deras 
idéer till förbättring. Vi kommer även att berätta om hur vi tror att 
dessa kan göra så att barnkonventionen som lag också i praktiken ska 
innebära en positiv skillnad för målgruppen. 
Föreläsare: Sandra Patel Seropian, Chef för påverkansarbete och Lisa 
Dahlgren, Ansvarig barnombud, Maskrosbarn 
 
4c Jämställdhet och Likvärdighet utifrån ett perspektiv på 
hedersrelaterat våld och förtryck 
- Vad säger Barnkonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna?

Vi vet att många barn och ungdomar omfattas av hederstänkandet och 
vad det innebär att inte omfattas av självklara rättigheter. Skolan skall 
erbjuda stöd och upplysning om likvärdiga och jämställda livsvillkor. 
Skolan har ett stort ansvar i att alla elever (och föräldrar) upplyses om 
detta. Vårt dialogseminarium kommer att innehålla hur vi arbetar i 
skolan, hur vi möter våra elever utifrån deras egen verklighet. Vi vill 
med övningar och påståenden utmana attityder, normer och värde-
ringar. Vi har ett normkritiskt perspektiv där genus, mänskliga rättig-
heter, etnicitet och andra värdegrundsområden tas upp.  
Föreläsare: Peter Strand skolkurator och Therese Maran pedagog, 
Gymnasieförvaltningen, Örebro kommun  
 
4d Skyddar vi barn mot sexuell expolatering på nätet – 
Utmaningar inom juridik och praktik
De flesta barn och unga är väl medvetna om risker med att skicka av-
klädda bilder på nätet. Därför är de försiktiga med vad de lägger ut och 
till vem de skickar. Trots det finns det en hel del unga som blir utnytt-
jade- där bilder/filmer sprids utan den unges medgivande och där de 
i vissa fall tvingas till att producera nytt material som i sin tur riskerar 
att spridas ytterligare. Konsekvenserna för de unga som råkar illa ut 
kan vara förödande, t.om leda till försök att ta sitt liv. Barn och unga 
har rätt få testa och uttrycka sin sexualitet och samtidigt skyddas mot 
att utsättas för kränkningar och övergrepp. Att förbjuda unga att skicka 
och lägga ut avklädda bilder är fel men hur kan vi uppmärksamma de 
unga som är i risk att bli utnyttjade och vad finns det för stöd och hjälp 
att få för dem som behöver det? Presentationen fokuserar på juridiska 
dilemman utifrån rättsfall och konsekvenser för barn och unga som 
drabbas av ofrivillig sexuell exponering på nätet. 
Föreläsare: Ulrika Rogland, jurist, målsägarbiträde och särskild 
försvarare och Linda Jonsson, doktor i barn och ungdomspsykiatri, 
Linköpings universitet 
 
 

4e Att låta barn med funktionsnedsättning komma till tals
Många pratar om barn med funktionsnedsättning.  
Barnombudsmannen har mött och lyssnat till 99 barn med olika 
former av funktionsnedsättningar: hörsel, syn, kommunikationssvå-
righeter, fysiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De har 
förmedlat hur de ser på sig själva och livet med sin funktionsnedsätt-
ning och hur de påverkas av attityder i samhället. Deras råd och tips är 
ofta enkla att genomföra, men avgörande för att de ska kunna leva ett 
fullgott liv som andra barn. Bara vi är beredda att låta dem komma till 
tals och lyssna!  
Föreläsare: Ellionor Triay Strömvall, jurist och Catherine Johnsson,  
projektledare, Barnombudsmannen 
 
4f Barnperspektivet i vårdnadstvister
Kommuners handläggning av umgängesstöd enligt Föräldrabalken:  
I föreläsningen presenteras ett pågående utvecklingsarbete och en ut-
värdering av umgängesstöd som verkställs i en specifik för verksamhe-
ten anpassad lokal. Stödet ska utgå från barnets bästa och barns behov 
av umgänge med sin förälder.  
Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituatio-
ner har i flera år arbetat för att stärka rättigheterna för barn i vård-
nadstvist, bland annat föräldrautbildningen Barn i Föräldrars Fokus 
(BiFF), samverkansprojektet Ett fredat rum och ”Hanna och Theo” 
(en samtalsmetod för grupp eller individ) och problematisera kring 
ovanstående punkter samt även barns rätt till vård och omsorg där vi 
upplever att samhället brister när det gäller just barn i vårdnadstvist. 
Föreläsare: Rebecca Berg, biträdande enhetschef familjerätt Sydväst, 
Stockholms stad, Ann-Sofie Bergman, fil.dr. i socialt arbete, FoU Sö-
dertörn och Linnéuniversitetet och Sara Skoog, Rädda Barnen 
 
4g Barns rätt som anhöriga
Att se, möta och ge stöd till barn vars föräldrar har missbruksproblem 
Föreläsningen belyser rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn 
och ungdomar som lever i en familj där en vuxen har missbruks-pro-
blem. Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet har i ett 
projekt intervjuat 30 barn samt 21 föräldrar, om vad ett liv med miss-
bruk innebär, vilket stöd familjerna fått och vilket stöd de önskar sig.  
Föreläsare: Karin Alexanderson, Sociologiska inst. Uppsala universitet, 
Helen Olsson, Regionförbundet i Uppsala län 
 
BRA-samtal – ett verktyg för att anhöriga barn ska kunna komma till 
tals och få sina rättigheter tillgodosedda.  
Barn behöver få förutsättningar att själva formulera sitt behov av 
information och stöd när en förälder t.ex. har en svår sjukdom eller 
missbruksproblem. Under seminariet exemplifieras hur barnets ”rät-
tigheter” kan bli en hjälp och hur personal kan gå tillväga för att lyssna 
på och samtala med barn på ett förutsättningslöst sätt.  
Föreläsare: Åsa Lundström Mattsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset   
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SEMINARIEPASS 5 
Onsdag 13 april kl. 13:30-14:30

5a Får barn klaga på vuxna? Att arbeta praktiskt med den 
enskilda barnets rättigheter
I det här seminariet går vi igenom Barnrättsbyråns modell, metod och 
ideologi. Genom att berätta om enskilda barnuppdrag beskriver vi hur 
barn kan falla mellan stolarna och hur deras rättigheter kränkts. Vi 
problematiserar rollen som ombud i kontakten med andra yrkesverk-
samma. Och hur, med rätt stöd, kunskap och aktion, man kan skapa 
positiv förändring och upprättelse för det enskilda barnet. Vi tittar 
på Barnrättsbyråns funktion i relation till barnkonventionen och det 
tredje tilläggsprotokollet och spånar 5 år fram i tiden - hur skulle möj-
ligheterna för barn att klaga på vuxna kunna se ut då? 
Föreläsare: Elin Wernquist och Babak Behdjou, Barnrättsbyrån 
 
5b Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter
Resultat från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors 
kartläggning om ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. Vi syn-
liggör bristerna i hur unga får kunskap om sexualitet relationer och re-
produktivitet, men också hur kunskapsförmedlingen kan förbättras. Vi 
tar också upp hur ungas sexuella utsatthet ser ut och på vilka sätt det 
stöd och skydd de har rätt till kan förbättras. Hbtq-personer, unga med 
funktionsvariation, unga nyanlända och unga från socioekonomiskt 
utsatta områden berörs särskilt. Slutligen tar vi upp vad ett respektfullt 
bemötande av unga i relation till deras sexuella och reproduktiva rät-
tigheter kan innefatta. 
Föreläsare: Cecilia Löfberg, utredare, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF) 
 
5c Studier om våld mot barn, hedersrelaterat våld och 
rätten till skydd
Barn som utsatts för våld inom familjen – Kartläggning av brottsmåls-
avgöranden från tingsrätt. En studie av Barnkonventionens genomslag 
i brottmålsprocessen  
Barnkonventionens art. 6 om barns rätt till liv, överlevnad och utveck-
ling innefattar ett krav på skydd mot våld och övergrepp. Denna rättig-
het uttrycks också i art. 19 som stadgar att barn ska skyddas mot alla 
former av våld, vanvård eller försumlig behandling. Möjligheten att ta 
särskild hänsyn till barn är begränsad i den svenska brottmålsproces-
sen, men utrymme finns. I vår studie har vi undersökt om och i så fall 
hur barns rättigheter enligt Barnkonventionen kommer till uttryck i 
brottmålsdomar. Vi har även intervjuat domare om deras tankar kring 
betydelsen av Barnkonventionen som svensk lag.  
Föreläsare: Anna Kaldal och Malou Andersson, Juridiska institutionen, 
Stockholms universitet 
 
Barns rätt till skydd från hedersrelaterat våld och förtryck – Samhällets 
förutsättningar och ansvar att utreda och beivra brott  
Ansvaret för ett barn tillkommer i första hand barnets vårdnads-
havare, som har ansvar för att fostra och skydda barnet. Barnet har 
också, i takt med stigande ålder och mognad, rätt till ökad integritet 
och inflytande över sitt liv och de beslut som rör barnet. Att som barn 
leva med hedersnormer kan, i detta hänseende, innebära en särskild 
utsatthet. Vi undersöker samhällets möjligheter att skydda barn från 
rättighetskränkningar samt att utreda och beivra brott, i relation till en 
hederskontext, och de särskilda utmaningar som är förknippade med 
detta.  
Föreläsare: Anna Kaldal & Emelie Kankaanpää, Juridiska institutionen, 
Stockholms universitet 
 
5d Seminarium som tilldelas mottagaren av Stora Priset
Föreläsare: Mottagare av Stora Priset 2016 offentliggörs i januari 2016 
 
 

5e Bli inte hopplösa – Flyktingbarns vardagsstrategier i en 
papperslös situation
Baserad på en deltagande studie med 17 barn i skolåldern (från 6-18 
år) presenterar vi de strategier barn använder sig av för att hantera sin 
situation i papperslöshet, och hur olika professioner som kommer i 
kontakt med barnen kan stödja dem. Vi diskuterar vad det är i barnets 
rättslösa situation som beslutsfattare behöver ha förståelse för och ta 
ställning till för att kunna tolka och tillämpa barnkonventionen för 
barn i papperslöshet. 
Föreläsare: Åsa Smith, fil dr och Henry Ascher, barnläkare och  
professor, Göteborgs Universitet och Forskning och Utveckling,  
Angereds Närsjukhus 
 
5f Barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld och 
övergrepp Går det att stoppa barnmisshandel?
Ca 14 % av landets högstadieungdomar uppger att de har blivit slagna 
av någon av sina föräldrar. När våldet sker i familjen är barnet särskilt 
utsatt. KIBB är en behandlingsmodell för familjer där barnmisshandel 
har förekommit. När våldet sker inom familjen är barnet särskilt utsatt. 
Att som barn utsättas för våld innebär en ökad risk för att drabbas av 
traumasymptom, depressioner och olika former av beteendeproble-
matik. Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB) är 
en behandlingsmodell för familjer där barnmisshandel har förekom-
mit. En pilotstudie genomförd 2010-2011 visade på positiva resultat 
med bla mindre traumasymptom och mindre depression hos barnen. 
Barnen vittnade också om en minskning av våldet. En mer omfattande 
forskningsstudie startade 2013. På seminariet kommer resultat från 
forskningsstudien presenteras samt exempel från arbetet i praktiken. 
Föreläsare: Johanna Thulin, doktorand i socialt arbete vid Linnéuni-
versitetet och fil.mag. psykologi och Linda Eriksson, KBT terapeut och 
certifierad KIBB behandlare och utbildare, AKILI, Kristianstad 
 
5g Unga röster i soc och LVU utredningen
Unga röster i Soc 
Sollentuna kommuns Brukarråd för placerade ungdomar - en modell 
som möjliggör en direktdialog mellan barn och ungdomar placerade 
i samhällsvård och politikerna. De placerade ungdomarna ses som 
experter på hur det är att vara placerad och kan genom sina erfarenhe-
ter bidra med åsikter och idéer som gör att socialtjänsten kan förbättra 
sitt arbete. Unga röster i soc har redan bidragit till några konkreta 
åtgärder. Arbetet utvärderas av FoU Nordväst.Vi kommer att berätta 
om, hur Unga röster i soc startade, organisationen kring Unga röster i 
soc, vad Unga röster i soc hittills har gjort och vad arbetet har lett fram 
till och FoU:s utvärdering av arbetet 
Föreläsare: Maja Hagström, processledare, Förebyggande enheten 
inom Socialkontoret, Sollentuna kommun och medverkande ungdo-
mar från Unga röster i soc  
 
LVU utredningen 
Juli 2012 beslutade regeringen att göra en översyn av lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vissa frågor 
som berör socialtjänstlagen (2001:453) ingick också i uppdraget. 2013 
beslutade regeringen att komplettera utredningens uppdrag med att 
också omfatta en översyn av olika placeringsalternativ för barns och 
ungas boende, vård och fostran enligt SoL och LVU samt att lämna 
förslag till fler alternativ än vad som finns i dag. Ett stärkt stöd och 
skydd till barn och unga i tvångsvård och annan samhällsvård kan leda 
till bättre framtidsutsikter för dem när det gäller hälsa, utbildning, per-
sonlig utveckling och yrkesliv. Utredningen föreslår att den nya LVU 
och övriga författningsändringar ska träda i kraft den 1 juli 2017. 
Föreläsare: Anna Karin Hildingsson Boqvist, program- och  
utredningschef Barnombudsmannen och expert i LVU utredningen 
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DATUM, TID OCH PLATS

Barnrättsdagarna genomförs den 12-13 april 2016 i  
kongresshallen på Conventum i Örebro. 
Registreringen öppnar kl. 07:30 den 12 april, vid registrering 
serveras kaffe med smörgås.
Invigning av Barnrättsdagarna sker klockan 09:00 i  
kongresshallen, Conventum.
 
PLATS 

Conventum ligger centralt i Örebro, cirka 15 minuters  
promenad från centralstationen. Adressen till Conventum 
Kongress är Fabriksgatan 17-19, 702 22 Örebro. 
 
KOSTNAD

Avgiften för att delta på Barnrättsdagarna är fram till och med 
den 14 januari: 2 300 kr ex. moms. 
Från och med den 15 januari höjs avgiften till: 2 600 kr ex. 
moms. 

Fika och lunch ingår båda dagarna samt en buffémiddag den 
12 april.

Studenter betalar 500 kr inkl moms för två dagar. OBS! endast 
ett begränsat antal platser. Du ska vara beredd att visa giltigt 
CSN-kort vid registreringen.

ANMÄLAN

Anmälan kan endast göras online via  
www.barnrattsdagarna.se 

Sista dag för anmälan är den 31 mars 2016. Anmälan är 
bindande. Om du får förhinder har vi ingen möjlighet att åter-
betala avgiften men du kan skicka en annan representant.

Om ni inte omgående får en bekräftelse på er anmälan till den 
e-postadress ni uppgivit i er registrering, vänligen kontakta 
BokningsBolaget på congress@bokningsbolaget.se  
 

POSTERS 

Vi tar emot posteransökningar senast den 10 mars 2016 
till barnrattsdagarna@live.se
För mer information se www.barnrattsdagarna.se
 
UTSTÄLLARE 

Hyra av utställningsplats är 15 000 kr ex moms för 2 dagar 
och gäller för 1 person. Anmälan sker online via  
www.barnrattsdagarna.se
Se fliken Utställare på www.barnrattsdagarna.se för mer 
information.
 
LOGI

För de som vill övernatta i Örebro kommer det att finnas rum 
blockade för Barnrättsdagarnas deltagare på ett flertal hotell 
i olika prisklasser. Hotellen kan bokas via Bokningsbolaget i 
anmälningsformuläret när du anmäler dig till konferensen.

Deltagarna ansvarar själva för bokning och betalning av logi. 
Barnrättsdagarna ansvarar inte för standarden på hotellen. 
 
PERSONUPPGIFTER ENL. PUL 

I och med att du anmäler dig till konferensen, kommer dina 
personuppgifter att förvaras i en databas i enlighet med  
personuppgiftslagen (PUL). 
 
FRÅGOR OM PRAKTISK INFORMATION 

Var god kontakta: Susanne Björk, projektledare  
Stiftelsen Allmänna Barnhuset  
susanne.bjork@allmannabarnhuset.se

Praktisk information

BARNRÄTTSDAGARNA

12-13 APRIL
I KONGRESS-
HALLEN PÅ  

CONVENTUM  
I ÖREBRO
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