Samhällets Styvbarns kunskapsbank – Upprättelseutredningen (2010:15)
www.styvbarn.se

Samhällets Styvbarns
kunskapsbank
Upprättelseutredningen
I samband med att Vanvårdsutredningen lämnade sitt delbetänkande den 14 januari 2010, så
meddelade äldre- och folkhälsominister Maria Larsson att regeringen skall tillsätta en särskild
utredare för att se hur upprättelseprocessen kan utformas. Denna Upprättelseutredning
(2010:15) fick sina direktiv av regeringen den 18 februari 2010. Till särskild utredare utsågs
generaldirektör Kerstin Wigzell, som tidigare ansvarat för bl.a. Barnskyddsutredningen.
Utredaren ska besvara följande frågor:
•

Hur kan en upprättelseprocess och ett erkännande av det som hänt dem som utsatts för
vanvård och övergrepp i den sociala barn- och ungdomsvården ges en lämplig
ceremoniell inramning?

•

Behövs åtgärder - utöver de som redan vidtagits - för att det som hänt inte ska
upprepas?

•

Behövs åtgärder för upprättelse utöver det som sker genom Vanvårdsutredningen?

•

Hur kan befintliga åtgärder för rehabilitering bättre komma dem till del som utsatts för
vanvård och övergrepp?

•

Kan och bör ekonomisk ersättning ges till dem som berättat om att de utsatts för
vanvård och övergrepp och hur kan en ett system för sådan kompensation i så fall
utformas på ett rättssäkert sätt?

•

Kan ytterligare åtgärder behövas för att så långt möjligt förhindra att barn far illa när
de finns i samhällets vård.

Utredningen skall redovisas senast 31 januari 2011.
Riksförbundet för Samhällets Styvbarn har välkomnat denna utredning som ligger i linje med
vad vi krävt.
Dokument från regeringen och utredningen:
Utredning om upprättelseprocess tillsatt. Pressmeddelande från Socialdepartementet – 18
februari 2010 (extern sida)
Upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och
ungdomsvården. Regeringens direktiv 2010:15 – 18 februari 2010 (extern sida i pdf)
Dokument från Samhällets Styvbarn:
Samhällets Styvbarn välkomnar upprättelseutredning. Pressmeddelande 19 februari 2010.
Samhällets Styvbarn välkomnar upprättelseutredning. Uttalande från Riksförbundets styrelse
19 februari 2010.
PM till folkhälsominister Maria Larsson, 24 februari 2010
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PM till Kerstin Wigzell, upprättelseutredningen, 22 mars 2010
Samhällets Styvbarns upprättelseförslag, 28 juni 2010
PM till Kerstin Wigzell, upprättelseutredningen, 20 september 2010
Argument för upprättelsen, 25 september 2010
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