
Stärkt regionalt barnrättsarbete i Skåne
- vad har hänt sedan 2011?

Ingela Sjöberg

Strateg folkhälso- och barnrättsfrågor

Avdelning Hälsa och social välfärd

Kommunförbundet Skåne

ingela.sjoberg@kfsk.se

mailto:ingela.sjoberg@kfsk.se


MEMORY LANE

dec 

2010

Strategi för att stärka

barnets rättigheter

jan 

2011

Uppstarts-

konferens

2011

Barnrättsforum 

Skåne

våren 

2012

Regional

konferens

hösten 

2012

Regionala utbildningar

våren 

2013

Nätverk för 

barnrättsstrateger 

i Skåne

2013 2017    2018     2019

hösten 

2014

Regional 

konferens

2015 20162014

Samverkan med 

SKL inleds

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi2itWWk4vlAhWHw4sKHXxBBPMQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F49bbc4%2Fcontentassets%2F2a26913591f24fee99b910d3ceac4bd1%2Fstrategi-for-att-starka-barnets-rattigheter-i-sverige-s2010.026&psig=AOvVaw3sdMZ-w5wfPVv_RkM2X7eK&ust=1570572089002928


en regional plattform med syfte att stödja och samordna 
utveckling av hållbara strategier för att implementera 

och tillämpa barnkonventionen i Skåne 

Barnrättsforum Skåne



46 utbildade barnrättsstrateger i 
Skåne hösten 2012

18 kommuner



72 utbildade barnrättsstrateger i 
Skåne 2012/ 2013

23 kommuner



117 utbildade barnrättsstrateger 
i Skåne 2014

Samtliga 33
kommuner



300 utbildade 
barnrättsstrateger

i Skåne 2019

Skåne rustar inför att barnkonventionen blir svensk lag
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Nätverksträff för barnrättsstrateger i Skåne - 7 oktober 2019  

Värdkommun: Helsingborgs stad

09:30 Tillitsfullt ledarskap för barns rättigheter och livskvalitet

Stadsdirektör Palle Lundberg inleder med att hälsa alla välkomna och om att med tillit 

leda en verksamhet som främjar barns livskvalitet och rättigheter

09:45 Samordning och lärande för barns rättigheter

Elin Turesson, samhällsstrateg för social hållbarhet, berättar om organiseringen av 

barnrättsarbetet i Helsingborgs stad och insatser för lärande och idéutveckling

10:00 Utbildning och stöd till verksamheter att implementera barnkonventionen

Barnrättsstrateger från Helsingborgs stad berättar om hur de utbildar och stödjer sina 

kollegor i arbetet för barns rättigheter.

10:15 Insatser för att öka barns inflytande över stadens verksamheter

- Barnhearing som verktyg för att öka barns inflytande

- Barn som mentorer till tjänstepersoner

- Barns delaktighet i idéutveckling och innovation

11:20 Guidad tur med fokus på barns rättigheter

Real-gymnasiets elever ger en guidad tur i staden med fokus på barn nu 

och då kopplat till barnkonventionen. 

Eftermiddagen har Barnrättsforum Skåne och barnrättsstrategerna ordet



Barnrättsforum Skåne bjuder in till en konferens i barnrättens anda

den 20 november 2019 på Medborgarhuset i Eslöv

Titti Mattson, Professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, berättar vad det 

innebär att konventionen stärker sin plats i vårt rättssystem

Inspireras av konkreta och lärande exempel från politiker, chefer, medarbetare 

och barnrättsstrateger på tre teman:

 Styrning och ledning

 Barn som rättighetsbärare

 Barns och ungas delaktighet

Linda Leveau, Metodutvecklare, delar ut en muntlig ”Varning för vuxengissning”

Moderator och föreläsare: Elizabeth Englundh, Sakkunnig Barnets rättigheter, SKL

Barnkonventionen fyller 30 år och 1 januari 2020 blir den svensk lag


