


Stiftelsen Allmänna Barnhuset bildades 1633. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset leds av en styrelse med en ordförande och sex ledamöter, 
varav tre är forskare samt tre är politiker. Stiftelsen är idag en statlig stiftelse och 
regeringen utser styrelse för Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Styrelse 2022-2025. 
Ordförande 
Anne Marie Brodén (M)
F.d. riksdagsledamot 
F.d. ordförande i  
Landstingsstyrelsen  
Halland samt Region 
Hallands fullmäktige.

Generalsekreterare
Cecilia Sjölander 

Ledamöter
Ulrika Heie ( C)
Riksdagsledamot och vice gruppledare 

Boel Andersson Gäre
Professor kvalitetsförbättring och ledarskap, hälsa- och välfärd, Jönköpings universitet

Fredrik Lundh Sammeli ( S )
Riksdagsledamot och ordförande i justitieutskottet

Per-Inge Lidén (MP)
Ordförande socialnämnden, Karlstad kommun

Stefan Wiklund
Professor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Eva-Lotta Nilsson

Filosofie doktor i hälsa och samhälle ,Institutionen för kriminologi, Malmö universitet



Vårt uppdrag idag

Vårt arbete utgår från 
FN:s konvention om 
barnets rättigheter.

Stödja forskning.

Driva utvecklingsprojekt.

Ordna konferenser, föreläsningar, 
utbildningar och webbinarier.

Publicera böcker, rapporter 
och filmer.



Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Wennerqvistska fonden Stockholmsfonden Fastigheter Värdedepå

Allmänna Barnhuset 
i Stockholm AB

Konferenser Utbildningar

Publikationer

Sätra Bruk AB

Hotell & 
konferens

Skogsbruk

Jordbruk

Fastigheter
Kraftverk

Organisation



Fokusområden
Barnets rättigheter i praktiken tillsammans med följeforskning.

• Barns rätt med fokus på deras rätt till utveckling, hälsa, skolgång, 
information och delaktighet.

• till information, delaktighet och utveckling med en förälder med psykisk 
eller somatisk sjukdom, missbruk eller funktionsnedsättning.

• till information och delaktighet samt stöd i samband med separation eller 
vårdnadstvist.

• till stöd och behandling kring våld och sexuella övergrepp.



Barnrättscenter
Samverkan med kommuner och regioner

Mötesplats för att dela erfarenheter kring 
olika frågeställningar kring barnrättsfrågor.

Sätra Bruks Herrgård. Konferenser och 
utbildningar

Utbildnings- och utvecklingsstöd i samarbete 
med kommuner och regioner.

Skolfam , Hälsofam, Bokpaket

Dags att prata om, våld och sexuella 
övergrepp 

Barnahus, fjärde rummet psykisk ohälsa



Barnrättsdagarna 2022

24-25 maj 2022, Karlstad CCC

Tema: Varje barns rätt till  
information och utbildning ur ett 
folkhälsoperspektiv. 

Deltagare och utställare från hela 
Sverige. Beräknat antal deltagare 
1000.600 anmälda så här långt. 
Sista anmälningsdag 22 april.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bk - barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Rätten till utbildning inkluderar inte enbart skolans huvudämnen. Den ska enligt barnkonventionen förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv Enligt rätten till information ska staten uppmuntra produktion och spridning av barnböcker, uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller en urbefolkning, uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material som är till skada för barnet.



• Barnrättsdagarna är vår största mötesplats och 
Sveriges enda mötesplats för barnrättsfrågor. 

• På Barnrättsdagarna möts socialsekreterare, lärare, 
rektorer, kuratorer, vården, kriminalvården, 
idéburen sektor, myndigheter, kommuner, 
politiker, praktiker, chefer och egenföretagare.

• Alla arbetar med eller för barn och vill på ett eller 
annat sätt utveckla sitt arbete med att genomföra 
barnkonventionen i praktiken.

Barnrättsdagarna

Susanne 
Björk

Vilma 
Hedlund

Rikard 
Tordön

Solveig 
Dalgrund

Presentatör
Presentationsanteckningar
Barnrättsdagarna är vår största mötesplats och Sveriges enda mötesplats för barnrättsfrågor. Det finns andra stora mötesplatser men det här är den enda som enbart fokuserar på barn och som gör det tvärsektoriellt. På Barnrättsdagarna möts socialsekreterare, lärare, rektorer, kuratorer, vården, kriminalvården, idéburen sektor, myndigheter, kommuner, politiker, praktiker, chefer och egenföretagare. Alla arbetar med eller för barn och vill på ett eller annat sätt utveckla sitt arbete med att genomföra barnkonventionen i praktiken.



Ur programmet

Jannike 
Tillå

Elisabeth 
Dahlin

Emma 
Leijsne

Fredrik 
Malmberg

Magnus 
Jägerskog

Chiara
Bergmark

Landshövding Georg Andrén inleder.  
Socialminister Lena Hallengren och  
Barnombudsmannen deltar förutom
130 föreläsare och 28 utställare . 

Programmet innehåller kunskap, metoder 
och idéer kring hur man kan arbeta både 
förebyggande och vidta åtgärder. 

Forskare, specialister och praktiker med 
kunskap och erfarenhet i frågan deltar 
tillsammans med politiker och chefer.  

Pernilla 
Baralt

Mehdi 
Adnan Mossa



Varmt välkomna till 
Barnrättsdagarna i 
Karlstad 24-25 maj.

annemarie.broden@
allmannabarnhuset.se
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