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Socialstyrelsen bjuder in dig till konferensen

Barnets bästa i familjerätten
Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut. Vi har tagit
fram nya allmänna råd och handboken Vårdnad, boende och
umgänge, som stöd för dig som är familjerättssekreterare.

Vill du veta mer? Kom på vår konferens!

Välkommen på konferens
Konferensen tar avstamp i de nya allmänna råden och handboken och leds av Gunilla Cederström som
har varit ansvarig för projektet. Hon går genom förändringarna och tar till exempel upp frågor som:
•
•
•
•
•

Vilken kompetens behövs?
När ska barnet komma till tals?
När kan det vara läge att avbryta ett samarbetssamtal?
Hur bör du dokumentera en vårdnadsutredning?
Vad är Socialtjänstens roll när det gäller umgängesstöd?

Dessutom får du möta:
• Rose-Marie Nylander som pratar om utvärderade metoder för att förebygga
konflikter och tvister i vårdnadsärenden
• Susanna Dellans som berättar om Socialstyrelsens uppföljning av socialtjänstens
arbete efter 2006 års ändringar i föräldrabalken
• Cecilia Molinder Berglund som pratar om sekretessfrågor och partsinsyn
• Ylva Söderlind Göthner från Allmänna Barnhuset som berättar om ett utvecklingsarbete för att
bl. a. öka barnets delaktighet i vårdnadstvister och hur barnavårdsutredare och vårdnadsutredare
kan samverka (deltar ej i Göteborg)
Konferensen riktar sig i första hand till familjerättssekreterare, socialsekreterare,
socialnämndsledamöter. Domare, advokater och andra intresserade är också välkomna.
Stad
Datum
Stockholm den 22 maj
Malmö

den 29 maj

Göteborg

den 11 juni

Plats
Stockholm City Conference Centre,
Barnhusgatan 12–14
Sankt Gertrud Konferens,
Östergatan 7 B
Elite Park Avenue Hotel,
Kungsportsavenyn 36–38

Sista anmälningsdag
8 maj
15 maj
28 maj

Vi börjar med fika kl. 9.30, konferensen pågår mellan kl. 10 och16.
Avgift: 850 kr inklusive moms (lunch och fika ingår).
Frågor
Kring konferensen: familjeratt@congrex.com
Om innehållet: annika.haggqvist@socialstyrelsen.se eller gunilla.cederstrom@socialstyrelsen.se
Välkommen!
Här kan du anmäla dig

