
 

 

Inbjudan till regional konferens om  
barn som är långsiktigt placerade i familjehem 
2020 placerades 19 000 barn och unga i familjehem. Av dem kommer  
ungefär en femtedel att växa upp i familjehem. Utgångspunkten är att barn som 
är placerade i familjehem ska återförenas med sina biologiska föräldrar. Men 
ibland är en återförening inte det bästa för barnet. Hur kan socialtjänsten i dessa 
fall arbeta för att skapa en stabil och trygg uppväxt för barnet?  

I den här konferensen lyfts frågan om hur tryggheten och stabiliteten för de långsiktigt 
placerade barnen kan stärkas. Konferensen arrangeras av Socialstyrelsen tillsammans 
med Knas Hemma, kommunförbundet Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, 
Norrbottens Kommuner och Region Västerbotten.  
 

Tid och plats 

Tid:  5 oktober 2022 kl. 09.00-15.30 

Plats:  Nolia, Signalvägen 3 Umeå 

Pris:  Ingen konferensavgift. Konferensen finansieras av Socialstyrelsen som en 
del av satsningen på kunskapshöjande insatser runt placerade barn.  

 

Anmälan 

Anmäl dig på denna länk >> 

Sista dag för anmälan är den 5 september 2022. Vid fler anmälda än konferensen rymmer 
kommer konferensplatserna fördelas mellan kommunerna. Bekräftelse om deltagande 
mejlas ut till anmälda deltagare senast den 9 september.  

 

Målgrupp: Konferensen riktar sig till dig som arbetar med placerade barn inom social-
tjänsten i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland/Härjedalen, till exem-
pel socialsekreterare, barnsekreterare, familjehemssekreterare, arbetsledare eller chef. Vid 
återbud efter sista anmälningsdag debiteras 450 kr exklusive moms. Du kan överlåta din 
anmälda plats till annan person inom din organisation.  

För frågor kring anmälan, kontakta: 
Linda Lundholm, Norrbottens Kommuner, linda.lundholm@kfbd.se 

 

Varmt välkomna! 

https://www.trippus.net/Regionalkonf/5okt2022Ume%C3%A5


 
 

 

         

 

Program 

9.00–09.30 Välkommen 

Socialstyrelsen inleder med att berätta om projektet och några av de viktiga inspel som 
kommit under projektets gång. Vilka är barnen som är placerade under en längre tid? 
Vilka utmaningar finns i socialtjänstens arbete? Socialstyrelsen informerar om gällande 
lagstiftning som rör tryggheten för barn som är långsiktigt placerade i familjehem.     
Anna Svennblad, utredare Socialstyrelsen, Elin Torebring, jurist Socialstyrelsen 

9.30–10.00 Fika 

10.00–12.00 Workshop med Knas Hemma 
Knas Hemma är en barnrättsorganisation som arbetar för barn och unga i samhällsvård. I 
den här workshopen får vi genom deras framtagna metod Byt perspektiv möjlighet att uti-
från olika perspektiv och roller tillsammans utveckla vårt arbetssätt med barn i behov av 
långsiktigt boende utanför sitt föräldrahem. Ambassadörer från Knas Hemma kommer 
guida oss genom hela workshopen. 

12.00–13.00 Lunch 

13.00–13.30 Att göra föräldrar på avstånd mer  
delaktiga i familjehemsvården 

 
Anna Lindberg Larsson och Camilla Kastberg, öppenvården Barn och unga Ånge kom-
mun. Information som gör det begripligt för barn och biologiska föräldrar om anledning 
till placeringen?  Hur fångar vi upp biologiska föräldrar vid placering? Hur gör vi för att 
aktivera det tredelade föräldraskapet i praktiken?  

13.30–15.20 Stabilitet för barn i långvarig samhällsvård  

Viktoria Skoog, socionom och fil.dr. i socialt arbete med huvudsakligt forskningsområde 
social barnavård föreläser på temat stabilitet för barn i långvarig samhällsvård. Avbrott 
för fika.  

14.30-15.00 Avbrott för fika 

15.20-15.30 Avrundning och avslutning av dagen  
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