INBJUDAN TILL SEMINARIUM

Enklare faderskaps- och föräldraskapsbekräftelse
Välkommen till ett seminarium där en enklare process för handläggning av faderskaps- och
föräldraskapsbekräftelser kommer att diskuteras.
Seminariet hålls torsdagen den 18 december kl. 10-15 i SKLs lokaler på Hornsgatan 20 i ett julfint
Stockholm. Seminariet arrangeras av projektet ”Jag vill ha föräldrar” som drivs i samverkan
mellan SKL, Skatteverket, Malmö stad, Göteborgs stad, Nacka kommun, Stockholms stad och
Höglandets kommunalförbund. Projektet finansieras av e-delegationen.
Under 2013 och 2014 har projektgruppen tagit fram en behovsanalys och ett förslag på lösning för
en enklare handläggningsprocess av faderskaps- och föräldraskapsbekräftelser. Under seminariet
kommer projektgruppen att presentera de resultat som tagits fram och deltagarna ges tillfälle att
diskutera och reflektera över de olika förslagen i gruppdiskussioner. Syftet med dagen är att sprida
resultatet av arbetet och lyfta synpunkter och idéer som kan ligga till grund för nästa fas av
projektet.
Diskussioner kommer att föras runt tre delar:
1. Digital handläggningsprocess mellan kommuner och Skatteverket
2. Digital tjänst för föräldrar vid bekräftelse av fader-/föräldraskap
3. Modernisering av föräldrabalken.

Datum

2014-12-18 kl. 10.00 – 15.00

Lokal

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm, Lokal Stora Hörsalen
Vi ser gärna att så många som möjligt deltar på plats men om du inte har möjlighet att
resa kan du följa mötet via webben via Adobe Connect.
Webbsändning

Målgrupp

Ledare och handläggare inom socialtjänst och familjerätt

Kostnad

Kostnadsfritt

Anmälan

Anmälan till seminariet
Meddela om du avser att närvara på plats eller delta via webben. Ange gärna allergier
eller kostavvikelser.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in seminariet vid färre än 20 deltagare på plats.
Sista anmälningsdag 10 december.
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AGENDA
09.30 - 10.00

Anmälan och kaffe

Lokal Stora hörsalen,
plan 12, SKL

10.00 - 10.10

Välkomna

Anna Gillquist
Programansvarig SKL

10.10 - 10.40

Presentation av resultat från fas 1 - behovsanalys

Lars Carlsson SKV

10.40 - 10.50

Kort bensträckare

10.50 - 12.00

Presentation av resultat från fas 2:
Lösningsförslag digital handläggningsprocess
Förslag kring digital tjänst för föräldrar
Modernisering av föräldrabalken

12.00 - 13.00

Lunch på plan 12

13.00 - 14.00

Gruppdiskussioner kring lösningsförslag

14.00 - 14.15

Eftermiddagskaffe

14.15 - 14.50

Återkoppling från gruppdiskussioner

Alla

14.50 - 15.00

Summering och avslut

Anna Gillquist och
Lars Carlsson

Välkomna!
Anna Gillquist
Programansvarig, SKL Center för e-samhället
Lars Carlsson
Projektledare, Skatteverket

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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