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Det började med Barnrättsdagarna i Örebro 

våren 2016….

• Första BRA utbildarna ht 2016

• Vi blir två lokala utbildare vt 2017

• Första utbildningen med Beroendecentrum vt 2017

• Och så blev vi tre utbildare med anhörigkonsulenten

• Andra utbildningen med BC snart…

• Styrdokument

• Fokus och framåt – intervju med  kollegorna



Styrdokument

• Barnkonventionen

• Kommunfullmäktiges budget 2018 i Stockholms stad

- Förstärkt barnrättsperspektiv

- Utbilda föräldrar i barnrättsperspektiv

- Vård och stöd vid missbruk och beroende

- Samverkan

• Riktlinjer Vuxna med missbruk-beroendeproblem

• Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn-

och ungdomsärenden inom Individ och familjeomsorgen



Ett erbjudande till alla!

Något som är en rättighet och erbjuds alla, kan normalisera det 

behov av stöd som barn och deras familjer kan ha i en svår 

livssituation och minskar eventuell skam och skuld. 
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INFORMATION

Barnets rättigheter i Barnkonventionen är 

utgångspunkten

RÅD OCH STÖD

MÅ BRA

SKOLA, 
FRITID OCH 
VILA

SÄGA VAD DU 
TYCKER 
OCH ATT BLI 
LYSSNAD PÅ 



Samtal om stöd



BRA-samtal utformade för att…

…stödja personal i hur de kan gå tillväga när de 

uppmärksammar målgruppen anhöriga barn och 

deras rätt till information, råd och stöd.

Syfte och målsättning

•Här och nu– syftar BRA-samtal till att öka barnets 

delaktighet och handlingsutrymme i sitt eget liv

•På lång sikt– är målsättningen att stärka barnets 

utveckling och förebygga fysisk och psykisk ohälsa



Handlingsplan – förslag presenteras och 

förankras i ledningsgruppen. De beslutar. 
Februari 2018. Pilot barn till föräldrar med missbruksproblematik

• Planera – februari till april

• Genomföra – börjar med introduktionsutbildning i 

maj och september efter beslut från 

ledningsgruppen

• Följa upp

• Utveckla

• D.v.s. samma modell som i ILS:en



• Anna Henley-Bäcklund, socionom och leg. psykoterapeut, Södermalms 

beroendeteam, Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholm stad. anna.henley-

backlund@stockholm.se

• AnnSofie Johansson, fil mag, metodutvecklare utvecklingsenheten sociala 

avdelningen, Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholm stad 

annsofie.johansson@stockholm.se

• Margaretha Hartzell, folkhälsovetare, anhörigkonsulent, preventionsgruppen, 

Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholm stad 

margaretha.hartzell@stockholm.se

• Anna Olsson, socionom, förebyggande socialsekreterare, preventionsgruppen, 

Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholm stad 

anna.e.olsson@olsson@stockholm.se
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Projektledare BRA och hemsidan med film om 

BRA-samtal

• Välkommen att kontakta projektledare för BRA-samtal -

• Åsa Lundström Mattsson

• Asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se

• http://www.allmannabarnhuset.se/projekt/pagaende-

projekt/bra-barns-ratt-som-anhoriga/

72

mailto:Asa.l.mattsson@allmannabarnhuset.se
http://www.allmannabarnhuset.se/projekt/pagaende-projekt/bra-barns-ratt-som-anhoriga/

