SOCIALCHEFSDAGARNA 2018 • ATT LEDA I FRAMTIDENS VÄLFÄRD
JÖNKÖPING 3–5 OKTOBER

I år har vi fler eftermiddagsseminarier än vanligt, sju i varje block. Välj ETT seminarium ur varje block när du
anmäler dig via länken på socialchefsdagarna.se. Om det skulle vara fullbokat kontaktar vi dig angående alternativt val – du behöver alltså inte göra något andrahandsval när du anmäler dig.

ONSDAG 3 OKTOBER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMINARIEBLOCK 1, KL. 14.15–15.15
1.

Juridiska förändringar som påverkar socialtjänstens ekonomi 2018–2019

Vad kostar aktuella lagändringar och praxis socialtjänsten? Möt
JP Infonets juridiska rådgivare i en genomgång av vad du som
ledare inom socialtjänsten behöver veta och förhålla dig till just
nu. I det här seminariet väljer vi ut och berättar om de mest
aktuella lagändringarna och rättsfallen med potentiellt stor ekonomisk påverkan för socialtjänsten och hur de berör er verksamhet.
Cecilia Grefve, ledarskaps- och organisationsutvecklare
Finn Kronsporre, juridisk rådgivare inom LSS, SoL, LVM m.m.
Emmelie Pettersén Uggla, juridisk rådgivare inom förvaltningsrätt, LVU, SoL m.m.
Lotta Rapacioli, juridisk rådgivare inom LSS, Lex Sarah m.m.
Klara Rolfart, juridisk rådgivare inom ekonomiskt bistånd, SoL,
LVU m.m.
Alla från JP Infonet.
2.

Chefsduellen – dilemman i social verksamhet

En socialsekreterare inleder en relation med en klient. Sonen till
en kvinna med hemtjänst anklagar en namngiven undersköterska
för att fuska med städningen. Hur ska man som chef agera i dessa
svåra situationer? I Chefsduellen låter vi fyra chefer argumentera
för sina bästa lösningar. Retorikproffset Elaine Eksvärd leder
duellerna, och du som åskådare är domare. Vilken chef tycker du
löser utmaningarna bäst?
Medverkar gör bland andra:
Lotta Ekstedt, moderator och chefredaktör för Chefen i Fokus
Elaine Eksvärd, retorikexpert och tävlingsledare
Veronica Magnusson, Visions förbundsordförande.
3.

DIALOGEN

Framtidens utmaningar kommer ställa stora krav på kommunernas förmåga och kompetens att genomföra förändring och förbättringar av verksamheter. Som kontrast till detta pekar svensk
forskning på att offentliga organisationer brister i det långsiktiga
utvecklingsarbetet och att s k projektdriven utveckling inte leder
till genomgripande effekter i verksamheten. Ofta saknas en
grundläggande strategi för hur utvecklingsarbete ska samordnas
och organiseras. Hösten 2012 antog Socialnämnden i Jönköpings
kommun en utvecklingsstrategi för en sammanhållen, innovativ,
långsiktig och hållbar socialtjänst. Arbetet med att omsätta strategin skulle sträcka sig över en period av sex år. Strategin kallas
DIALOGEN och syftar till att över tid genomföra systematiska
förbättringsarbeten med utgångspunkt i ett medborgarperspektiv.
Den fokuserar på att utveckla processer och arbetssätt som alternativ till omfattande organisatoriska förändringar. Socialtjänsten
har med stöd av följeforskning publicerat två böcker med fokus
på uppnådda resultat och nyttan för medborgaren. Under hösten

2018 publiceras en tredje bok som beskriver fördelarna med att
över tid bedriva ett långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete.
Under seminariet presenteras erfarenheter och framgångsfaktorer
av sex års arbete med DIALOGEN.
Stefan Österström, biträdande socialdirektör Jönköpings kommun.
4. Kommunutredningen
Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad
utmaningar, bland annat till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att kommunerna
på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de
har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. En
parlamentariskt sammansatt kommitté har därför fått i uppdrag
att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att
fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.
Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen,
Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen.
5.

Återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län

Projektet är ett pågående och långsiktigt arbete för att implementera ett återhämtningsinriktat förhållningssätt i Jönköpings län.
Huvudsyftet är att hela tiden ha personers kunskap och erfarenhet av psykisk ohälsa i centrum. Våra uppdragsgivare är alla 13
kommuner i länet, i samverkan med Region Jönköpings län. Ett
återhämtningsinriktat förhållningssätt innebär att se varandra
som resurser, bygga upp en allians och inge individen hopp,
stödja individens egen förmåga att komma vidare i livet, kunna ta
eget ansvar och känna sig delaktig.
På vårt seminariepass ger vi kort information om återhämtning
och berättar om den egna upplevelsen av återhämtningsresan. Vi
berättar om peerutbildningens grund, information och erfarenheter; vad co-production är; och hur vi hittar ett medskapande för
att stödja implementering.
Vi arbetar i co-production vilket innebär att när vi föreläser,
håller utbildning och seminarier så gör vi det tillsammans utifrån
olika perspektiv, professionellt samt utifrån att ha en egen erfarenhet av psykisk ohälsa.
Under projekttiden har vi utbildat flera personer som har en egen
erfarenhet av psykisk ohälsa eller erfarenhet som anhöriga, som
vill bidra.
Vi har under åren utbildat ca 500 personer i Ett återhämtningsinriktat förhållningssätt. Andra insatser har varit seminarier och
workshops samt föreläsningar och idag finns det ett stort intresse
i vårt län. Vi har 45 personer med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa som bidrar med sin kunskap och vi utvecklar allt i coproduction.
Vårt team består i dag av fyra personer där vi har med båda perspektiven professionell och egen upplevd erfarenhet och alltid i
samverkan med peers, personer med egen erfarenhet av psykisk
ohälsa.
Mia Nordlund, Malin Forslund, Arpad Andersson
och Sara Thil, alla FoU-ledare i Jönköpings län.
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6. Samverkan vid utskrivning från sjukhus
Hur ska vi få till den nära vården? Vård och omsorg om sköra
äldre står inför stora utmaningar de kommande åren. Tillgången
till personal kommer inte att öka i samma takt som människor
blir äldre och lever längre. Vi måste hitta nya arbetssätt. Inom
sjukvården pågår ett omställningsarbete från sluten vård till vård
i öppna former, ofta i den enskildes hem. Sverige fick 2018 en ny
lagstiftning kring samverkan vid utskrivning från sjukhus. Hur
har det gått? Har individens resa genom vården blivit smidigare?
Hur har kommunerna klarat omställningen och får de äldre en
fast vårdkontakt och en samordnad individuell plan när det
behövs? Detta seminarium kommer att handla om hur kommunerna kommer att vara en del av ”Nära vård” samt erfarenheter
från de första nio månaderna med den nya lagen. Framgångsfaktorer och hinder kommer att diskuteras.

nom ett proaktivt arbetsmarknadsarbete och en öppenhet för att
ta till sig den digitala utvecklingen har dessa kommuner genomgått en digital transformation med goda resultat för både medborgaren och den kommunala ekonomin.
PwC har erfarenheter av såväl digital transformation som förändringsledning för att bryta mönster i en traditionsbunden sektor
och delar under seminariet med sig av erfarenheter för att lyckas
med den utmaning som Sveriges kommuner står inför.
Ola Johnsson och Cecilia Lejon, PwC.
9. LSS-utredningens analyser och förslag
LSS-utredningen har nyligen lämnat sitt betänkande till regeringen och utredningens huvudsekreterare, Anders Viklund, kommer
att redogöra för utredningens viktigaste slutsatser och förslag.

Maj Rom, handläggare, Greger Bengtsson, handläggare
och Emma Spak, samordnare för nära vård, alla från Sveriges
Kommuner och landsting.

Anders Viklund, huvudsekreterare.

Läs mer på SKL:s hemsida

Hur får man hög kvalitet i svensk välfärd? Vad kännetecknar
egentligen Sveriges bästa offentliga verksamheter? Och vad gör de
annorlunda i jämförelse med andra verksamheter i offentliga
sektorn? Presentationen bygger på arton års forskning, i vilken
Sveriges bästa verksamheter har avkodats. Ett antal principer och
arbetssätt har visat sig ligga bakom framgång och en verksamhet
med hög kvalitet, oavsett välfärdsområde. Presentationen belyser
vad du som chef kan göra för att din verksamhet ska nå bättre
resultat och en högre kvalitet.

7.

Agenda för integration: Från mottagandet av
asylsökande till efter avslag eller bosättning och
etablering

De senaste åren har präglats av upp- och nedgångar i mottagandet, nya regelverk, omstöpta samverkansformer mellan aktörer
och ändrade ekonomiska förutsättningar. Kommunerna och
socialtjänsten påverkas av alla delar och därmed också de snabba
förändringarna. Det gäller mottagandet av asylsökande vuxna och
familjer i anläggningsboende eller eget boende, ensamkommande
barn och unga, de som får avslag, anvisade och självbosatta nyanlända, kvotflyktingar och anhöriga. Erfarenheterna och lösningarna är olika över landet. Vid seminariet presenteras och diskuteras aktuella frågor, utmaningar, goda exempel och möjliga framtidsscenarier.
Leif Klingensjö, sektionschef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Björn Andersson och Karin Perols, utredare avdelningen för
utbildning och arbetsmarknad
Ove Ledin, handläggare avdelningen för vård och omsorg
Alla från Sveriges Kommuner och Landsting.
https://skl.se/integration

10. Sveriges bästa verksamheter

Henrik Eriksson, tekn. dr, docent, Chalmers Tekniska Högskola.
11. Skola, vård, omsorg – och den psykiska ohälsan
Psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet för barn och
unga under deras uppväxt, och det vanligaste ämnet när ett barn
kontaktar Bris. Sverige har misslyckats med att främja en god
psykisk hälsa bland barn i allmänhet och att förebygga psykisk
ohälsa hos utsatta grupper av barn. Ett resultat är att utvecklingen, vad gäller barns mående, är avsevärt sämre än i våra nordiska
grannländer. Hur kunde det bli så här? Och hur hänger det här
ihop med välfärdens grundstenar; skolan, vården och omsorgen?
Seminariet ger en analys av hur välfärdssamhället fungerar och
vad som behöver göras för ett samhälle som bättre främjar en god
psykisk hälsa bland barn och unga.
Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris.

SEMINARIEBLOCK 2, KL. 15.45–16.45
8.

Kan den digitala medarbetaren möjliggöra en
lyckad integration?

Det offentliga Sverige står inför stora utmaningar de kommande
åren, såväl ekonomiskt som resurs- och kvalitetsmässigt.
2015 kom över 165 000 flyktingar till Sverige. Merparten av dessa
har nu varit igenom sin asylprocess och ansvaret för integration
och etablering har övergått till Arbetsförmedling och kommun.
2018 och framåt har flertalet passerat den statliga etableringen.
Statistiken visar att cirka 70 procent av dem som kommer ut från
etableringsreformen inte kan försörja sig själva. Detta kommer
resultera i ett stort ekonomiskt och resurskrävande tryck på
Sveriges kommuner.
Parallellt med detta befinner sig många av Sveriges kommuner i
traditionsbunden kontext där medborgarens perspektiv inte är
prio ett. Det finns dock exempel på kommuner som med ett
strukturerat och målmedvetet förhållningssätt har lyckats. Ge-

12. Att växla utanförskap mot egenförsörjning inom
bristyrken
Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt mycket stark. Men
samtidigt som både offentliga och privata arbetsgivare har svårt
att rekrytera den kompetens som behövs finns en stor grupp
människor som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden. Att
strategiskt använda det arbetsmarknadspolitiska verktyget extratjänster kan få fler i jobb och samtidigt avlasta verksamheter där
det råder underbemanning. Extratjänsterna kan också motivera
fler att utbilda sig till yrken inom skola, vård och omsorg. De
kommuner som lyckas bäst har ofta en långsiktig strategi kring
rekrytering och en nära samverkan med Arbetsförmedlingen. På
seminariet belyser vi läget på arbetsmarknaden och hur kommunen och Arbetsförmedlingen kan samverka mer inom rekrytering, vuxenutbildning och integration av nyanlända.
Maria Mindhammar, överdirektör och ställföreträdande generaldirektör Arbetsförmedlingen.
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13. Människohandel för sexuella ändamål i Sverige –
en lägesrapport
Den gränsöverskridande människohandeln för sexuella ändamål
är en mycket lukrativ kriminell verksamhet runtom i världen.
Handeln med människor är ett ljusskyggt fenomen och det kan
ibland vara svårt att få grepp om hur pass omfattande problematiken är. Detta föredrag syftar till att svara på frågor som; Hur ser
prostitutionssituationen ut i Sverige idag? Vilka är de kvinnor
som hamnar i människohandlarnas klor? Samt vilka är de människohandlare och sexköpare som utnyttjar dessa kvinnor?
Simon Häggström är specialiserad på prostitution och människohandel för sexuella ändamål och har även skrivit böckerna
Skuggans lag och Nattstad. Han skulle ha hållit sitt seminarium
redan på förra årets socialchefsdagar, men fick tyvärr ställa in på
grund av sjukdom. Därför är vi glada att kunna välkomna Simon
igen!
Simon Häggström, kriminalinspektör vid Nationella operativa
avdelningens (NOA) människohandelsgrupp, Polismyndigheten.
14. Nu flyttar punkarna in på äldreboendet
På det här seminariet får du höra hur åldrandet har förändrats
under de senaste fyra decennierna. H70-studierna i Göteborg
visar att dagens äldre är mer vitala intellektuellt och fysiskt och
mer aktiva än tidigare generationer. När det gäller äldres behov är
det lika viktigt att se till vilken generation man tillhör som till den
ålder man råkar befinna sig i för tillfället.
Ingmar Skoog, professor, föreståndare för Centrum för åldrande
och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet, Institutionen för
neurovetenskap och fysiologi.
www.agecap.gu.se

TORSDAG 4 OKTOBER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEMINARIEBLOCK 3, KL. 14.00–15.00
15. Nätdroger och nätdroghandel
Handeln med droger på nätet fortsätter alltjämt både med narkotikaklassade och ännu ej klassade substanser. År 2016 gick
fentanyl om heroin som dödligaste drog i Sverige. De flesta av
dem som dog av fentanyl dog av oklassade varianter av fentanyl,
även kallat nya psykoaktiva substanser, eller i dagligt tal nätdroger. Föreläsningen kommer att gå igenom vad som säljs just nu
på nätet, hur man köper och vem som köper/säljer. Under föreläsningen kommer man även gå igenom hur polisen jobbar mot
nätdroger och nätdroghandel. Niklas Lindroth är narkotikapolis
med flerårig erfarenhet av gatulangning och arbete mot nätdroghandel. Han är sakkunnig som polis i rättegångar gällande elektronisk droghandel samt nya psykoaktiva substanser och har
utbildat försvaret, kriminalvården, domstolsverket, polisen, ekobrottsmyndigheten samt regelbundet på polisutbildningen om
narkotika och polisens arbete mot narkotika. Niklas Lindroth fick
Svenska Carnegieinstitutets pris som årets narkotikapolis år 2014.

ser IVO i tillsynen att patienter och brukare upplever stora brister
i vårdens övergångar. Patienter och brukare hamnar i vad organisationsforskaren Mats Tyrstrup vid Handelshögskolan i Stockholm har kallat ”de organisatoriska mellanrummen”. Hur kan
organisationsforskningen bidra till lösningen vad gäller brister i
övergångarna mellan vård och omsorg?
IVO har bjudit in Mats Tyrstrup för att berätta om sin forskning
och om hur möjligheterna till innovation och förnyelse ofta finns
just i gränslandet mellan två eller flera organisationer. Mats Tyrstrup tar även upp ledarskapets roll för att överbrygga de organisatoriska mellanrummen. Genom ett utvecklat gränsöverskridande samarbete kan vi bidra till att vård- och omsorgskedjan håller
samman för varje person.
Mats Tyrstrup, organisationsforskare, Handelshögskolan i Stockholm
Gunilla Hult Backlund, IVO:s generaldirektör och
Karl Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, reflekterar över Mats Tyrstrups tankar och förslag
Moderator: Anders Kandelin, IVO.
17. På spaning efter ett socialt hållbart samhälle
Under Socialchefsdagarna 2014 i Göteborg fick landets socialchefer säga vilken som var den viktigaste sociala frågan. Två saker
framkom: ”minska segregationen” och ”bostäder åt alla”. På
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) fördes en diskussion om att dessa två frågor inte är något som Sveriges socialtjänster själva kan lösa. Ett samarbete över verksamhetsgränser
för att börja ta tag i frågan bedömdes som nödvändigt. De två
chefsnätverken på GR, socialchefsnätverket och samhällsbyggnadschefsnätverket, bestämde sig för att börja arbeta tillsammans
för att fokusera på sociala hållbarhetsfrågor.
Seminariet kommer att handla om hur socialchefer och samhällsbyggnadschefer i GR tillsammans arbetar för att göra sociala
hållbarhetsfrågor konkreta och möjliga i den egna kommunen
och regionalt. Ett samarbete mellan socialtjänst och samhällsbyggnad är en förutsättning för att bygga ett samhälle där plats
finns för alla, men hur kan det utformas?
Följande tre frågeställningar kommer att diskuteras under seminariet:
• Hur kan social hållbarhet definieras utifrån ett kommunalt
perspektiv?
• Vad gör vi redan idag som är goda exempel på hur vi arbetar
med sociala hållbarhetsfrågor?
• Vad kan vi göra tillsammans för att ytterligare utveckla metoder för socialt hållbarhetsarbete?
Camilla Blomqvist, socialchef Stenungsunds kommun
Kristina Lindfors, samhällsbyggnadschef, Stenungsunds kommun
Medverkar gör också projektledare för det regionala Vinnovaprojektet Social innovation i samhällsplanering, Göteborgsregionens
kommunalförbund, GR.
http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/socialvalfardarbetsmarknad/natverk/socialhallbarhet.4.6fa4735415729ea6d7d3f48c.html

Niklas Lindroth, narkotikasamordnare, Polisen Alingsås.
16. Brister i övergångarna mellan vård och omsorg
Resultatet för patienter och brukare är kvittot på hur vården och
omsorgen fungerar. Vård- och omsorgsgivare samverkar i stor
utsträckning över verksamhets- och huvudmannagränser. Ändå

3 – SOCIALCHEFSDAGARNA 2018

18. Mer tid för barn och unga genom förenklad dokumentation

20. The Job Shadow Day. Get involved, get working, get inclusive!

En för stor del av socialsekreterares arbetstid går åt till administration och dokumentation. Osäkerhet kring vad som ska dokumenteras gör att socialtjänsten tenderar att dokumentera för
mycket och fel saker. Tiden det tar att dokumentera påverkas
även av att den tekniska utvecklingen är eftersatt i den sociala
barnavården. SKL har under 2017 och 2018 drivit ett förbättringsarbete kring detta med stöd av Socialdepartementet. Under
presentationen kommer ni få ta del av de deltagande kommunernas synpunkter om sin egen dokumentation och hur den kan
förbättras och effektiviseras, samt resultatet av användandet av
den tekniska lösningen taligenkänning vid dokument.

The Job Shadow Day on Ireland is a nationwide initiative, which
takes place each April. It brings people with disabilities and local
employers together for one day to highlight the valuable contribution people with disabilities can, and do, make at work. Participants explore the world of work for a day by shadowing someone in the workplace. During the years participants have been
shadowing lots of different workplaces, from the local bakery, to
the minister of social protection.

Kjerstin Bergman, samordnare barn och unga i den sociala barnavården, och Marta Nannskog, sakkunnig, båda från Sveriges
Kommuner och Landsting
Birgitta Svensson, fil. dr, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.
Dokumentation barn och unga
Taligenkänning

The JSD is arranged by The Irish Association of Supported Employment (IASE), which is a voluntary organisation, set-up in
1994, to promote the development of supported employment in
Ireland. At this seminar you will be given a presentation of the
work with Job Shadow Day and how it can be a part in involving
local employers to develop the possibilities for people with disabilities to get involved, get working, get inclusive.
Desmond Balmer BA MA, Coordinator Day Services,
St John of God Community Services, Liffey Region
21. En avgörande fråga: Hur mår din ekonomi?

19. Välfärdsteknologi för framtidens omsorg
Artificiell intelligens – den nya superkraften
Välfärdsteknologi för framtidens omsorg
Idag är många IoT-plattformar (Internet of Things) redan här.
Maskininlärning, artificiell intelligens och blockkedjor är en
realitet. Kristoffer Axelsson och Johan Lenander från Tunstall
berättar om hur den teknologiska utvecklingen fortsätter i en allt
snabbare takt. De kommer prata om de nya trenderna på marknaden och visar hur vi tror att de nya lösningarna och tjänsterna
kommer se ut i en omvärld där vård och omsorg konvergerar och
där individens behov står i centrum.
Kristoffer Axelsson, CEO Tunstall, och Johan Lenander, Sales
Director Tunstall, har båda lång erfarenhet inom välfärdsteknologi
och trygghet. På ett enkelt vis åskådliggör de framtiden.
Artificiell intelligens – den nya superkraften
På samma sätt som vi fick övernaturlig muskelkraft under industrialiseringen utlovar Artificiell intelligens (AI) att ge oss mentala
superkrafter. AI finns redan och skapar stor nytta i samhället och
i våra vardagliga liv utan att vi tänker på det. Tittar vi runt hörnet
utlovas ibland fantasieggande underverk som att bota åldrandet
och lösa alla världens problem. Vad ska man tro, vad är sanning
och vad är ren fantasi? En sak är säker: AI ger konkreta värden
här och nu som inte varit möjligt genom ren mänsklig tankekraft
och det används allt oftare för att utföra uppgifter som vi aldrig
har trott skulle kunna utföras på annat sätt än av människor. Det
innebär också att vi behöver fundera på de etiska, moraliska och
legala frågor som dyker upp när AI tar beslut som tidigare togs av
människor. Conny Svensson visar oss vad AI är idag men också
vad det kan innebära imorgon och hur detta kan vara en av de
största förändringarna mänskligheten stått inför.
Conny Svensson, ansvarig för AI och digital transformation på
CGI, är en inspirerande och kreativ funderare med 20 års erfarenhet av IT-branschen. Från att vara utvecklare använder han nu
digitala möjliggörare såsom AI för att hjälpa företag att skapa
bättre förutsättningar för kunder och anställda. Hans filosofi är att
teknik är kul och skapar nya möjligheter, men människor är ännu
roligare och viktigare!

Känslan av skuld och skam gör att många inte vill prata om sin
ekonomiska situation. Ekonomisk utsatthet och skuldproblem
leder dessutom ofta till ohälsa och en känsla av hopplöshet. Genom att fler yrkesgrupper som möter personer som har eller
riskerar att få problem med skulder ställer frågan ”hur mår din
ekonomi?” och även kan hantera svaren, ökar möjligheten att nå
ut med stöd i ett tidigt skede – innan skuldsättningen och ohälsan
blivit för stor. Konkreta tips, metoder och verktyg kommer att
presenteras.
Det finns ett behov av regelförändringar som ska leda till ett
stärkt konsumentskydd och en mer ansvarsfull kreditgivning med
syfte att minska risken att konsumentkrediter leder till överskuldsättning. Vad innebär till exempel de nya reglerna för högkostnadskrediter? Vilka slutsatser har Finansinspektionen dragit från
kartläggningen om konsumtionskrediter bland konsumtionskreditinstitut?
Maria Lindstedt, projektledare för regeringsuppdraget kring fördjupad samverkan mot överskuldsättning på Konsumentverket och
Jonas Skärström, Finansinspektionen.
www.konsumentverket.se

www.hallakonsument.se www.fi.se

SEMINARIEBLOCK 4, KL. 15.30–16.30
22. Brobyggare bidrar till nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden
Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden är en av de
större samhällsutmaningar som de nordiska länderna står inför.
Många unga familjer har kommit som asylsökande till de nordiska länderna och så många som 200 000 barn kom under åren
2011–2016. Det tar längre tid för kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden och ibland ökar den psykiska ohälsan hos kvinnor efter några år i hemmet. Nordiska erfarenheter visar att tidigt
uppsökande insatser med brobryggare som pratar samma språk
kan skynda på integrationen. Under detta seminarium ger vi
exempel på framgångsrika metoder och insatser från flera nordiska länder.
Lilia Lahmar och Mats Mikiver berättar om Linköping kommuns
arbete med förebyggande tidiga insatser och hur familjestödjare
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med Brobyggarfunktioner arbetar på familjecentraler och förskolor/skolor med utrikesfödda familjer.

25. Vem är ansvarig när välfärdsteknologin inte
fungerar?

Lilia Lahmar och Mats Mikiver, Linköpings kommun
Anna Gärdegård och Kristin Marklund, projektledare vid Nordens Välfärdscentrum

För att klara framtidens utmaning om vård och stöd till äldre
måste vi i stor utsträckning nyttja det vi kallar välfärdsteknologi,
som kan vara digitala lås, kameror, sensorer och GPS-larm.

http://nordicwelfare.org/sv/Projekt/Integration/Nordisktintegrationssamabete/

Tekniken är bra och nödvändig för att klara framtidens utmaningar. Använd på rätt sätt bidrar den till bättre service, större
trygghet och ökad självständighet och frihet i vardagen. För att få
maximalt värde av tekniken krävs att den är väl integrerad i verksamheten. Självklart kommer vi medborgare förvänta oss att den
teknik vi redan har tillgång till i form av mobiltelefoner eller
andra digitala och/eller integrerade lösningar i våra hem också
ska kunna kopplas upp mot välfärdstjänster inom såväl hälsooch sjukvården som socialtjänsten. Det här innebär att det är
många aktörer inblandade: kommunen, brukaren själv, leverantörer av enheter, förskrivare av hjälpmedel, leverantörer av verksamhetssystem och många fler. Det är en kedja av aktörer där alla
behövs. Men vad händer om kedjan bryts? Vem är ansvarig?

https://www.facebook.com/nordicwelfare/
Twitter: @IntegrationNR
23. Hur kan socialtjänsten använda en forskare på
bästa sätt?
Viktoria Skoog kommer under seminariet att berätta om sitt
arbete på en forskningsenhet som ägs av socialtjänsten. Hon
kommer bland annat att prata om sin forskning gällande barn i
samhällsvård, Västernorrlandsmodellen som ett sätt för socialtjänsten att ta del av barns röster som brukare samt om hur
forskningscirklar kan användas som metod för att öka socialsekreterares kompetens gällande barnsamtal.
Viktoria Skoog, socionom och fil. dr i socialt arbete, Kommunförbundet, FoU Västernorrland.
24. EBP-resan. Då, nu och framåt
Sedan början av 2000-talet har evidensbaserad praktik (EBP)
haft en framträdande plats för utvecklingen av socialtjänsten.
Detta har bland annat lett till direktiv från regeringen om statlig
kunskapsstyrning som fokuserar på införande av EBP i syfte att
åstadkomma en kunskapsbaserad socialtjänst. Överenskommelser om stöd till EBP inom detta område har under 2011–2016
träffats mellan regeringen och SKL.
I det här seminariet diskuteras ett forskningsprojekt som studerat
överenskommelse om EBP och de regionala utvecklingsledarna
inom BoU. Vi diskuterar överenskommelser som styrform för att
implementera EBP i social barn- och ungdomsvård. Vem eller
vilka nådde vi? Hur blir det när EBP ska omsättas i praktiken?
Om ett töjbart begrepp som kan användas olika beroende på
sammanhang och syfte.
Seminariet kommer också att handla om hur lokal, regional och
nationell nivå ser på utvecklingen av kunskap under de senaste
tio åren ur ett mer övergripande perspektiv och hur vi tillsammans, SKL, Regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen, vill stärka detta arbete framöver för lokal nytta.
Anna Lilja Qvarlander, samordnare Sveriges Kommuner och
Landsting, moderator
Harald Gegner, doktorand Malmö universitet och utvecklingsledare i Lunds kommun
Sofia Lager Millton, teamchef, regional utvecklingsledare barn och
unga, Region Jönköpings län
Kjerstin Bergman, samordnare barn och unga, Sveriges Kommuner och Landsting
Carina Helgesson-Björk, socialchef Gislaved
Anneli Jäderland, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
Camilla Wiberg, utredare Socialstyrelsen
Nicolina Fransson, forsknings- och utvecklingsstrateg, Kommunförbundet Skåne.

Roland Granlund, nordisk chef för Omsorg på Tieto
Jonas Hampus, sektionschef Omvårdnadsförvaltningen, Falu
kommun
Representanter från SKL, Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten), Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet samt branschföreträdare.
26. Systematisk uppföljning för vård och omsorg av
barn och unga
Systematisk uppföljning är ett viktigt utvecklingsområde inom
den sociala barn- och ungdomsvården och fortfarande saknas
kunskap om tillgången till insatser och om insatsernas kvalitet.
För att förbättra förutsättningarna för uppföljning presenterar vi
ett förslag till en gemensam nationell struktur, som tar sin huvudsakliga utgångspunkt i vad barn och unga tycker är viktiga områden, men som även beaktar verksamheternas behov av information för förbättrings- och utvecklingsarbete. Vi presenterar också
en studie om förutsättningar för att mäta omotiverade skillnader
inom social barn- och ungdomsvård, och resultat när det gäller
flickors och pojkars tillgång till insatser på lika villkor. Studien är
den första i sitt slag och fokuserar på utfallet av risk-, behov- och
mottaglighetprinciperna enligt reviderade BBIC. Vi avslutar med
att presentera förslag på hur uppföljningen kan stärkas – både för
att förbättra vården utifrån vad som är viktigt för barnen och för
att säkerställa att den ges på lika villkor.
Maria Branting och Peter Nilsson, utredare Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys
Birgitta Svensson, fil. dr, universitetslektor i socialt arbete, Karlstads universitet.
www.vardanalys.se

https://www.kau.se

Twitter: @vardanalys @KAU
27. Tjänstedesign som verktyg för att skapa nya
vägar till innovation i socialtjänsten
Socialtjänsten i Sverige står för inför stora utmaningar, såsom
effekter av en förändrad befolkningsstruktur, svårigheter med
kompetensförsörjning och nya krav från medborgarna. Det finns
ett stort behov av innovationer som kan möta framtidens utmaningar. Seminariet handlar om ett samarbetsprojekt som syftar
till att utveckla nya metoder och pröva nya verktyg för att få till
stånd innovationsprocesser inom socialtjänsten, genom att ta
bort hinder och främja innovation i en samskapande process
mellan en kommun och en myndighet. Under våren 2018 startade projektet ”Tjänstedesign som verktyg för att samskapa nya
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vägar till innovation i socialtjänsten” som är ett samarbetsprojekt
mellan Uppsala kommun och Socialstyrelsen. Seminariet kommer delge lärdomar och erfarenheter från projektet och vad vi
planerar att göra under återstoden av projektet.
Anna Löfgren Wilteus, utredare med inriktning på innovation vid
Socialstyrelsen.
Tjänstedesign

28. Hur vi möter de kommande finansiella utmaningarna?
Antalet barn och gamla ökar i snabbare takt än den arbetsföra
delen av befolkningen de närmaste 20 åren. Hur kan vi möta
invånarnas växande behov av välfärdstjänster, trots den utmaning
som kommer av brist på både på pengar och kompetens framöver?
Annika Wallenskog, chefsekonom, och Roger Molin, analytiker,
båda från Sveriges Kommuner och Landsting
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