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Social housing, social dumping, bostad först, 
försökslägenheter, tak-över-huvud-garanti, härbärge, 

skyddsboende, särskilt boende, nödboende…

Allt detta är bostadssituationer som är långt ifrån heminredningstidningarnas reportage 
och långt ifrån TVs program om drömhuset. 

Hur får man en bostad, om man inte har resurser att köpa in sig på bostadsmarknaden? 
Hur påverkas barn av osäkra bostadsförhållanden? Och hur får man ett tryggt boende 
om krafterna och hälsan sviktar på äldre da’r? 

Ett hem är grunden för trygghet, gemenskap och frihet men ger också möjlighet att 
komma tillrätta med sociala problem, möjlighet att upprätthålla ett arbete och leva 
ett självständigt liv. Hemmet har blivit särskilt centralt under vårens och sommarens 
pandemi. Många har jobbat hemifrån, och gymnasie- och högskolestudenter har fått 
sköta studierna i hemmet. De äldre i socialtjänstens särskilda boenden har varit särskilt 
hårt drabbade av viruset, liksom de som är trångbodda i utsatta bostadsområden. 

Sverige har stora problem på bostadspolitikens område, även när det inte är 
pandemitider. 

Svensk socialpolitisk förening, SSF, har valt att ägna årets studiedag – i år i digital form – 
åt bostadsfrågan ur olika perspektiv. 

Studiedagen vänder sig till dig som har ett intresse av att öka sina kunskaper inom det 
socialpolitiska fältet: 

• Politiker och opinionsbildare

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

• Forskare inom ämnen som socialt arbete, sociologi och folkhälsovetenskap 

• Myndigheter på det socialpolitiska området

• Studenter på socionomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga utbildningar

• Förvaltningar inom fältet hos kommuner och regioner. 

• Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer.

http://socialpolitik.se


Praktisk information

När, var och hur? Årets studiedag genomförs digitalt, tisdagen den 3 november 2020 
klockan 12.30 – 15.30

Deltagaravgift Ingen avgift vid årets digitala studiedag.

Anmälan Anmäl dig på http://bit.ly/3nov2020 
Några dagar före studiedagen får du en anslutningslänk via mail.  
Kom ihåg att ange din mailadress. 

Upplysningar Besök gärna vår hemsida: www.socialpolitik.se

Medlemskap Du blir medlem i Svensk socialpolitisk förening genom att gå in på vår 
hemsida och klicka på ”Bli medlem”. Årsavgiften är 150 kr och du får då nyhetsbrev 
med information om våra arrangemang, som den årliga studiedagen, frukost- och 
remisseminarier m.m. och du betalar en lägre avgift för att delta i arrangemangen.  
En prenumeration på tidskriften Socialpolitik ingår också i medlemsavgiften.

i samverkan med

Box 12800, 112 96 Stockholm 
socialpolitik.se

arrangeras av med stöd av

Program tisdag 3 november
12.30  Välkommen!  

Josefine Johansson, ordförande i Svensk socialpolitisk förening 

 Utdelning av 2020 års hederspris.

12.50 Hur fungerar bostadspolitiken om man inte kan köpa sin bostad?  
Är ”social housing” nästa steg? 
Micael Nilsson, expert Boverket

 Kort paus

13.15 Äldreboendet – en plats för självbestämmande och omfattande omsorg. 
Utmaningar i pandemins tid. 
Marta Szebehely, professor em. i socialt arbete

13.35 Kan människor med sociala problem bo i egen lägenhet? 
Ninja Larsson, chef för Bostad först, Stockholms stad,  
tillsammans med en person med egen erfarenhet av hemlöshet

 15 min paus

14.15 Barns behov av trygga bostadsförhållanden. Hur skyddas barn  
vid vräkningar och vad innebär det för barn att ha osäkra bostadsförhållanden 
och bo trångt? 
Elisabeth Dahlin, Barnombudsman

 Kort paus

14.45 Det politiska ansvaret för allas rätt till en bostad. 
Emma Hult, riksdagsledamot Miljöpartiet de gröna,  
ordförande civilutskottet

15.00 En trygg bostad för alla – hur ska det bli möjligt? 
Avslutande synpunkter från studiedagens föreläsare

15.25 Avslutning
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