
Tisdag 19 maj
Moderator: Jacke Sjödin

08.00–09.00 Registrering och kaffe
09.00–09.30 El Sistema
09.30–10.15 Inledning
  Magnus Berntsson, vice ordförande i regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen 
  Tinna Cars-Björling, ordförande Föreningen För Familjecentralernas Främjande
  Det var en gång - en berättelse om familjecentralerna 
  Vibeke Bing, folkhälsovetare & grundare av Föreningen För Familjecentralernas Främjande
  Moderator Jacke Sjödin

10.15–11.00 Nationellt perspektiv
  Marielle Nakunzi, sakkunnig regeringskansliet/socialdepartementet. 
  Kenneth Ljung, utredare, Barnombudsmannen
11.00-11.20 Paus

11.20–12.10 Reflektioner om ledarskap och förbättring i komplexa  
  organisationer – familjecentralen i fokus. 

Vad krävs av ledarskap och medarbetarskap för att ständigt förbättra  
det vi vill uppnå med familjecentraler? Hur kan vi överbrygga gap  
mellean det vi vet och det vi gör, mellan policy och praxis för bästa  
möjliga resultat för barn och familjer?
Boel Andersson Gäre, barnläkare och professor vid Jönköping Academy  
for improvement of health and welfare

12.10–13.40 Lunch

13.40–14.15 Social hållbarhet med siktet inställt på de tidiga åren
I föreläsningen framhålls på vilket sätt familjecentraler ska ses som  
centrala aktörer i förverkligandet av ett socialt hållbart samhälle.
Sara Lindeberg, specialistläkare i socialmedicin, Region Skåne

14.25–15.20 Parallella seminarier (se bilaga)
15.20–15.45 Kaffe
15.45–17.20 Parallella seminarier/årsmöte

19.00–  Middag på Kajskjul 8

Att välja framtid 
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa  
och social hållbarhet



Onsdag 20 maj

08.30–09.00 Folkstart med Annika och Måns.
  Jacke Sjödin ser tillbaka på gårdagen.
09.00–09.50 Den orättvisa hälsan

I vilken utsträckning är hälsa ojämlik i Sverige och övriga världen? 
Varför lever människor med social position längre än andra?
Mikael Rostila, docent vid Sociologiska institutionen, Stockholms 
universitet

09.50–10.25 Kaffe

10.25–11.15 Små barns vänskap - några utmaningar och dilemman
En diskussion om vad vänskap betyder för små barn och vilka utma-
ningar vuxna, förskollärare och andra som jobbar inom förskolan kan 
möta i sitt arbete med vänskap mellan barn.
Anne Greve, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus

11.15–12.05 Om familj, barn och föräldrar i en förändrad välfärd
Två teman ur aktuell forskning om barn, unga och familjer i välfärds-
samhället. 
•  Familjepolitikens förändring i Europa med särskild betoning på 
Sverige under de senaste decennierna.
•  Välfärdssamhällets utmaningar som en följd av förändrade familje-
förhållanden.
Lennart Nygren, professor vid Institutionen för socialt arbete,  
Umeå Universitet

12.05–13.15 Lunch

13.15–13.45 Civilsamhällets kraft
Röster från föräldrar och exempel på framgångsfaktorer i vårt 
arbete med föräldraforum.
Sara Lidgren-Ntini, verksamhetsutvecklare Rädda Barnen, och  
Ingela Sjöberg, kommunalförbundet Skåne
Möten med föräldrar i nytt land. Folkbildningens viktigaste utma-
ningar att möta och nå de som fått minst möjligheter till lärande och 
utveckling.
Johnny Nilsson, förbundschef Studiefrämjandet

13.45-13.50 Paus

Att välja framtid 
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa  
och social hållbarhet



Att välja framtid 
Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa  
och social hållbarhet

Varmt välkomna till Västra Götaland!

13.50–15.00 Att välja framtid - Familjecentralen som unik arena för jämlik  
  hälsa och social hållbarhet

Dialog med representanter från politisk-, chefs- och verksamhets-
nivå under ledning av moderator Jacke Sjödin. Medverkar gör också 
professor Lennart Nygren, Sara Lidgren-Ntini, verksamhetsutvecklare 
Rädda Barnen och Johnny Nilsson, förbundschef Studiefrämjandet. 

15.00–15.15 Avslutning och överlämning av stafettpinnen till värden för den   
  Nationella familjecentralskonferensen 2016.
15.15–  Kaffe och kaka


