VÄLKOMMEN TILL

Fokus ekonomiskt bistånd –
att bryta utanförskap
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar en konferens om ekonomiskt bistånd. Syftet
är att bidra med inspiration och stödja kommunernas verksamhetsutveckling inom ramen för arbetet
med ekonomiskt bistånd. På konferensen presenterar SKL de viktigaste resultaten i Öppna
Jämförelser ekonomiskt bistånd 2015 och en analys över tid med utgångspunkt i fem år av Öppna
Jämförelser. Genom lärande exempel från lokal nivå sätts fokus på ledning och styrning, systematisk
uppföljning och samverkan, där framtidsfrågor och utmaningar i arbetet med det ekonomiska
biståndet placeras i ljuset. Hur kan vi erbjuda god kvalité i de insatser som den enskilde individen
tar del av? Med vilka medel kan den ökande långvarigheten i försörjningsstödstagandet motverkas?
Hur kan vi använda samverkan för rätt stöd till den enskilde individen?

Datum

3 december kl. 10.00-16.00

Plats

Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm

Målgrupp

Förtroendevalda politiker, chefer och handläggare m.fl. som arbetar med frågor
kopplade till ekonomiskt bistånd i kommuner. Personer som arbetar med frågorna i
regionala samverkans- och stödstrukturer samt övriga lokala och regionala
samarbetspartners till kommunerna.

Kostnad

1300 kr exkl. moms. I priset ingår föreläsningar, konferensdokumentation, lunch samt
för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan

Anmälan görs senast den 23 november via denna länk eller via www.skl.se/kalender;
sök på konferensens datum. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Information

Frågor kring anmälan besvaras av konferensbyrån Konstella, tfn 08-452 72 86, e-post
konferens@konstella.se. Information kring innehåll besvaras av Elin Blomberg, 08-452
77 71, elin.blomberg@skl.se.
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PROGRAM
09.00-10.00

Registrering och kaffe

10.00

Inledning

Socialdepartementet hälsar välkommen
Marielle Nakunzi, politiskt sakkunnig till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa
Regnér
Fem år av Öppna Jämförelser ekonomiskt bistånd
Björn Andersson, utredare Sveriges Kommuner och Landsting
Långtidsberoende av försörjningsstöd – vilka hamnar där och vad behövs för att
vända utvecklingen?
Jörgen Larzon områdeschef SDF Västra Göteborg och Kaj Larsson områdeschef SDF
Askim/Frölunda/Högsbo

11.45-12.30

LUNCH

12.30

Rätt insats till rätt person – det är en ledningsfråga
Sabrina Hansson, tf enhetschef försörjningsstödsenheten, Kassandra Thorslund och
Ann-Louise Eliasson socialsekreterare Tyresö kommun
Leva som andra – från bidrag till självförsörjning
Helen Hagegren verksamhetschef och Björn Sigfridsson samordnare
Socialförvaltningen Olofströms kommun
Tillsammans är vi effektiva - arenor för samverkan inom försörjningsstöd
Stellan Berglund förbundsordförande Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och
Margareta Larsson utvecklingsledare Arbetsmarknadstorget Skellefteå

KAFFE

Länssamverkan för nyanländas arbetsmarknadsetablering
Marcus Nilsson, länssamordnare sfi och Ulrika Morelius samordnare
Arbetsförmedlingen
Socialstyrelsen presenterar SUE
Siv Nyström, fil dr. och forskare vid Enheten för kunskapsutveckling, Socialstyrelsen
SKL rundar av och blickar framåt
Leif Klingensjö, sektionschef arbetsmarknadssektionen

16.00
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Tack och avslut för dagen

Beskrivning av medverkande
Socialdepartementet hälsar välkommen
Marielle Nakunzi är politiskt sakkunnig till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Marielle berättar
om departementets arbete inom området för ekonomiskt bistånd, aktuella utmaningar samt framtidsfrågor.
Fem år av Öppna Jämförelser ekonomiskt bistånd
Björn Andersson, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting, redogör för de viktigaste resultaten i 2015
års Öppna Jämförelser ekonomiskt bistånd samt presenterar en analys över tid utifrån fem år av Öppna
Jämförelser.
Långtidsberoende av försörjningsstöd – vilka hamnar där och vad behövs för att vända utvecklingen?
Jörgen Larzon och Kaj Larsson, områdeschefer för två stadsdelar i Göteborg berättar om hur staden arbetar
med en årlig kartläggning av långtidsberoende, en analyserande rapport om det växande utanförskapet i
gruppen samt hur de prioriterats i stadens insatser.
Rätt insats till rätt person – det är en ledningsfråga
Tyresö kommun berättar om arbetet med försörjningsstöd med utgångspunkt i tydlig arbetsledning och fokus
på systematisk uppföljning samt prioritering av insatser. Tyresö beskriver även kommunens samverkan med
myndigheter och sjukvård och hur det sammantagna arbetssättet har bidragit till att alltfler individer kommer ut
i egenförsörjning med minskade kostnader för försörjningsstödet.
Leva som andra - från bidrag till självförsörjning
Olofström kommer att beskriva det förhållningssätt som speglar kommunens arbete med personer på
försörjningsstöd och som har sin grund i en organisatorisk förnyelseresa. Fokus på ekonomi har ersatts av en
utgångspunkt i möjligheter och i att överbrygga hinder till egenförsörjning. Kostnaden för försörjningsstödet och
andel individer med långvarigt beroende av försörjningsstöd har stadigt minskat över tid.
Tillsammans är vi effektiva - arenor för samverkan inom försörjningsstödet
Från Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö och verksamheten Arbetsmarknadstorget får vi höra om
modeller för samordning och samlokalisering av myndighetsgemensamma insatser för unga vuxna med
försörjningsstöd och med behov av stöd från flera myndigheter. Arbetet har bland annat bidragit till att andelen
unga vuxna med försörjningsstöd har minskat samt att fler former för samverkan har vuxit fram.
Länssamverkan för nyanländas arbetsmarknadsetablering
Från Gävleborg får vi höra om en länsgemensam modell där kommuner och Arbetsförmedling i samverkan
erbjuder yrkesutbildningar kombinerat med sfi-undervisning. Konceptet har breddat kursutbudet i regionen och
påskyndar etableringen i det svenska samhället genom att i ett tidigt skede rusta nyanlända individer i etablering
och på försörjningsstöd för den regionala arbetsmarknaden.
Socialstyrelsen presenterar SUE
Socialstyrelsen har tidigare utvecklat FIA, en bedömningsmetod för klienter i försörjningsstöd. Nu pågår arbetet
med ett datoriserat stöd för uppföljning kopplat till FIA. Det kallas systematisk uppföljning i ekonomiskt bistånd
och förkortas SUE. Siv Nyström, fil dr och forskare vid Enheten för kunskapsutveckling ger en kort beskrivning
av bakgrunden, innehållet och hur SUE är tänkt att användas.
SKL rundar av och blickar framåt
Leif Klingensjö, sektionschef för arbetsmarknadssektionen summerar dagen och berättar om aktuella frågor för
SKL med relevans för kommunernas arbete med ekonomiskt bistånd.
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