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Slutspurt inför sommaren
Våren har varit en intensiv period när det gäller barnrättsfrågorna. I Västra Götalandsregionen pågår
till exempel ett arbete med att ta fram en webbutbildning om barnets rättigheter. Skånes
barnrättsarbete ska presenteras i Almedalen och i Bryssel och FNkommitténs sammanfattande
kommentarer har för första gången översatts till svenska. På SKL utreds just nu frågan om att
skapa ett kommunalt nätverk för personer som har uppdrag att arbeta rättighetsbaserat mot hela
organisationen. Vi återkommer med mer information om det. Vid sidan av allt detta närmar sig
midsommar och semester för många. Fick just veta att ett av mina barnbarn brutit armbågen så vi
får se hur det blir på årets resa som går till Samos.
Önskar er alla en härlig sommar och ledighet!
Elizabeth Englundh
Handläggare Barnets rättigheter, SKL

Stockholm får en
barnombudsman

Affisch om barn
som närstående

Besök av forskare
från Nya Zeeland

Agneta Widerståhl, tidigare
vice stadsjurist, är
Stockholms nya
barnombudsman. Hon ska
arbeta strategiskt mot alla
verksamheter. I uppdraget
ligger att särskilt
uppmärksamma att barns
rättigheter och intressen
tillgodoses i stadens
styrdokument samt granska
hur barns rättigheter
implementeras.

Stockholms läns landsting har
tillsammans med barn,
vårdpersonal och 1177 tagit
fram en affisch till väntrum.
Syftet är att informera barn
och unga om att de har rätt
att få information, råd och
stöd om en förälder eller
annan närstående är sjuk, allt
enligt hälso och
sjukvårdslagen.

SKL har haft besök av Dr
Amanda D'Souza från Nya
Zeeland. Hon forskar inom
hälsofrämjande hälsooch
sjukvård med inriktning på
barn och unga. Hennes
forskning undersöker hur
barn beaktas i policyprocessen
i Sverige, Australien och Nya
Zeeland.

Beställ affischen

Läs mer
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Barnministern som blev landshövding
Efter fyra år som barn och äldreminister tillträdde Maria Larsson posten som landshövding i Örebro i
maj. Vi har passat på att ställa några frågor om hur hon ser på det fortsatta arbetet med barnets
rättigheter i sitt nya ämbete och på Länsstyrelsernas roll i det lokala och regionala barnrättsarbetet.
Här är Marias svar:
Länsstyrelsen har, som jag ser det, en viktig roll i arbetet med ett förstärkt barnrättsarbete.
Länsstyrelsen ska vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för
dem och därvid ta särskild hänsyn till barnets bästa. Vi har många uppdrag där barnets rättigheter
är viktiga att beakta, exempelvis inom integration, jämställdhet, ANDT, ensamkommande barn,
föräldrastöd och våld i nära relationer. Det innebär bland annat att länsstyrelsens personal behöver
ha en god kunskap om barnets rättigheter. Länsstyrelsen behöver också ständigt utveckla och
förstärka barnrättsperspektivet i vår egen verksamhet och inom våra uppdrag. Vi har också
möjlighet att lyfta barnrättsperspektivet i vår samverkan med regionala och lokala aktörer och i de
insatser som vi medverkar i regionalt och lokalt.
Hållbart barnrättsarbete
Länsstyrelsen i Jönköping har tidigare haft ett regeringsuppdrag att utreda möjligheten att skapa en
regional stödstruktur för barnets rättigheter. Om länsstyrelserna får ett uppdrag att stödja och
samordna det regionala barnrättsarbetet i enlighet med det förslag som lämnades till regeringen
ökar möjligheten till ett mer systematiskt och hållbart barnrättsarbete på regional och lokal nivå.
Det kan handla om att erbjuda kompetensutveckling, ge råd och stöd i praktisk tillämpning och
uppföljning. Jag skulle välkomna det.
Samordning och utbildning
Min förhoppning är också att den nya myndigheten som ska samordna ansvaret för ett universellt
föräldrastöd får ett tydligt uppdrag som inkluderar att länsstyrelsen får ett regionalt
samordningsansvar. Jag hoppas också att Örebro Universitet ska få ett förlängt uppdrag att anordna
uppdragsutbildning inom Föräldrastöd. Barnrättsakademin här vid Örebro universitet saknar
finansiering framöver och kommer tydligen att läggas ned. Det behövs kompetenscentrum för dessa
frågor  kanske kan den nya myndigheten överta denna roll.
Föräldrastödscentrum välkomnas
Jag skulle välkomna att Örebro universitet med sina tidigare erfarenheter och gedigna arbete via
Barnrättsakademin även fortsättningsvis får vara ett föräldrastödscentrum. Då skulle jag kunna
supporta det även i min roll som landshövding med exempelvis gemensamma seminarier.
http://www.anpdm.com/newsletter/2740796/494A5D437944455943
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Men som sagt, det är ännu lite tidigt för mig att säga exakt hur jag ska och kan arbeta. Däremot vet
jag säkert att barnrättsfrågorna kommer att intressera mig även i framtiden.

Nationellt programråd för ADHD
Nu ska kommuner, landsting och regioner få ökat kunskapsstöd inom ADHD genom att ett
gemensamt nationellt programråd bildas. Bakom detta ligger de nationella samverkansgrupperna för
kunskapsstyrning inom hälso och sjukvården (NSK) och socialtjänsten (NSKS).
Nationell kunskapsstyrning
NSK bildades 2008. Den består av en bred sammanslutning av aktörer; hälso och
sjukvårdsregioner, SKL, Socialstyrelsen med flera. Några år efter NSK bildades NSKS, Nationell
Samverkan för Kunskapsstyrning i Socialtjänsten. Ett viktigt syfte med NSKS är att samordna
arbetet med strategiska frågor som stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom
socialtjänstområdet. Frågor NSKS har valt att fokusera extra på är ensamkommande barn, den
sociala barn och ungdomsvården, och stöd till personer med funktionsnedsättning.
Programråd inom psykisk hälsa
NSK och NSKS respektive huvudmannagrupper har alltså tagit beslut om att starta ett första
gemensamt nationellt programråd inom ADHD. Nominering av experter till gruppen har startat och
uppdraget kommer att specificeras ytterligare efter sommaren. Det finns en ambition att starta tre
programråd under hösten inom programområdet psykisk hälsa, där det finns tydliga inslag av
barnfokus. Starten av programråd ADHD motiveras bl.a. av att det är ett av de vanligaste
barnpsykiatriska tillstånden.
Läs mer om Nationella programråd

Concluding observations nu på svenska
Nu har regeringen översatt FNkommitténs synpunkter på Sveriges barnrättsarbete.
Till sammanfattande slutsatser och rekommendationer

Skåne visar vägen i Almedalen
Söndagen den 28 juni arrangerar Kommunförbundet Skåne seminariet: "Hur kan arbetet med
barnrättsstrateger främja barns rättigheter? Skåne visar vägen." Sverige förbereder sig för att
barnkonventionen blir svensk lag. Samverkan genom ledning och styrning är avgörande för att
stärka genomförandet av barnets rättigheter. Skåne är först ut i Sverige med barnrättsstrateger i
samtliga 33 kommuner. Kommunförbundet berättar om vägen dit och visionerar om vägen vidare.
Till Almedalsprogrammet

”Alla mina kompisar reste till olika ställen”
Majblomman har kommit med en sommarlovsrapport om barns belägenhet i Sverige när skolan har
stängt. Rapporten konkretiserar Majblommans långa erfarenhet av möten med barn som kämpar för
att ta sig igenom de tio sommarlovsveckorna. Genom alla ansökningar till lokala
Majblommeföreningar, kommer det fram att sommarlovet är jobbigt för barn som lever på
marginalen. År 2014 delade Majblommans lokalföreningar ut 5,3 miljoner kronor i bidrag relaterat
till sommarlovet. I år rapporteras en ökning av ansökningar.
Läs rapporten

Fyra kortfilmer av och med unga om psykisk ohälsa
I rapporten" När livet känns fel" har Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor kartlagt hur
unga i åldern 13–25 år som mår dåligt upplever sina svårigheter och vilka strategier som kan
användas för att må bättre. Rapporten visar att det stora flertalet unga som mår dåligt inte får
tillräckligt stöd.
Fyra kortfilmen om psykisk ohälsa
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Sex i skolan  ett stödmaterial
För er som arbetar med sexualitet, kön och relationer finns en skrift ”Sex i skolan – organisation,
ansvar och innehåll i sex och samlevnadsundervisningen". Skriften är ett samverkansarbete.
Till skrift och stödmaterial

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet ändras
I promemorian föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i
lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras på så sätt att den blir överensstämmande med
anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen. Ändringen föreslås genomföras 1 april 2016.
Till promemorian

Skolinspektionens nya rapport om undervisningen i
förskoleklassen
Skolinspektionen har granskat kvaliteten i undervisningen i förskoleklass på 20 skolor, med
utgångspunkt i läroplanens övergripande mål. Skolorna är slumpvist utvalda och ligger i 18 olika
kommuner.
Till rapporten

Testa dig själv!
Här kan du testa dina kunskaper om barnkonventionen. När du gjort testet kan du hämta mer
kunskap i den webbaserade vägledningen Gör barn starkare.
Till testet
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