
 

Avslutningsseminarium den 15 maj i Göteborg 
 
 
Plats: Radisson Blu, Södra Hamngatan 59. Göteborg 
 
Tid: 09.45 – 16.00  kaffe och fralla serveras från 09.00 

 
Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnaden, boendet eller umgänget varje år. Hur påverkar det 
barnet? Ger samhället tillräcklig eller rätt stöd till barn och föräldrar? 
Om inte – vad kan vi göra bättre?  
Det var frågor som ställdes när Allmänna Barnhuset 2011 tog initiativ till utvecklingsarbetet ”Barnets 
rättigheter i vårdnadstvister”. Projektet har drivits i samarbete med Socialstyrelsen, FoU i väst/GR, 
Regionförbundet i Örebro och sex kommuner; Ale, Familjerättsbyrån och Lundby STD i Göteborg, 
Mölndal, Degerfors, Lindesberg och Örebro. Arbetet har bedrivits med stöd av Genombrottsmetoden – 
en metodik för systematiskt förbättringsarbete. 
Kommunerna har nu sammanfattat sitt arbete i en gemensam slutrapport som kommer att presenteras 
på seminariet. Annika Rejmer, rättssociolog Lunds universitet, har uppdraget att utvärdera projektet 
och hon kommer att ge en första bild av resultaten. 
Inbjudna är också Rädda Barnen i Göteborg som kommer att berätta om sitt samarbete med några av 
kommunerna samt Margareta Hägglund från FoU i Västerbotten som kommer att dela med sig av hur 
de arbetar med systematiskt förbättringsarbete för barn och unga.   

 
 
 

Program 
 
9.00 – 9.45 
Registrering Kaffe och fralla 
 
9.45 – 10.15 
Inledning Bodil Långberg kanslichef Allmänna Barnhuset, Ylva Söderlind Göthner, projektledare 
Allmänna Barnhuset  
 
10.15 – 12.00 (med paus för en benssträckare) 
Ny kunskap leder till nya arbetssätt - kommunerna presenterar sitt arbete och lärdomar från 
projektet utifrån olika perspektiv. Hur började vi? Vad har vi gjort? Vilka förändringar har gett 
förbättringar? Vilka erfarenheter från projektet vill vi sprida till andra?  
Presentationerna kommer att varvas med dialog och reflektioner under ledning av Bodil Långberg. 
 
12.00 – 13.00 Lunch 
 
13.00 – 14.00  
Barnets bästa i svåra vårdnadsstrider. Vilka slutsatser kan vi dra från utvärderingen redan nu? 
Annika Rejmer, Rättssociolog, Lunds universitet 
 
 
 
 
 



 
14.00 – 14.30  
Ett fredat rum- En samverkansmodell för att möta barn i vårdnadstvist i individuellt 
stöd/behandling. Tobias Sunnerfjell, socionom, Anna Thom Olin, leg psykolog samt Malin Österberg, 
projektkoordinator från Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer  
 
14.30 – 15.00 Kaffe 
 
15.00 – 15.30 
En bra start i livet - hur kan vi bidra? erfarenheter från ett pågående förbättringsarbete inom 
socialtjänsten i sju kommuner i Västerbotten,   
Margaretha Hägglund utvecklingsledare, FoU Västerbotten 
 

15.30 – 16.00 

Vad har vi lärt oss och hur går vi vidare? Avslutande reflektioner under ledning av Bodil Långberg 

med representanter från kommunerna, Gunilla Cederström Socialstyrelsen och Annika Rejmer.  

 

Inbjudan vänder sig i första hand till Er som medverkat i projektet på olika sätt, deltagande 

kommuner, regionförbunden, forskare och samarbetspartners. I mån av plats hälsar vi även 

övriga intresserade välkomna.   

 

Kostnad  

450 kronor, avgiften inkluderar fika och lunch.  

  

Anmälan 

Senast den 27 april 2013. Anmälan görs på Barnhusets hemsida www.allmannabarnhuset.se , gå in 

under fliken konferenser&seminarier och välj sedan konferensanmälan. 

Anmälningsavgiften faktureras efter att du erhållit bekräftelse om deltagande. 

 

Information  

Praktiska frågor till Solveig Dalgrund, tfn: 08-524 634 93, solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se  

Övriga frågor: Ylva Söderlind Göthner, tn: 08-524 634 94, 

ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se  

 

Allmänna Barnhuset kommer under hösten publicera en bok med resultaten från utvärderingen, 
kommunernas arbete samt en sammanställning av aktuell forskning inom området.   
Spridningskonferenser kommer att äga rum i Umeå den 8 oktober, Stockholm den 22 oktober och 
Malmö den 7 november.   
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