Barnrättsstrateger i Skåne

Minnesanteckningar från
nätverksträff i Åstorp
19 september 2014

Välkomna till Åstorp
Kommunchef Claes Jarlvi hälsade välkommen och gav en inblick i Åstorps historia , lite dagsaktuell
information samt avslutade med att betona vikten av att arbeta med barnrättsfrågorna.

Så här arbetar vi med Barnrättsfrågorna i Åstorps kommun
Anita, Ingela, Margareta och Linda berättade hur de arbetar med barnrättsperspektivet i sina
verksamheter. Alla fyra ingår i en övergripande arbetsgrupp, med representanter från alla förvaltningar,
vars uppgift är att följa upp och utveckla barnrättsarbetet.
Anita Månsson, Utveckingsstrateg, berättade att arbetet började med att hon och Ingela Lindström gick
utbildningen FN:s konvention om barnets rättigheter i teori och svensk praktik hösten 2012. Under
utbildningstiden påbörjades arbetet med att bilda en tvärsektionell arbetsgrupp samt att få till ett
politiskt beslut.
Arbetsgruppen tog fram policyn Barns Rätt Åstorp - En policy med syfte att stärka barns och ungas
rättigheter i Åstorps kommun med stöd av FN:s konvention om barnets rättigheter. Strategin antogs i
november 2013 av kommunfullmäktige.
Länk till policyn: http://www.astorp.se/toppmeny/leva/barnsrattastorpbarnkonventionen.4.56f301951441c09cef6732.html
Namnet på policyn, Barns Rätt Åstorp valde arbetsgruppen för att det skulle vara tydligt och enkelt.
Kommunens kommunikatör tog fram en bild som kopplas till arbetet. Bilden används ofta, en sorts
logotype, för att synliggöra arbetet. Nu är arbetet med implementeringen av strategin i full gång, med
sikte på att förhållningsätt och attityder ska präglas av konventionens innehåll. Alla i kommunen ska med i
arbetet. För detta behövs kunskapsspridning och samarbete. Policyn innehåller syfte, mål, effektmål och
uppföljning. Varje förvaltning ska redovisa sitt arbete, i rapport med måluppfyllelse och mätning av
effektmålen, till nämnderna vartannat år.
I våras fick alla ledamöter i kommunfullmäktige information om arbetet och alla kommunens chefer har
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fått en halvdagsutbildning med uppdrag att leda arbetet vidare i respektive förvaltning/avdelning.
Arbetsgruppen har också arrangerat ett uppskattat frukostmöte med näringslivet. De som ingår i
arbetsgruppen gör arbetet inom ramen för sina tjänster och ingen extra resurs är tillsatt för att
leda/utföra arbetet.
Linda Svederberg, planarkitekt, berättade om visionsarbetet, Projekt Centrum 2.0. Det handlar om
att låta alla centrumaktörer och medborgare vara med och forma en gemensam vision och tillhörande
strategier för utveckling av Åstorps centrum. Genom bl.a. fokusgrupper har barn och unga involverats
i arbetet och fått uttrycka vad de önskar sig av ett framtida centrum.
När Gamla Torg skulle rustas upp, fick Elin 10 år gehör för sitt förslag att det skulle finnas en lekyta.
Elin uppmärksammades stort i media, med resultat att hennes jämnåriga insett att det lönar sig att
engagera sig och vikten av att vara delaktig när tillfälle ges. (se Lindas PP-presentation för mer info)
Länk till Projekt Centrum 2.0
http://www.astorp.se/download/18.56f301951441c09cef6161e/1401085417200/webb_handlingsplan_20140521.pdf

Margareta Sturesson Verksamhetschef IOF, berättade hur man låtit barnen komma till tals då de fått
utvärdera sina besök hos socialtjänsten. Inför arbetet fanns det delade meningar om detta var rimligt
att göra. Kan man verkligen fråga barn om detta?
Barn i åldern 3 - 10 fick frågor om hur de upplevt sina möten med socialtjänsten. Frågorna var
 Hur kändes det att gå hit?
 Vet du varför du är hos mig idag?
 Har jag haft bra frågor, Har vi pratat om det du ville prata om, eller skulle jag frågat något annat?
 Hur får vårt rum dig att känna?
 Hur kommer det att kännas när du kommer hem?
Barnen svarade med smileys (sur, neutral och glad) och genom att prata om frågorna.
Svaren gav tjänstemännen nya insikter. De flesta svarade att de tyckte det var bra frågor och att det
var okey att gå till möten. Däremot behöver socialtjänsten bli bättre på att informera barnen varför
de är på möte. Alla barnen svarade på frågorna och ingen förälder sa nej.
Det är möjligt att fråga barnen. (se Margaretas PP-presentation för mer info)
Ingela Lindström, Bildningsförvaltningen gav också en inblick i hur de arbetar med implementeringen. Ett
utvecklingsområde har varit att synliggöra och barnkonventionen i familjecentralernas verksamhet.
Familjecentralerna når många kommuninvånare då de totalt har 11000 besök/år av föräldrar och barn.
Arbetet görs i tre steg.
1. Egen kunskap Utbildning av personal, vid bl.a. teammöten. Exempelvis har de olika
professionerna lyft fram gemensamma artiklar att arbeta utifrån.
2 Arbetssätt och förhållningsätt Barnkonventionen ska ”kännas” i mötet med föräldrar och
barn genom personalens förhållningsätt. Barnkonventionen är också en stående punkt på
dagordningen för möten.
3. Utbilda föräldrar och barn vi möter.
Barnkonventionen är återkommande tema i föräldraträffar. Det kan vara diskussioner runt
frågeställningarna: Vad betyder barnens bästa hemma hos er? Vad betyder barns inflytande?
Familjecentralen erbjuder Active Parentings föräldrakurser som bygger på barnkonventionen
och utgår från byggstenarna: samarbete, ansvar, självförtroende
självkänsla, gott mod, ömsesidig respekt. Ingela visade en kort film från programmet. Kurserna
erbjuds också till föräldrar med äldre barn. (se Ingelas PP-presentation för mer info. )

Senaste nytt från SKL och Barnrättsforum Skåne
Ingela Sjöberg gav oss rapport från SKL och senaste nytt om det regionala arbetet.
Senaste nytt från SKL:
En nyhet på SKL:s hemsida är att Skånes arbete synliggörs, då fem olika stödstrukturer för implementering
presenteras. Eftersom kommuner, landsting och regioner arbetar med barnets rättigheter på olika sätt
har SKL valt att synliggöra olika modeller med olika utgångspunkt. Gemensamt är att de bygger på stöd
och samverkan. Förutom det skånska arbetet kommer modellerna från Landstinget i Jönköpings län,
Norra Örebro län, Vimmerby kommun och Västra Götalandsregionen.
”SKL:s förhoppning är att modellerna ska inspirera till både nya initiativ och fördjupade aktiviteter. Här finns tips om hur en
handlingsplan kan skrivas, vilka olika aktiviteter som kan genomföras och vad som varit avgörande för att barnets rättigheter
kommit på agendan. Inte minst blir det i modellerna synligt hur lång tid det tar att genomföra en fråga i en organisation. Då gäller
det att inte ge upp”. www.skl.se Länk till SKL:s hemsida om stödstrukturerna och Skånes arbete:
http://www.skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheter/barnetsrattigheter/stodstrukturerforbarnetsrattigheter/kommunforbundetsk
ane.2677.html

Senaste nytt i det regionala arbetet.
Mötesplats Skåne
Kommunförbundet Skåne hade ett seminarium på Region Skånes Mötesplats Skåne den 15 augusti 2014.
Rubriken var Skåne först ut i Sverige – och kanske i Europa?
Ingela föreläste och gav en kort historik om BK, informerade om Barnrättsforum Skåne, samarbetet
med SKL och det skånska arbetet med utbildningarna av barnrättsstrateger. Avslutningsvis berättade
Ingela om vårt födelsedagsfirande. Det var Elizabeth Englund på SKL som inspirerade till rubriken på
seminariet. Enligt henne finns det inget land i Europa som har utbildat, så brett, på motsvarande
kommunal nivå, som Skåne har gjort. Detta uppmärksammas av Socialdepartementet och kommer att
synliggöras för FN kommittén. (se bif. PP-presentation)
Ny policy för familjecentraler/familjecentralsliknande verksamheter i Skåne
Region Skåne och Kommunförbundet Skåne har tagit initiativ till att gemensamt revidera gällande policy. I
den nya policyn – Vägledningen- kommer uppdraget att stärka barnets rättigheter tydligt att framgå.
Kommunförbundet Skåne och Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne kommer att erbjuda
utbildning, kring barnets rättigheter, till samordnarna på familjecentralerna under våren 2015. Den
reviderade Vägledningen kommer att presenteras på en regional konferens för familjecentraler den 20
oktober 2014 i Eslöv.
Länsstyrelsen Skåne, Johanna Morin och Ulrika Ericsson, informerade om tre nya barnrättsuppdrag.
1. Regional stödstruktur – Länsstyrelsen i Jönköpings län, har fått uppdrag att ta fram förslag på
hur länsstyrelserna kan fungera som regional stödstruktur för att bidra till att arbetet med
barnets rättigheter kan tillgodoses på regional och lokal nivå.
2. Ekonomisk utsatthet bland barn, Länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län, har fått
uppdraget att stödja kommuner i arbetet med att utveckla och följa upp lokala planer mot
ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn. Bakgrunden till uppdraget är
barnkonventionen och målet är att utjämna regionala skillnader i barns uppväxtvillkor.

Länsstyrelsens kommer att inspirera, vägleda, arrangera kommundialoger, och ta fram
metodstöd.
3. Föräldrastödssamordning Med utgångspunkt i den nationella föräldrastödsstrategin ska
Länsstyrelsen stödja kommuner, landsting och andra föräldrastödjande aktörer under
perioden 2014 – 2017. Länsstyrelsen Skåne bjuder in till ett regionalt nätverk för
föräldrastödjande aktörer den 23 oktober i Malmö. Johanna tipsade om distansutbildningen
Förebyggandets konst - Föräldrastöd. 7.5 högskolepoäng. Örebro Universitet. (För mer
information se Länsstyrelsen Skånes PP-presentation.)
Malmö högskola
Maria Hjortsjö och Maria Åsbrink, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola berättade om
den utredning som de gör angående implementeringsarbetet i Eslövs kommun. Rapporten belyser
frågeställningen, Hur Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Skånes särskilda
utbildningssatsning i Eslövs kommun har fallit ut.
Utvärderingen ingår i den överenskommelse som slöts mellan SKL, Kommunförbundet Skåne, Malmö
högskola, UNICEF och Eslövs kommun, inom ramen för Handslaget. Så snart arbetet är klar kommer
rapporten att delges nätverket.

Skåne firar barnkonventionen 25 år
Födelsedagskonferens
Arbetet med födelsedagskonferensen i Malmö är i full gång. Länk till blänkare:
http://www.kfsk.se/download/18.3024b87f148994f13c77d832/1411497802579/Bl%C3%A4nkare+konferens+20+nov+2014+PDF.
pdf

Kommunalt födelsedagsfirande
Birgitta Månsson visade inspirationsmaterialet, Barnkonventionen 25 år – Det ska vi fira! framtaget dels
för att ta vara på möjligheten att synliggöra barnkonventionen i samband med födelsedagen, men också
för att inspirera till födelsedagsaktiviteter. En tanke med arbetet är att de ”posters” som finns längst bak i
materialet kan spridas och ligga i alla kommunala matsalar/ fikarum under födelsedagsveckan.
Materialet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av: Ingela Andreasson Burlöv, Ingela Lindström
Åstorp, Lisa Johansson Tomelilla, Johanna Nilsson Höganäs, Matilda Hedén Ängelholm, Ylva Thor Region
Skåne, Karin Jeppson Trelleborg, Ingela Sjöberg och Birgitta Månsson.
Inspirationshäftet finns i 34 olika versioner. En allmän, se länken:
http://www.kfsk.se/download/18.3024b87f148994f13c779370/1411491715121/Barnkonventionen+25+%C3%A5r+-+Det+ska+vi+fira%21.pdf

Dessutom finns det en version för varje kommun, med respektive kommunvapen/logga.
Dokumenten hittar ni på vår nätverksplats för barnrättsstrateger.
1. Gå in på Kommunförbundets hemsida: www.kfsk.se
2. Klicka på logga in (uppe till höger i gula fältet)
3. Användarnamn: SkBr2014
Lösenord: sBRs25
4. Därefter går ni till nätverksplatser (i gula fältet)
5. Klicka på Skånes barnrättsstrateger
6. I översta mappen Barnkonventionen 25 år hittar ni alla 34 dokument.

Nätverksplasten är under uppbyggnad. Där samlar vi bland annat material från utbildningen, idéer & tips
och minnesanteckningar.
Flera deltagare berättade om födelsedagsaktiviteter, stora som små, som är på gång i de olika
kommunerna. För att synliggöra att hela Skåne firar kommer Kommunförbundet Skåne skicka ut en
pressrelease, med information om konferensen. Tanken är också att skicka med en sammanställning på
aktiviteter och firande runt om i Skåne, för att visa bredden på firandet. Vilket förhoppningsvis leder till
mer uppmärksamhet. Vi behöver er hjälp för att sammanställa de olika aktiviteterna. Se mer info i
bifogad fil. Födelsedagsaktiviteter.

Det bjöds på god lunch gjord av Systrarna Buffé i Åstorp.

Det är i mötet med barnet som barnkonventionen förverkligas fullt ut.
Michel Devillaz från BRIS föreläste på temat ”Att bemöta och samtala med barn”
Michel pratade om vikten av att prata med barn och låta barn få komma till tals. Barn kämpar ibland för
att inte berätta svåra saker. Ibland vågar vuxna inte fråga på grund av okunskap och osäkerhet hur man
ska hantera det som kan komma fram i samtalet. Michels budskap var att barn mår bra av att komma till
tals och att få formulera sig. Det finns en inneboende kraft i samtal.
Michel delgav sju punkter på vad ett bra samtal kan ge:
1. Barnet får sätta ord på det som händer, sina tankar och känslor.
2. Samtalet bidrar till struktur – att få ordning på kaoset. Med orden kan vi hjälpa barnen att bidra till
begriplighet, orientera sig. Dåtid, nutid, framtid,
3. Barnet får bekräftelse.
4. Barnet får avlastning, ”få prata av sig”.
5. Barnet kan se sig själv i ett större sammanhang.
6. Barnet får hopp om förändring. Avsluta inte samtalet i tunga utan att arbeta med hopp. Att utifrån
salutogen grund, hjälpa barnet att hitta sina resurser, och möjlighet. Känslan efter samtalet är
viktig. Ett sätt för barnet att hitta sina styrkor kan vara frågor som
”När du har det så jobbigt som du har det… hur klarar du det?” ”Hur orkade du ringa Bris? ”
7. Barnet får information för att komma vidare, för att kunna göra val.
Vi vuxna vill ofta för mycket, ställa rätt fråga eller lösa allt. Men kanske ska vi bara prata.
Det kräver att vi lyssnar och intar ett förhållningsätt med barnperspektiv, med barnsyn att barn är
kompetenta och att vi är nyfikna på barnens perspektiv.
Pusselbitar: för mer information se BRIS PP-presentation. I menyn anteckningssidor så finns det
kommentarer till pusselbitsbilden. Pusselbitarna till bra samtal är: kunskap, respekt, förståelse,
nyfikenhet, barnets upplevelse, empati, tystnad, igenkännande (hur var det för mig) betraktarens
ryggsäck, tilltro, förmåga att lyssna, stå på barnens sida. Utan barnets berättelse blir det inget
barnperspektiv

Erfarenhetsutbyte
I smågrupper, indelat efter verksamheter, (förskola/skola, socialtjänst, strateger & utvecklare,
folkhälsosamordnare samt en blandgrupp med kultur, ungdomssamordnare och planarkitekter) fick var
och en redogöra för frågorna:
1. Vad gör jag i höst för att sprida/synliggöra/implementera barnkonventionen?
2. När görs det?
3. Finns det hinder på vägen?
Här kommer en mix av alla de svar som deltagarna redogjorde för:
 Internutbildning i egna arbetslaget.
 Lägga upp ett arbetsområde om barnkonventionen för mina elever.
 Kalla till möte för att förankra arbetet uppåt.
 Avvaktar beslut i fullmäktige, sen kommer aktiviteterna.
 Arbetar för att ta fram underlag till politiskt beslut, samt skicka representanter från alla våra
förvaltningar till nästa utbildning.
 Vi har gjort en omorganisering och fått en ny central resursenhet. Vi ska ha en workshop i gruppen nu.
 Implementering i det vardagliga arbetet står som stående punkt på våra APT.
 Vi ska diskutera hur vi ska fira födelsedagen i vår tvärsektoriella grupp.
 Planera för 2015 med förvaltningscheferna.
 Påminna alla chefer om frågorna.
 Arbeta mot de politiska nämnderna, så BR-arbetet blir aktivt i beslut, åtgärder.
 Jag är ute i många organisationer, förvaltningar och nämnder för att implementera.
 Arbeta fram kampanjmaterial till familjecentraler, och ta fram ny utbildning.
 Utbilda mina medarbetare.
 Väntar beslut i KF ang. genomförandestrategin. Kunskapsutveckling
 Arbeta med styrkort vid uppföljning.
 Att arbeta med ungas delaktighet och inflytande kommer att prioriteras.
 Målet under året är att nå ut till alla anställda med frågorna.
 Få in barnrättsperspektivet i verksamhetsplaneringen, med uppföljning 2015.
 Arrangera utbildningar.
 Göra något runt födelsedagen.
 Titta över våra besöksrum/ barnperspektiv.
 Arbeta med barnperspektivet och barnets röst i BBIC.
 Fira födelsedagen.
 Arbeta vidare med barns inflytande.
 Arbeta med att få in barnens röster i handläggningen av ärenden.
 Arbeta brett med frågeställningen - ”Hur blir barnen delaktiga?”
 Göra barnen mer delaktiga i utredningar.
 Styrkort – varje nämnd beskriver hur det arbetat med dem.
 Vi har fått en extra resurs som ska arbeta med barn och ungas inflytande i kulturen.
 Ska sprida kunskap genom APT-träffar.
 Arbeta in barnkonventionen i egna dokument.
 Implementera barnkonventionen i teknisk förvaltning.
 Födelsedagsfirandet ska användas som generator och sätta igång processerna.
 Nya kommunstyrelsen ska informeras om barnkonventionen.
 Vi har avsatt 50 000 kr till firandet av 25-årsdagen.
 Uppföljning av policyn för ungas inflytande.
 Barnkonventionen i ärendehanteringen halvdagsutbildning.













Tobaksfria skolor.
Barnbokslut.
Synliggöra barnrättsperspektivet i utbildningarna.
Utbildning för tjänstemän.
Arbeta in metoder för barnkonventionen i ärendehanteringen.
Ta fram barn och ungdomsplan utifrån barnkonventionen.
Bilda en tvärsektionell arbetsgrupp.
Inventera, Vad görs? Vad behöver vi vidareutveckla?
Ta fram underlag för handlingsplan.
Presentera för ledningsgrupp.
Lyfta goda exempel.

Hinder
När barnrättsperspektivet ska in i systemet ses det som ytterligare ett perspektiv, och det finns en
utmattning i organisationen.
Motstånd
Politikers och chefers brist på beslutskraft
Finns inga centrala planer för implementering i kommunen och ingen som samordnar det.
HUR- gör vi?
Samordningstjänsten ej tillsatt ännu
Saknas politiskt uppdrag
Tid
Kunskap
Resurser

Nästa nätverksträff blir i Lund våren 2015. Återkommer med datum och plats.

Kommentarer från deltagarnas utvärderingar av dagen.
Mycket bra med BRIS-föreläsning.
Väldigt tacksam för materialet som KFSK tagit fram kring 25-årsdagen.
Bra blandning av föreläsningar och ändå möjlighet till samtal med andra (lunch och grupparbete)
BRIS-föreläsning mycket bra, rapport från Malmö högskola mycket bra med ny kunskap, Länsstyrelsen
mycket bra information. (Kom sent och lyssnade inte på Åstorp)
BRA dag, fått ny inspiration.
Bra och intressant blandning. Bra att lyssna på olika exempel och erfarenheter.
Det händer grejer. Arbetet går framåt.
Bra innehåll och mycket matnyttigt.
Bra mat och lokaler
En mycket tänkvärd föreläsning av BRIS. Bra med gruppsamtalet och ny information.
Bra och innehållsrik dag! Härligt att höra om det lokala arbetet blandat med riksnytt, regionnytt och
kunskap från BRIS. Bra också med tid för nätverkande och erfarenhetsutbyte. Kul att komma till Åstorp!
(1:a gången)

JÄTTEBRA!! Att få veta om Åstorps barnrättsarbete! Bra blandning av inspirerande talare. Nöjd är min
känsla. KUL!
Kul att vara värdkommun tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Stimulerande och intressant TACK!
Malmö Högskolas presentation lite ”seg” I övrigt en bra dag.
Att det finns ett omfattande arbete och stort intresse för barns bästa. Mycket och stort engagemang som
sker i kommuner i Skåne för barn.
Föreläsningen av BRIS var väldigt inspirerande. Gav mig mycket tankar. Reflektionsvärt. Hade varit
intressant med en fortsättning med praktiska verktyg i korthet. Malmö högskola var för långdraget. Kunde
sammanfattas kortare tror jag. Vad var syftet? Input till kursledningen?
Bra med goda exempel och input. Svårt bara att göra det relevant för alla när vi kommer från så olika
nivåer/förvaltningar/verksamheter och professioner.
Bra och intressant om hur Åstorp arbetar, Imponerande. Högskolans föreläsning för lång och gav inte så
mycket. BRIS Jättebra! I övrig en bra dag.
Bra input från Åstorp Imponerande! Alltid bra med nyheter. Mycket bra att samtala/ göra
erfarenhetsutbyte med kollegor.
En dag som utifrån känslan varit bra, men mest en påminnelse och peppning, inte så mycket påfyllning för
mitt fortsattas arbete. Jag lämnar med en positiv känsla och vilja att fortsätta kämpa.

Bra med erfarenhetsutbytet – viktigt i det fortsatta arbetet. Bra med BRIS- informativt. Sammantaget en
bra dag.
Intressant, bra blandning, intressanta föredrag
Positiv dag! Intressant att prata i smågrupper. Barnkonventionsfirandet toppen! Länsstyrelsen kändes
som de ska göra det som redan görs. Malmö Högskola var långt och gamla nyheter BRIS var bra.
Bra samlade erfarenheter. Många som fick komma till tals. Viktigt ämne. TACK!
Mycket inspirerande innehåll- Roligt att ta del av allt som är på gång.

Tips och tankar till nästa nätverksträff:
Önskar ytterligare verktyg för HUR.
Verktyg för att komma ifrån de strategiska planerna till HUR det konkret blir verksamhet.
Hade varit kul med en heldag utbildning/fortbildning för strategerna så att man kan fräscha upp minnet,
lite repetition, case studies.
Vi måste prata om vad som hände med födelsedagsfirandet. Säkert många goda idéer att delge varandra
som vi kan arbeta vidare med i våra verksamheter.
Mer fokus på gruppdiskussioner.
Mer input kring hur vi faktiskt kommer från den strategiska nivån med politiska beslut/strategier till att
det faktiskt blir verkstad ute i förvaltningar (d.v.s. HURET) – goda exempel från andra kommuner. (kanske
utanför Skåne t.ex. Vimmerby)

Hur gör vi /har vi gjort.
Mer nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Tack alla för en inspirerande dag,
för presentationer,
för värdskap och
för att ni delar era erfarenheter med varandra! 

Deltagare på nätverksträffen i Åstorp 2014-09-19
Bjuv
Bjuv
Eslöv
Eslöv
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Hässleholm
Hörby
Kävlinge
Kävlinge
Kävlinge
Kristianstad
Lund
Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Malmö
Osby
Perstorp
Region Skåne
Region Skåne
Sjöbo
Sjöbo
Ystad
Åstorp

Åsa Pahlmblad
Cecilia Persson
Diana Nilsson Lindbladh
Sara Mattisson
Anna-Stina Enblom
Carina Cronqvist
Gunilla Nilsson
Vidar Albinsson
Irene Nyqvist
Ulrika Lönn Lassing
Liselott Christensson
Kerstin Larsson
Mattias Wirsen
Ewa Hall
Jenny Kiiskinen
Johanna Morin
Stefana Hoti
Lars Andreasson
Ingemar Hansson
Ylva Thor
Ann Elmqvist Fridh
Therese Nilsson
Lena Johnsson
Carolina Palm
Ingela Lindström

Asa.pahlmblad@bjuv.se;
cecilia.persson@bjuv.se;
diana.nilsson@eslov.se;
sara.mattisson@eslov.se;
Anna-stina.enblom@helsingborg.se;
Carina.cronqvist@helsingborg.se;
gunilla.nilsson@helsingborg.se;
Vidar.Albinsson@hassleholm.se;
Irene.nyqvist@horby.se;
ulrika.lassing@kavlinge.se;
Liselott.Christensson@kavlinge.se;
kerstin.larsson@kavlinge.se;
Mattias.wirsen@kristianstad.se:
Ewa.hall@lund.se;
jenny.kiiskinen@lansstyrelsen.se;
johanna.morin@lansstyrelsen.se;
Stefana.hoti@malmo.se;
lars.andreasson@osby.se;
ingemar.hansson@perstorp.se;
Ylva.thor@skane.se;
Ann.Elmqvist-Fridh@skane.se;
therese.nilsson2@sjobo.se;
lena.johnsson@sjobo.se;
carolina.palm@ystad.se;
Ingela.lindstrom@astorp.se;

Linda Svederberg
Sara Persson

Folkhälsostrateg
Pedagog
Socialpedagog
Utvecklingsstrateg
Kulturkoordinator
Enhetschef
Enhetschef/sakkunnig
Folkhälsostrateg
Projektansvarig
Miljö och teknik
Pedagog
Grundskolelärare
HR-Strateg
Enhetschef
Utvecklingsstrateg
Länssamordnare ANDT
Ungdomssamordnare
Utvecklingsstrateg
Verksamhetschef
Vårdutvecklare
Barn- ungdomssjukvård
Folkhälso- och föreningsstrateg
Specialpedagog
Folkhälsostrateg
Samordnare
familjecentraler/kompetensutv.
Planarkitekt
Folkhälsosamordnare

Åstorps
Åstorp
Åstorp
Ängelholm
Malmö högskola
Malmö högskola
Länsstyrelsen Skåne
BRIS
KfSk
KfSk

Anita Månsson
Lars Persson
Maria Åsbrink
Maria Hjortsjö
Ulrika Ericsson
Michel Devillaz
Birgitta Månsson
Ingela Sjöberg

Utvecklare/utredare
Ungdomssamordnare
Universitetsadjunkt
Universitetslektor
Utredare
Region ombud
Processledare
Folkhälsostrateg

Anita.mansson@astorp.se;
Lars.persson@engelholm.se;
maria.asbrink@mah.se;
maria.hjortsjo@mah.se;
ulrica.ericsson@lansstyrelsen.se;
Michel.Devillaz@bris.se;
Birgitta.mansson@kfsk.se;
Ingela.sjoberg@kfsk.se;

Vid tangenterna, Birgitta Månsson

linda.svederberg@astorp.se
Sara.persson@astorp.se;

