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Ett nätverk för barnforskare

BUSbladet summerar i kortformat de senaste
nyheterna, rapporterna och aktiviteterna inom
området Barn i Utsatta Situationer. I det här numret
uppmärksammar vi särskilt att barnkonventionen blir
svensk lag. För att läsa tidigare BUSblad eller
anmäla dig för prenumeration, gå in på
http://www.mdh.se/hvv/samverkan/projekt/busbladet
-1.15951
Nyheter
The Committee of Ministers antog den 2 mars 2016
Europarådet strategi för barnets rättigheter (20162021). Council of Europe Strategy for the Rights of
the Child (2016-2021). Den lanseras vid en
högnivåkonferens i Sofia den 5 och 6 april 2016
High Level Conference in Sofia. De prioriterade
områdena i den strategiska planen för kommande år
är följande:
• lika möjligheter för alla barn
• alla barns deltaktighet
• ett liv fritt från våld för alla barn
• barnvänlig rätt (justice) för alla barn
• barnets rättigheter i den digitala miljön
Detta är den tredje strategiplanen som antagits av
ministerkommitten. Den första var Stockholmsstrategin (2009-2011) för ett barnvänligare Europa med
tre prioriterade områden: Att stärka barns ställning
inom rättsväsendet, motverka av alla former av våld
mot barn och stärka barns delaktighet och inflytande
i samhället. Nästa strategiplan som antogs i Monaco
(2012-2015) hade målet att stärka barns ställning
inom områdena rättvisa, hälsa och sociala tjänster,

motverka av alla former av våld mot barn, garantera
barns rättigheter i utsatta situationer och att stärka
barns deklaktighet.
Barnkonventionen blir svensk lag
Den 11 mars överlämnade Barnrättighetsutredningen
sin slutrapport till regeringen. Barnkonventionen
föreslås bli svensk lag från och med 1 januari 2018
(SOU 2016:19). Sverige undertecknade barnkonventionen 1990 och åtog sig då att följa konventionen.
Svenska lagar har sedan dess kontiunerligt
uppdaterats för att vara förenliga med konventionen.
Barnrättighetsutredningen tillsattes 2013 för att
granska hur tillämpningen av lagar och föreskrifter
stämde överens med barnkonventionen. År 2015
utvidgade den nya regeringen uppdraget till attt
lämna förslag på att göra barnkonventionen till
svensk lag.
Barnrättighetsutredningen har framförallt granskat
situationen för fyra grupper av barn och unga som
bedömts vara i en särskilt utsatt situation: barn i
migrationsprocess, stöd och service till barn med
funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld inom
familjen samt barn som har utsatts för för våld inom
familjen. Granskningen visar på allvarliga brister i
tillämpningen av lagar och föreskrifter på dessa
områden. Framförallt är det barnkonventionens
priniciper om barnets bästa samt om barns rätt att
uttrycka sina åsikter som inte följs. Barn bemöts inte
som rättighetsbärare och särbehandlas inte sällan
negativt i förhållande till vuxna.
Utredningen föreslår ett kunskapslyft för att öka
kompetensen
om
barns
rättigheter
bland
yrkesgrupper som i sitt arbete möter barn och unga.
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Det ska säkerställas att barns rättigheter ingår i
högskoleutbildning för relevanta yrkesgrupper. I
skolan ska alla barn få information om sina
rättigheter. Lokala barnrättighetsbyråer föreslås
inrättas dit barn kan gå för att få information och
individuellt stöd för att få sina rättigheter
tillgodosedda. Barnrättighetsutredningen identifierar
en rad brister i den svenska översättningen av
barnkonventionen och föreslår även en översyn av
den befintliga svenska versionen.
Att barnkonventionen blir svensk lag innebär en
starkare ställning för barns rättigheter i Sverige.
Arbetet med att uppdatera nationella lagar så att de
stämmer överens med barnkonventionen ska
fortsätta. Detta är ett viktigt stöd för rättstillämpnade
myndigheter. Att barnkonventionen i sig själv blir
svensk lag ger en ökad tydlighet i att artiklarna i
konventionen ska tolkas i relation till varandra och
att konventionen ska ses som en helhet. Det blir en
försäkran om att barns rättigheter följs även i de fall
då det finns brister i annan nationell lagstiftning. För
att läsa Barnrättighetsutredningens slutrapport, se
http://www.regeringen.se/contentassets/7bcd0fe8815
345aeb2ff0d9678896e11/barnkonventionen-blirsvensk-lag-sou-2016_19.pdf
Barnombudsmannen menar att rättigheterna för
barn och unga med funktionsnedsättning måste
stärkas
I årsrapporten Respekt, redovisar Barnombudsmannen resultatet av intervjuer med 97 barn och unga
med funktionsnedsättning. Barnen och ungdomarna
berättar om hur de önskar bli bemötta med respekt
och känna sig delaktiga. Många av de intervjuade
har upplevt kränkningar, negativ särbehandling och
diskriminering kopplat till deras funktionsnedsättning. Barnombudsmannen kräver genomgripande
förändringar i lagstiftning, attityder och kunskaper
för att förverkliga barnkonventionen även för barn
och unga med funktionsnedsättning. Bland kraven på
förbättringar finns att skolor ska förbjudas att neka
elever plats på grund av funktionsnedsättning, att
Barnombudsmannen ska kunna driva enskilda
ärenden samt att barnets rättigheter görs tydligare i
politiskt beslutsfattande som rör funktionsnedsatta
barn. Rapporten i sin helhet kan laddas ner från:

http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsman
nen/publikationer/arsrapporter/respekt-2016/

Utredning om hjälpmedel
Regerignen har beslutat att tillsätta en särskild
utredare på hjälpmedelsområdet. Idag finns det
regionala skillnaderna vad gäller avgifter och
regelverk kring hjälpmedel. Utredaren ska granska
om nationell reglering och samlat huvudmannaskap
kan minska de regionala skillnader. Dessutom ska
kompetensbehovet hos dem som föreskriver
hjälpmedel ses över. Uppdraget ska slutredovisas i
februari 2017. Hela direktivet hittar du här
http://www.regeringen.se/contentassets/385cf1f9b4e
6476a8c6449e6a6a2f11b/hjalpmedel-teknik-ochmetoder-for-delaktighet-och-sjalvbestammande.pdf
Nationell samordnare psykisk hälsa
Regeringen har beslutat att utse en nationell
samordnare inom området psykisk hälsa. I uppdraget
ligger att främja erfarenhetsutbyte, samverkan och
sanordning
mellan
olika
huvudmän
och
verksamheter. Direktivet hittar du här
http://www.regeringen.se/contentassets/06ccd5b67bc
a4b869f65004e20939bdd/nationell-samordnare-forutveckling-och-samordning-av-insatser-inomomradet-psykisk-halsa-dir2015_138.pdf
Bättre föräldrastöd till familjer med barn med
funktionsnedsättning
Socialstyrelsen ska utreda behovet av särskilt
föräldrasskapsstöd för familjer med barn med
funktionsnedsättning. I uppdraget ingår även att ta
fram stöd för bättre samordning av insatser till barn
med funktionsnedsättning. Läs mer på
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/1
1/socialstyrelsen-ska-undersoka-behov-av-stod-tillforaldrar-till-barn-med-funktionsnedsattning/
Ny lag om tvångsvård för barn och unga
Regeringen lägger fram ett förslag till ny lag om
tvångsvård för barn och unga med ett förstärkt
barnrättsperspektiv. I betänkandet kallas förslaget för
den nya LVU. Ett förstärkt barnrättsperspektiv
innebär bland annat att den nya LVU ska göra det
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lättare för barn och unga själva att förstå vad de har
för rättigheter och vad de kan förvänta sig av olika
insatser. Lagen lyfter bland annat fram barns och
ungas rätt till information och delaktighet samt
vikten av en aktiv fritid anpassad efter ålder och
intresse. Utredningen föreslår även att beslut om
insatser i det egna hemmet ska kunna fattas utan
målsmans godkännande. Den nya LVU föreslås
träda i kraft 1 juli 2017. Lagförslaget i sin helhet
finns att ladda ned på:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-nu
tagit
framoffentliga-utredningar/2015/06/sou201571/
Barns tillgång till rättvisa
Child Rights International Network (CRIN) har
kartlagt barns möjlighter att rapportera våld,
övergrepp och missförhållanden till rättsliga
instanser. Att ha tillgång till rättvisa på detta sätt är
del av barns rättigheter. CRIN konstaterar att alla
länder kan göra mer för att öka barns tillgång till
rättvisa. Det finns dock många bra lokala exempel på
intiativ för att stärka barns ställning. Bland länderna
med
mest
barnvänliga
rättssystem
ligger
Västeuropeiska länder som Belgien, Portugal och
Spanien. Finland hamnar på en fjärde plats medan
Sverige hamnar på 54:e plats, sist bland de nordiska
länderna. Läs rapporten på
https://www.crin.org/sites/default/files/crin_a2j_glob
al_report_final_1.pdf
Sämre hälsa hos barn och unga på HVB
Barn och ungdomar på HVB eller i familjehem har
sämre hälsa och lägre studieresultat än andra barn
och ungdomar. Dessa barn och unga lider i högre
utsträckning av psykisk ohälsa och dålig tandhälsa.
De har även en högre risk att gå ut grundskolan med
ofullständiga betyg. Läs mer på:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/samrehal
sahosbarnihvbochfamiljehem
Hög användning av psykofarmaka bland unga
med funktionsnedsättning
Socialstyrelsen konstaterar att barn och unga med
intellektuella, kognitiva och neuropsykiatriska
variationer har en hög användning av psykofarmaka.

Istället för att skriva ut stämningsutjämnande och
lungnande mediciner till dessa personer vill
Socialstyrelsen se pedagogiska och kognitiva
verktyg som alternativ till medicinering. Läs mer på:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/At
tachments/20078/2016-2-20.pdf
Nya föreskrifter och allmänna råd om stödboende
Den 1 januari 2016 infördes stödboende som en ny
placeringsform för barn och unga i åldern 16–20 år i
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Stödboende kan vara
ett fristående placeringsalternativ eller fungera som
utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet.

Socialstyrelsen har tagit fram ett förslag till nya
föreskrifter och allmänna råd om stödboende. Enligt
förslaget ska reglerna för Stödboende tydliggöras när
det gäller vad som krävs vid en placering i ett
stödboende av det egna boendets utformning, stödets
innehåll samt personalens tillgänglighet och kompetens.

Läs mer på:
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/storrefok
uspakvalitetochsakerhetinyahvb-regler
En modell för att lyssna på barn i familjehem har
tagits fram av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen på regeringens uppdrag (S2013/3876/FST). De
har i samverkan med forskare inom området
utformat och prövat en modell för att lyssna på barn i
familjehem. Modellen prövades i 17 kommuner och
sammanlagt intervjuades 103 familjehemsplacerade
barn. Barnen som deltog fick påföljande dag berätta
hur de upplevt att delta. Enkätstödjare och
intervjuare fick även de berätta hur de uppfattat
mötena med barnen och hur de upplevt att barnen
uppfattat frågorna och deltagandet. Prövningen
visade att modellen fungerar väl vad gäller innehåll
och användbarhet samt att barnen uppskattade att
delta. Läs mer på:
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/At
tachments/20060/2016-1-32.pdf
Rapporter
Skydda ensamkommande barn från att försvinna
I januari rapporterade Europol att över 10.000
ensamkommande barn har försvunnit efter att ha
anlänt Europa. I en rapport från Missing Children

Nyhetsbladet Bus – Barn i utsatta situationer ges ut av Nätverket för socialt arbete med Barn i
Utsatta Situationer – BUS, Mälardalens högskola. Nätverket är rikstäckande med syftet att främja
och samordna vetenskapliga insatser inom området barn i socialt utsatta situationer.
Ansvarig utgivare: Elinor Brunnberg| Prenumeration: Kim Talman
Telefon: 016-15 34 94 | Telefon: 016-15 32 57
E-mail: elinor.brunnberg@mdh.se | E-mail: kim.talman@mdh.se

Europe presenterar goda exempel och utmaningar för
att skydda ensamkommande barn från att försvinna
från mottagningscentrum. Till viktiga aktiviteter hör
att snabbt dokumentera information om barnet, att
informera barnet om dess rättigheter samt att
samarbeta över myndighetsgränser. Läs hela
rapporten på
http://missingchildreneurope.eu/Portals/0/Docs/Best
%20practices%20and%20key%20challenges%20for
%20interagency%20cooperation%20to%20safeguar
d%20unaccompanied%20migrant%20children%20fr
om%20going%20missing.pdf
Sverige kommenterar barnkonventionens fjärde
artikel
FN:s barnrättskommitté håller på att utverka en ny
allmän kommentar kring Barnkonventionens fjärde
artikel. Artikel 4 handlar om att politiker som styr ett
land måste nyttja alla sina resurser samt vid behov
samarbeta med andra länder för att tillgodose barns
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Sverige har lämnat synpunkter på artikel 4 som
bland annat handlar om att statliga institutioner ska
ges ökad insyn,
att artikeln ska göras mer
användarvänlig och att barns och ungas åsikter och
erfarenheter ska ses som avgörande faktorer för att
fatta beslut och genomföra reformer. Sveriges
kommentarer finns att ladda ner från:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Cal
lGCArt4Publicspending.aspx
Behandling av våldsutsatta barn
Rapporten Utveckling av bedömingsinstrument och
stödinsatser för våldsutsatta barn innehåller resultat
från forskningsprojektet i Risk. Projektet inriktar sig
på barn som lever med våld i sin familj och sker i
samverkan mellan Göteborgs, Karlstads och Örebro
universitet samt Mälardalens Högskola. Projektet har
bland annat utprövat metoder för insamling av
uppgifter för att bedöma risk för ny våldsexponering,
en samverkansmodell mellan stödjande insatser samt
terapimetoder för barn som behöver bearbeta
upplevelser av våld i familjen. Läs mer på:
http://psy.gu.se/digitalAssets/1532/1532050_iriskrapport-2015x.pdf

Brister i aktivitetsersättning för barn och unga
med funktionsnedsättning
Riksrevisionen rapporterar att aktivitetsersättning
för unga med funktionsnedsättning i många fall inte
leder till ökad aktivitet såsom arbete eller studier. En
anledning till detta kan vara att ersättningen blir helt
vilande även om den unge enbart prövar att arbeta
eller studera på heltid. Dessutom kritiseras systemet
med tidsbegränsade ersättningsperioder, eftersom
detta anses medföra onödig oro för unga personer
med varaktig funktionsnedsättning och deras
anhöriga. Regeringen håller i huvudsak med
Riksrevisionen och presenterar en rad åtgärder.
Bland dessa är längre beslutsperioder för
aktivitetsersättning och bättre möjligheter att återgå
till eller påbörja studier eller arbete. Läs hela
rapporten på:
http://www.regeringen.se/contentassets/3e61118645f
149779f4739f092b0aaaf/riksrevisionens-rapport-omaktivitetsersattning-skr-2015-16_37.pdf
Svår skolsituation för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Barn och unga med neurospykiatriska funktionsnedsättningar är en riskgrupp för bristande läs- och
skrivkunskaper, mobbning och låg skolnärvaro.
Barnens situation påverkar även föräldrarna som
upplever en försämrad hälsa och att de tvingas gå
ned i arbetstid. Rapporten ges ut av Riksförbundet
Attention. Läs hela rapporten på:
http://attention-riks.se/wpcontent/uploads/2016/01/rapport-skolenkat-2015.pdf
Jämställdhet och funktionsnedsättning
Myndigheten för delaktighet har granskat
möjligheter till jämställdhet och delaktighet för
personer med funktionsnedsättning inom fyra
områdena utbildning, arbete/försörjning, politiskt
inflytande och hälsa. Gransningen visar lägre
delaktighet på samtliga områden. Personer med
funktionsnedsättning har lägre utbildningsnivå än
övriga befolkningen men kvinnor har högre
utbildningnivå än män. Pojkar får dock mer stöd i
skolan än flickor. Personer med funktionsnedsättning
har lägre sysselsättningsgrad och kvinnor har, trots
högre utbildningsnivå, lägre sysselsättningsgrad än
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män. Kvinnor har lägre politiskt inflytande än män,
och personer med funktionsnedsättning har generellt
lägre inflytande än övriga befolkningen. Personer
med funktionsnedsättning skattar även sin hälsa
sämre än övriga befolkningen och kvinnor skattar sin
hälsa sämre än män. Läs hela rapporten på:
http://www.mfd.se/globalassets/dokument/publikatio
ner/2016/2016-2-jamstalldhetsanalys-avlevnadsvillkor-och-delaktighetsmojligheter.pdf
Temanummer om Ensamkommande flyktingbarn
och unga. Om hur de har det och hur det är möjligt
att åstadkomma förbättringar. Socialmedicinsk
tidskrift 2016, nr 1.
http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt
Nyutkomna avhandlingar och disputationer
Students’ perspective on bullying
Camilla Forsberg, Linköpings universitet
http://liu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A893883&ds
wid=8900
Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv:
Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd
Carolina Jernbro, Karlstads universitet
http://kau.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A861072&ds
wid=8396
On the mechanisms of social inequality – studies of
young people’s educational outcomes, social
participation and well-being
Erica Norlander, Göteborgs universitet
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40587/1/gupea
_2077_40587_1.pdf
Childhood signs of ADHD and psychosocial
outcomes in adolescence; a longitudinal study of
boys and girls
Eva Norén, Karolinska institutet

http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/child
hood-signs-of-adhd-and-psychosocial-outcomes-inadolescence-a-longitudinal-study-of-boys-and-girls/
Children with mild intellectual disabilities and their
families – needs of support, service utilisations and
experiences of support
Lena Olsson, Jönköping university
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/child
ren-mild-intellectual-disability-families-needssupport-service-utilisation-experiences-support/
Utan given hemvist. Barnperspektiv i den svenska
asylprocessen
Lisa Ottosson, Stockholms universitet
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/utangiven-hemvist-barnperspektiv-den-svenskaasylprocessen/
Social skills group training for children and
adolescents with autism spectrum disorder
Nora Choque Olsson, Karolinska institutet
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/socia
l-skills-group-training-children-adolescents-autismspectrum-disorder/
Assessment and Remediation for Children with
Special Educational Needs: The role of Working
Memory, Complex Executive Function and
Metacognitive Strategy Training
Petri Partanen, Mittuniversitetet
http://www.skolporten.se/forskning/avhandling/asses
sment-remediation-children-special-educationalneeds-role-working-memory-complex-executivefunction-metacognitive-strategy-training/
Support in school and the occupational transit
process: Adolscents and young adults with
neuropsychiatric disabilities
Vedrana Bolic Baric, Linköpings universitet
http://liu.divaportal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A893510&ds
wid=3692
Konferenser
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Andra internationella kongressen i socialt arbete
När: 20-22 april 2016
Plats: Rioja, Spanien.
För mer information, se:
http://cifets.unirioja.es/8/introduccion
Nordisk konferens om barnmisshandel och
omsorgssvikt
Teamt för konferensen är Gör vi skillnad för utsatta
barn?
När: 22-25 maj 2016
Var: Konferenscenter, Folkets Hus, Stockholm.
För mer information, se:
http://www.nfbo.org/web/page.aspx?refid=54&news
id=148559&page=1
Sjunde konferensen om barndomsstudier
Tema: Barn i vardagslivet
När: 6-8 juni 2016
Var: Turku, Finland
Sista anmälningsdag: 15 maj (OBS! Reducerat pris
vid anmälan före 15 april.
För mer information, se:
http://www.childhood2016.fi/papers.php
Tillsammans för en bättre värld
Konferensen handlar om hur livsvillkoren för barn,
ungdomar och familjer kan förbättras.
När: 22-25 augusti 2016
Var: Wien, Österrike.
För mer information, se:
http://www.betterworld2016.org/index.php/en/
Children's Rights Matter: why Europe needs to
invest in children
Eurochild anordnar konferens där även barn deltar
och har varit delaktiga i planeringen av konferensen.
Organisationer uppmanas att ansöka om att ta med
barndelegationer.
När: 5-7 juli
Var: Bryssel, Belgien
För mer information, se:
http://www.eurochild.org/index.php?id=274

CATS conference Children as Actors for
Transforming Society Local to global: How will
we influence policy? Världskongress för barn och
vuxna.
CATS är en veckolång världskongress som erbjuder
en unik möjlighet för barn, ungdomar och vuxna att
komma samman för att arbeta tillsammans som
jämbördiga parter med att förändra samhället utifrån
perspektivet barns rättigheter.
När: 26 July – 1 August 2016
Var: Caux, Schweiz
För mer information se
http://catsconference.com/cats-2016/
EUSARF 2016
European Scoemtofoc Association on Residental &
Family Care for Children and Adolescents
(EUSARF) håller i år sin nittonde konferens.
När: 13-16 september 2016
Var: Ovideo, Spanien.
För mer information om teman, talare och hur man
anmäler sig, se:
http://us10.campaignarchive1.com/?u=ababe6336678aea00a81e733d&id=e
08510ad62

Call for Papers
Socialvetenskaplig tidskrift 3/4 2016. Temanummer:
Migration Lämna in artiklar senast 1 maj 2016.
Gästredaktörer och kontaktpersoner för temanumret
är Åsa Lundqvist (Asa.Lundqvist@soc.lu.se) och
Diana Mulinari (Diana.Mulinari@genus.lu.se).

Nyhetsbladet Bus – Barn i utsatta situationer ges ut av Nätverket för socialt arbete med Barn i
Utsatta Situationer – BUS, Mälardalens högskola. Nätverket är rikstäckande med syftet att främja
och samordna vetenskapliga insatser inom området barn i socialt utsatta situationer.
Ansvarig utgivare: Elinor Brunnberg| Prenumeration: Kim Talman
Telefon: 016-15 34 94 | Telefon: 016-15 32 57
E-mail: elinor.brunnberg@mdh.se | E-mail: kim.talman@mdh.se

