
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2020/2021        
 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen för verksamhetsåret, från årsmöte till årsmöte, har bestått av Josefine Johansson, 
ordförande, Gun-Britt Trydegård, vice ordförande, Yvonne Ahlström, sekreterare, Maria von 
Bredow, kassör samt ledamöterna Anna Löfdahl, Petra Larsson, Ann Jönsson, Mari 
Huupponen och Torbjörn Dalin. 
 
Styrelsens verksamhet 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft protokollförda möten 200828, 200921, 201019, 
201113, 210125, 210208, 210225 och 210319. Alla möten har genomförts digitalt. 
 
Studiedagen om bostadspolitik 
Föreningens årliga studiedag kunde inte genomföras som planerat i maj utan flyttades fram 

till den tredje november. Dagen belyste bostadspolitik ur olika perspektiv och sändes via 

Youtube. Dagen följdes av ca 100 personer från Malmö till Jokkmokk och inlägget på 

Youtube har i dagsläget nästan 500 visningar.  

 
Hederspriset delades ut under studiedagen. Det var en medlem som tidigt under året 

nominerade Thomas Hammarberg, en nominering som styrelsen anslöt sig till. I 

motiveringen skrev vi: Thomas Hammarberg har, sedan många år arbetat envist och 

kraftfullt för mänskliga rättigheter på såväl internationell som nationell nivå. Han strävar 

efter att människor som inte själva har möjlighet att föra sin talan ska få en röst, få sina 

rättigheter respekterade och ett mer värdigt liv. Han har arbetat hårt för barns rättigheter 

och för att barnkonventionen efterlevs.  

 
Remisseminarier om Framtidens socialtjänst 
Den första december ordnade föreningen ett remisseminarium om förslaget till ny 
socialtjänstlag Hållbar socialtjänst via Teams. Inbjudna var förbundets medlemmar och i alla 
de remissinstanser som styrelsen kunde hitta mailadresser till. Över hundra personer deltog. 
Förslaget till ny lag föredrogs av Fredrik Hjulström, tidigare utredningssekreterare för 
utredningen. Efter det togs olika aspekter av förslaget upp av Martin Börjesson från Ersta 
Sköndal Bräcke högskola, Cristina Söderberg, projektledare på BRÅ, Pia Redberg från Social 
Ekonomisk Rättighetsrådgivning och Gun-Britt Trydegård från föreningens styrelse. 
Seminariet var väldigt uppskattat! Efter det tackade vi ja till en förfrågan om att vara med 
och arrangera ett nytt liknande remisseminarium tillsammans med Funktionsrätt Sverige den 
12 januari där föreningens medlemmar fick en ny möjlighet att sätta sig in i förslaget till ny 
socialtjänstlag. 
 
Medlemmar 



 
Förutom att påverka den socialpolitiska debatten är det av vikt att styrelsen också inriktar sig 
på att rekrytera fler medlemmar. Omställningen till digital verksamhet har verkligen 
underlättat detta och föreningen har under året växt till 120 medlemmar från olika delar av 
landet. Tyvärr kommer de efter våren 2021 inte längre få tidningen Socialpolitik eftersom 
den läggs ner i pappersform.  
 
Lokalföreningen i Umeå 
Lämnar separat verksamhetsberättelse. 
 
 
 
Stockholm den 16 april 2021 
Styrelsen för Svensk socialpolitisk förening 


