SEMINARIUM OM

Socialtjänstens
utmaningar
Vad händer inom socialtjänsten? Vilka är de heta frågorna lokalt och nationellt?
På det här seminariet tar vi upp socialtjänstens aktuella områden och berättar
också vad Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör. Du får möjlighet att
lyssna på och ställa frågor till de ansvariga på SKL
Varmt välkommen till en innehållsrik dag i Stockholm den 25 augusti.

Datum.

25 augusti 2015, kl 10-16, fika serveras från kl 9.30.

Plats.

SKL, Hornsgatan 20, Stockholm

Arrangör

Sektionen för Vård och Socialtjänst, SKL. Om du har frågor på
programmets innehåll, kontakta karin.falck@skl.se, tfn 08-452 7508

Målgrupp.

Politiker, ledande tjänstemän

Kostnad.

2 495 sek exklusive moms

Anmälan.

Anmäl dig här senast 29 juni. Frågor om anmälan, kontakta Konstella
konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM

10.00 Kris och utveckling i den sociala barn- och ungdomsvården
Vår omvärld har förändrats och uppdraget den sociala barn- och ungdomsvården
står inför är både större och svårare än tidigare. Handlingsplan för att stärka
skyddet för barn och unga samt barn och ungdomssatsning presenteras.
Kjerstin Bergman, Samordnare
Ensamkommande barn
Elisabeth Melin, Samordnare

Förändra med kunskap som grund och översyn av Socialtjänstlagen.
Ett omfattande arbete med för att stärka kunskapsstyrningen inom socialtjänsten
pågår just nu vilket berör kommunerna, de regionala samverkans- och stödstrukturerna och de statliga myndigheterna. Vad innebär det för kommunerna
och för politikerrollen? Anna Lilja Qvarlander, Samordnare
Kommunerna och den psykiska ohälsan
Vad SKL gör för att stödja huvudmännen i utvecklingen av vården och omsorgen
för personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk sjukdom?
Mikael Malm, Samordnare

12.00 Lunch

13.00 Från Bromskloss till Startblock
Den statliga funktionshinderspolitikens tre utmaningar
Henrik Gouali, Handläggare

Digitaliseringen – lösning eller hinder i det moderna välfärdsarbetet?
Vad gör SKL för att få in digitaliseringen i det moderna välfärdsarbetet?
Patrik Sundström, Programansvarig E-hälsa

Forts. PROGRAM
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Hemlöshet och utsatta EU-medborgare
Bostad för alla är en självklar del i ett socialt hållbart samhälle, en kommunledningsfråga som socialtjänsten ofta lämnas ensam med. EU-medborgare är
en särskilt uppmärksammad grupp, en internationell fråga med lokala konsekvenser.
Ove Ledin, handläggare

Lyssna för att förändra
Hur tar man bäst tillvara brukares erfarenheter och kunskaper i sitt kommunala
förbättrings- och utvecklingsarbete?
Marit Eskel Grönberg, Handläggare

Äldreomsorg
Stimulansbidrag till ökad bemanning och detaljkrav från Socialstyrelsen om
nattbemanning – Vad händer på äldreområdet?
Greger Bengtsson, Handläggare

Konkurrens och valfrihet
Ökade krav på kommunernas uppföljning, utredning om vinster i välfärden och
ändrad upphandupphandlingslagstiftningslagstiftning. Vad innebär det för
kommunernas arbete med valfrihet och alternativa utförare?
Lena Svensson

16.00 SLUT
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