
 
 
 
  

Välkommen till Nationell dialog om den sociala barn- och ungdomsvården 
 
 
Tid: 16 mars 09.30-10 kaffe och smörgås  
kl. 10.00 börjar dialogen. Dagen avslutas kl. 15.00  
 
Plats: Rosenbad 4, nr 1 i bifogad karta. Lokal: Rotundan. 
 
Inför dialogen: Medtag legitimation. Eftersom alla deltagare behöver 
eskorteras från entrén till lokalen ber vi er vara ute i god tid. Om det sker 
något byte av deltagare behöver detta meddelas senast fredagen den 13 
mars. För att kunna tillvarata era synpunkter på bästa sätt får ni gärna 
besvara frågeställningarna i dagordningen före dialogen. Svaren och 
eventuell information om byte av deltagare skickas till 
petra.rinman@regeringskansliet.se 
 
Dagordning 
 

 9.30 – 10.00 Serveras kaffe och smörgås.  
 

 10.00 - 10.10 Barn, äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér 
och den nationella samordnaren för den sociala barn- och 
ungdomsvården Cecilia Grefve hälsar välkomna.  
 

 10.10 – 10.30 Kerstin Wigzell inleder dagen med att göra en 
tillbakablick över verksamhetsområdets utveckling.  
 

 10.35 – 10.55 Heike Erkers SSR och Veronica Karlsson Vision ger 
fackföreningarnas syn på den sociala barn- och ungdomsvården 
utifrån dagens frågeställningar. 

 

 11.00 – 11.20 Marlene Burwick presenterar SKLs handlingsplan. 
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 11.30 - 11.50 Cecilia Grefve presenterar sin plan för 
genomförandet av uppdraget som Nationell samordnare för den 
sociala barn- och ungdomsvården.  
 

 Lättare lunch 12.00 – 12.45  
 

 12.45 – 13.40 Hur säkras ett barnperspektiv och barns delaktighet 
i den sociala barn- och ungdomsvården?  

 
12.45 – 12.55 Barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér 
och Cecilia Grefve introducerar frågeställningen.  
 
12.55 – 13.05 Viktoria Skoog, FoU Västernorrland, presenterar 
Västernorrlandsmodellen. En del av Allmänna barnhusets 
utvecklingsarbete för att öka barns och ungas delaktighet och 
medverkan i den sociala barn- och ungdomsvården. 
 
13.05 – 13.15 Barnombudsmannen Fredrik Malmberg presenterar 
myndighetens arbete med att säkra ett barnperspektiv och barns 
delaktighet.  
 
13.15 – 13.40 Dialog. 
 

- Hur skapar vi förutsättningar för att barn och unga ska 
komma till tals, vara delaktiga, bli medskapande och få 
inflytande i den sociala barn- och ungdomsvården, både i 
det enskilda ärendet och i det systematiska 
kvalitetsarbetet?  

- Hur vet vi att vi utgår ifrån barns bästa i den sociala barn- 
och ungdomsvården? 

 

 Hur säkras en bra och likvärdig introduktion i yrkesrollen? 13.40– 
14.10   
 
13.40 – 13. 45 Barn- äldre och jämställdhetsministern Åsa Regner 
och Cecilia Grefve inleder eftermiddagens två sista pass.  

 

13.45 - 14.10 Dialog  

 
 Prioriterade frågor för dialogen: 

Regeringen har en pågående kompetenssatsning för den sociala 
barn- och ungdomsvården som pågår under 2013 – 2016 med 57 
miljoner kronor per år som kommunerna kan rekvirera till 
kompetensinsatser för socialsekreterare och arbetsledare.  

- Vilka behov finns av tillgång till vidareutbildning på 
avancerad nivå på högskola och universitet för 
socialsekreterare inom sociala barn- och ungdomsvården?  
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- Kan de statliga medlen för kompetensutveckling användas på ett 
mer ändamålsenligt sätt än idag, exempelvis genom att 
tillhandahålla vidareutbildning?  

- Efterfrågar arbetsgivarna, kommunerna, ökad kompetens och 
vilka möjligheter ges personalen att genomgå och tillgodogöra sig 
vidareutbildning och sedan använda kompetensen i 
yrkesutvecklingen?  
 

Om det finns tid: 

- Vilka behov ser ni av ledarskapsutveckling för arbetsledare och 
hur bör den utformas?  

- Finns behov av tillgång till ledarskapsutbildning för arbetsledare? 

- Vilka goda exempel finns att lyfta fram?  

- Från många håll framförs att det finns stort behov av bättre 
yrkesintroduktion för oerfaren personal. Detta är ett 
arbetsgivaransvar, men på vilket sätt anser ni att ett stöd från 
staten för yrkeintroduktion skulle kunna utformas?   

 

 14.10 - 14.25 Kaffe och frukt 
 

 14.25 – 14.45 Vilka förutsättningar behövs för att utveckla och 
behålla kompetens och vilket ansvar/vilken roll har olika aktörer?  
 
14.25 – 14.45 Dialog   

- Vilka förutsättningar behövs för att utveckla och behålla 
kompetens och vilket ansvar/vilken roll har olika aktörer?  

- Vilka goda exempel finna att lyfta fram?  
 

 
14.45 – 15. 00 Barn- äldre- och jämställdhetsministern Åsa Regnér och 
Cecilia Grefve sammanfattar dagen. 
 
 


