
 

   Stiftelsen Allmänna Barnhuset bjuder in till 
          två konferenser hösten 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 oktober i Stockholm 

7 november i Malmö 

 
Föräldrar till ca 7000 barn tvistar om vårdnad, boende och umgänge varje år. Hur 
påverkar det barnet? Ger samhället tillräckligt eller rätt stöd till barn och 
föräldrar? Om inte – vad kan vi göra bättre? Ta del av ny kunskap om föräldrar i 
vårdnadstvister och exempel på bättre anpassade arbetsmetoder. 
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http://www.socialstyrelsen.se/


arnets bästa ska vara vägledande i alla familjerättsliga 
tvister. Trots det kan många barn leva i åratal i ovisshet 
om sin närmaste framtid på grund av återkommande 

domstolsprocesser, sociala utredningar och i väntan på att nya 
beslut ska fattas om deras situation. Är barnets bästa alltid att 
ha tillgång till båda föräldrarna även under mycket svåra 
omständigheter? Är det två jämbördiga föräldrar som tvistar 
om ett odelbart barn eller är det oftast en helt annan 
problematik som socialtjänsten och rättsväsendet möter? 
 

Allmänna Barnhuset har tillsammans med Socialstyrelsen, FoU i 
väst/GR, Regionsförbundet i Örebro och 6 kommuner bedrivit ett 
utvecklingsarbete för att uppmärksamma barn i vårdnadstvister. 
Projektet har fokuserat på familjer som både tvistar om 
vårdnaden och som är aktuella inom socialtjänsten utifrån annan 
problematik. Annika Rejmer, rättssociolog Lunds universitet, har 
utvärderat arbetet. Resultatet visar att socialtjänstens 
handläggningsrutiner är otidsenliga och inte anpassade till den 
komplexa problematik som föräldragruppen har. Det krävs en 
utökad samordning i socialtjänstens utredningar och behov av att 

utveckla stöd och hjälp till både barn och föräldrar. Tvisterna är 
ofta långdragna och barnen kan leva under många år under stark 
stress i en konfliktfylld miljö. Samhället behöver därför tidigt 
uppmärksamma barn i vårdnadstvister och stärka barnets rätt till 
trygghet och skydd. Barnet har också rätt till delaktighet och att få 
stöd och hjälp för att kunna förstå och hantera den konfliktfyllda 
situation som de befinner sig i.  
Läs mer om projektet på Barnhusets hemsida. 
 

Att leva upp till barnets rättigheter i vårdnadstvister utmanar 
samhällets instanser – det kräver både en samsyn kring 
problematiken och nytänkande i handläggning och insatser. 
 

På konferensen presenteras resultat och erfarenheter från 
projektet samt en ny modell för stöd till barn i vårdnadstvister.  
Elisabet Näsman professor, Uppsala universitet föreläser på 
temat Barnets delaktighet. På programmet finns också en punkt 
för presentation av lokala utvecklingsarbeten.  

 

 
   PROGRAM MALMÖ

  
09.00 – 09.30 Registrering och kaffe 
09.30 – 09.50 Inledning 

Bodil Långberg, kanslichef Allmänna Barnhuset 
Ylva Söderlind Göthner, projektledare Allmänna Barnhuset 

09.50 – 10.30 Barnets rättigheter i vårdnadstvister – resultat av utvärderingen 
Annika Rejmer, rättssociolog Lunds universitet 

 Bensträckare 
10.40 – 11.10 Ny kunskap leder till nya arbetssätt–en av projektkommunerna presenterar sitt arbete 

Eva-Maria Frisack, enhetschef Socialtjänsten Mölndal 
11.10 – 11.30 Hur har umgängesstödet fungerat i praktiken? 

Gunilla Cederström, Socialstyrelsen 
11.30 – 12.15 Barns bästa och rätt till delaktighet i vårdnadstvister. 

Hur ser professionella vuxna på barns delaktighet när föräldrarna tvistar och vad berättar barn själva om att delta 
i familjerättsliga utredningar? 
Elisabet Näsman, professor Uppsala universitet 

12.15 – 13.15 Lunch 
13.15 – 13.45 Ett fredat rum – en samverkansmodell för att möta barn i vårdnadstvist i individuellt stöd/behandling 

Anna Thom Olin, psykolog och Tobias Sunnerfjell, socionom Rädda Barnens Centrum för barn och  
ungdomar i utsatta livssituationer 

13.45 – 14.30 Föräldrakoordinator 
Annika Aspén-Franzén, familjebehandlare Hägersten-Liljeholmens SDF 

14.30 – 15.00 Kaffe 
15.00 – 15.30 
 
 
15.30 – 16.00 
 

Projektet Konflikt- och försoning (Helsingborgsmodellen) 
Medverkande: Rådmännen Jonas Österlund och Margita Åhsberg, Helsingborgs tingsrätt samt Antonija Andersson  
från familjerätten i Helsingborg 
Samtal på scenen; Vad behöver göras ytterligare för att leva upp till barnets bästa i vårdnadstvister? 
Moderator Bodil Långberg 
 

 
 
MÅLGRUPP:  
Konferensen vänder sig till personal inom kommun  
och landsting som möter föräldrar och barn i vårdnadstvister,  
såsom Socialtjänsten, elevhälsa, BUP, rättsväsendet, beslutsfattare 
och nationella aktörer. 

PLATS: 
22 oktober i Stockholm, Skandia lokal Skandiasalen, 
Lindhagensgatan 86, tfn: 08-788 10 00 www.skandia.se  
7 november i Malmö, Malmö Börshus, lokal Stora Börssalen 
Skeppsbron 2, tfn: 040-699 70 00 www.malmoborshus.se  

AVGIFT:  
1 150 kr per deltagare som inkluderar kaffe och lunch. 

 
 

 
ANMÄLAN:  
Barnhusets hemsida, www.allmannabarnhuset.se gå in under fliken 
konferenser & seminarier och välj sedan konferensanmälan. 

 

Sista anmälningsdag  
Malmö 21 oktober 
Stockholm 11 oktober 
Anmälan är bindande. 

 
INFORMATION: 
Praktiska frågor: Solveig Dalgrund, tfn: 08-524 634 93,  
solveig.dalgrund@allmannabarnhuset.se  
Övriga frågor: Ylva Söderlind Göthner, tfn: 08-524 634 94, 
ylva.soderlind.gothner@allmannabarnhuset.se  
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