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Förskolan, skolan och fritids som arena 

Film om universellt föräldraskapsstöd i förskola och skola – På uppdrag 

av Länsstyrelserna genomförde Karlstads universitet en kunskapsöversikt 

med fokus på universellt föräldraskapsstöd i förskola och skola under hösten 

2020. Nu har även en film tagits fram som sammanfattar denna rapport. 

Filmen finns här och rapporten här. 

Regeringen tillsätter utredning om den öppna fritidsverksamheten för 

ungdomar – En meningsfull fritid för barn och unga behövs för att minska och 

motverka segregation. Regeringen har utsett en särskild utredare som ska 

undersöka hur den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan utvecklas 

och om den kan vara relevant i brotts- och våldsförebyggande arbete. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) får också 

uppdrag att stödja kommuner i att öka ungas deltagande i demokratin. Ta del 

av pressmeddelandet här. 

Regeringsuppdrag om informationsinsatser om elevers skydd mot 

diskriminering respektive kränkande behandling – Regeringen ger 

Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att genomföra särskilda 

informationsinsatser och ta fram ett lättillgängligt informationsmaterial till stöd 

för elever och vårdnadshavare. Läs mer om uppdraget här. 

 

 Tips på stödjande material! 

Nytt tema om våld mot barn med 

funktionsnedsättning 

Barn med funktionsnedsättning löper en 

högre risk än andra barn att utsättas för 

våld. I ett nytt tema på Kunskapsguiden 

finns fakta, stöd till personalen och samlad 

information om socialtjänstens, hälso- och 

sjukvårdens och tandvårdens ansvar inom 

området. Ta del av Kunskapsguidens tema 

här. 

Socialtjänsten arbetar för barns bästa: 

Information för föräldrar 

På Socialstyrelsens hemsida finns 

information till föräldrar om socialtjänstens 

arbete med barn och unga. 

Informationsbladet finns översatt till 17 

språk. För mer information. 

Informationsblad om lustgas 

Användning av lustgas i 

berusningssyfte blir vanligare bland 

unga. Länsstyrelsen i Östergötland 

har tagit fram ett informationsblad 

om lustgas att använda i mötet 

med vårdnadshavare och andra 

viktiga vuxna i barn och ungas 

närhet. Informationsbladet kan 

användas av skola, ungdomshälsa, 

socialtjänst, föräldraskapsstödjare, 

föreningar med flera För 

informationsblad för utskrift, för 

digitalanvändning och möjlighet att 

lägga till lokal information och för 

digital användning utan möjlighet 

att lägga till lokal information. 

 

 

 

Remisser 

I juni kom utredningen Alla 

tiders föräldraskap – ett stärkt 

skydd för barns familjeliv (SOU 

2022:38). Utredningens 

övergripande uppdrag har varit att 

se över föräldrabalkens regler om 

föräldraskap och i övrigt överväga 

vissa förändringar av de 

familjerättsliga reglerna. För mer 

information om utredningen och 

remissmissiven. 

Ett fönster av möjligheter – 

stärkta rättigheter för barn och 

vuxna i skyddat boende. 

Utkastet till lagrådsremiss 

innehåller förslag som stärker 

barnrättsperspektivet för barn som 

följer med en vårdnadshavare till 

ett skyddat boende. För mer 

information om utkastet på 

lagrådsremiss och remissmissiven. 

 

 

 

Konferenser och seminarier! 

Att växa upp i utmanande tider, 

10–11 november, digitalt 

Barn- och ungdomsvetenskapliga 

forskningsmiljön (BUV) vid 

Högskolan Väst bjuder in till en 

konferens och temat denna gång 

riktar ljuset mot de stora 

utmaningar som präglar barns och 

ungas livsvillkor och 

framtidsutsikter idag. För mer 

information och anmälan 

 

Rätten till sitt språk – om ”jag-

stärkande”, identitet och 

flerspråkighet – 25/10 förmiddag 
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