
Praktisk information

Tid och plats Torsdag 16 maj 2018 klockan 09.30 – 16.45 
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Deltagaravgift Kostnadsfritt ingår kaffe på förmiddagen och eftermiddagen, 
lunch på egen hand. 

Anmäl dig på bit.ly/16maj2019

Vi debiterar 500:- om du inte kommer trots att du anmält dig.

Upplysningar Besök socialpolitik.se eller maila lotta.si.persson@telia.com

Välkomna!

Svensk socialpolitisk förening

Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag 

Framtidens  
socialtjänst 
– förnyade krav  
och möjligheter?

Torsdagen den 16 maj 2019
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Box 12800, 112 96 Stockholm 
socialpolitik.se

i samverkan med

med stöd av



Översynen av socialtjänstlagen; har nu nått halvtid. Den nya socialtjänstlagen 
kommer att få en långsiktig stor påverkan på socialtjänsten. Utredningens 
ambition har varit att vidga socialtjänstens uppdrag mot deltagande i sam-
hällsplanering, utveckla förebyggande och tidiga insatser. Men också stärka 
medborgarnas egenmakt, genom lättillgänglig socialtjänst som möjliggör 
insatser utan formella beslut. Mycket bra arbete görs i denna riktning, sam-
tidigt har socialtjänsten alltid tvingats prioritera akutstyrt individarbete som 
i stor utsträckning trängt undan det förebyggande perspektivet. Vad talar för 
att  socialtjänstens arbete kan förändras?

• Redan idag tillhör medverkan i samhällsplanering, uppsökande arbete mm 
socialtjänstens uppgifter, detta har inte kunnat prioriteras, vad behövs för 
att det nu ska bli verklighet?

• Är det självklart att socialtjänsten ensamma ska ansvara för det 
förebyggande arbetet, går det att göra utan fler aktörer t ex 
civilsamhället? Och blir det då hållfast och stabilt?

• Kommer socialtjänsten att få en reell roll i samhällsplaneringen, ett socialt 
perspektiv kan medföra ökade kostnader initialt?

Studiedagen vänder sig till personer som har ett intresse av att öka sina kun-
skaper inom det socialpolitiska fältet och som verkar inom området:

• Politiker och opinionsbildare.

• Personal i socialtjänst och hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer m fl.

• Forskare och andra engagerade inom ämnen som socialt arbete, sociologi 
och folkhälsovetenskap 

• Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, 
och andra myndigheter på området.

• Studenter på socionomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga 
utbildningar.

• Förvaltningar och nämnder inom fältet hos kommuner och landsting. 

• Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer.

Under dagen delas 2019 års Socialpolitiska hederspris ut. 

Program
09.00  Kaffe och registrering

09.30 Välkommen.  
Lotta Persson, ordförande i Svensk socialpolitisk förening.

09.40   30 år – En återblick Svensk socialpolitisk förening 
Lars Grönvall, fd lagman.

10.00      Områdesarbete, förebyggande och trygghetsskapande insatser i Botkyrka.
Parvaneh Sharafi, områdesutvecklare i Fittja,  
Pernilla Vera, säkerhetschef.

10.40 Sollentuna kommun: projekt ”Soc för barn och unga,  
om att öka ungdomars kunskaper om socialtjänsten”. 
Maja Hagström, projektledare,  
Zhane Taylor, medprojektledare. 

11.10     Avslutande diskussion 

11:30  Utdelning av 2019 års socialpolitiska hederspris

12.00       Lunch

13.00       Digitalisering av socialtjänsten, hur gör man? Till vilken nytta? 
Lisbeth Davidsson, enhetschef, 
Maria Malcus, tjänstedesigner, Helsingborgs kommun.

13.50       Botkyrkabyggens arbete för att öka trivsel och trygghet för sina hyresgäster. 
Chris Österlund, vd Botkyrkabyggen.

14:30     Kaffe och tårta

15.00   Reflektioner från socialt inriktade idéburna organisationer 
Ludvig Sandberg, sakkunnig i Forum – idéburna organisationer med social 
inriktning.

15:40  Socialtjänstens medverkan i samhällsplanering  
– en möjlighet om det görs på rätt sätt! 
Göran Cars, professor i samhällsplanering KTH    

16.45      Avslutning


