VÄLKOMMEN TILL

Att ta ansvar för ett barn – om
anmälan till socialtjänsten
Du och dina kollegor är välkomna att delta i webbkonferens på
Mötesplats Vänersborg (fd högskolan) i rum 357
För att alla barn ska kunna få den trygga och goda uppväxt de har rätt till måste vi vuxna våga agera om vi
misstänker att ett barn är i behov av hjälp och stöd från samhället. Den här dagen vänder sig till dig som
arbetar med verksamhet som rör barn och som därmed berörs av anmälningsskyldighet till socialtjänsten,
den vänder sig till dig som arbetar i verksamheten, till tjänstemän och till politiker. Dagen vänder sig även till
dig som arbetar inom socialtjänsten. Dagen syftar till att ge er mer kunskap om lagar och regler för
anmälningsskyldighet, aktuella diskussioner utifrån statliga utredningar samt att presentera exempel på
verksamheter som arbetat fram goda rutiner för detta.

Tid och plats:

4 maj 2011 10.00-16.00
Kom gärna en stund före så kan du hämta fika att ta med in till möteslokalen.
Mötesplats Vänersborg rum 357

Information:

Hornsgatan 20 i Stockholm (Lokal Torget) eller via webbTV som du hittar på vår hemsida
(www.skl.se/psynk). Den 4 maj hittar du där en direktlänk till sändningen. På hemsidan
finner du även vårt filmbibliotek med tidigare webbTV-sändningar.
(www.webbtv.nu/sklfront.htm)

Kostnad:

Gratis

Anmälan:

Behövs inte, det är bara att komma till webbkonferensen. Du kan också titta vid din egen
dator enligt instruktioner ovan.
Vid eventuella frågor kontakta gärna
Rebecca Hedenstedt 08-452 77 93 / Rebecca.hedenstedt@skl.se
Ann Tjernberg 021-39 79 61 / Ann.tjernberg@skl.se
Lokala frågor: Carianne.lundvallkarlsson@vanersborg.se, 0707 135 399

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

PROGRAM
09.45-10.00

Samling inför konferensen start

10.00-10.10

Presentation över dagen och till projektet modellområden
av projektledare Ing-Marie Wieselgren

10.10-10.40

Vad säger lagen om anmälningsskyldigheten till socialtjänsten?
Juristerna Pernilla Krusberg och Emilia Danielsson från Sveriges Kommuner och
Landsting.

10.40-11.10

Barnskyddsutredningens nya förslag kring lagen
Berith Josefsson, huvudsekreterare för utredningen ”Lag om stöd och skydd för barn och
unga”

11.10-11.50

Så arbetar socialtjänsten när de fått in en anmälan

11.50-12.00

Exempel på goda rutiner för anmälan till socialtjänsten
Björn Tingberg, specialist sjukskötare, barnskyddsteamet MIO Karolinska Universitets
sjukhuset, Solna

12.00-13.00

Lunch, var och en ordnar sin egen lunch

13.00-13.45

Frågor från förmiddagens föredrag

13.45-15.30

Exempel på goda rutiner för anmälan till socialtjänsten
Poran Goodarzi, sektionschef, barn och ungdomssektionen, Hedemora kommun
Ulrika Kannebäck Hagala, socialsekreterare, mottagningsgruppen socialtjänsten,
Stockholm stad
Lena Wiström, biträdande förskolechef, Mitt i city förskolor
Yvonne Garding, enhetschef Matteus förskolor, Stockholm stad
Jon Granlund, samverkande socialsekreterare, Vänersborg
Lena Ericson, enhetschef, stödenheten, Vänersborg
Sevek Engström, handläggare, beställarenheten tandvård, Landstinget Gävleborg

15.20-15.30

Reflektioner från Rädda Barnen
Karin Blomgren, Sverigeprogrammet, Rädda Barnen

15.30-16.00

Fika och gemensamma reflektioner
Vi diskuterar gemensamt vad som krävs för att arbeta fram bra rutiner och vad ni själva
konkret tar med er från den här dagen.
För er som följer dagen via webb-tv finns här utrymme för egna diskussioner lokalt.

Välkommen till en lärorik och inspirerande dag!

Ing-Marie Wieselgren

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

