Välkommen till omvärldsbevakning för socialnämndspolitiker
tillsammans med förvaltningschefer 1 mars 2018

Politiker i socialtjänsten – hur klarar vi uppdraget?
Omvärldsbevakning 1 mars om socialtjänstens möjligheter och utmaningar
Välkomna till en heldag då du som socialnämndspolitiker får möjlighet att samtala om
socialtjänstens hetaste frågor tillsammans med ledande myndighetschefer, nationella
utredare, ledande politiker och företrädare från Sveriges Kommuner och Landsting. Vi ser
gärna att du tar med dig dina förvaltningschefer, det även kommer ges plats för reflektion
och erfarenhetsutbyte. Under dagen ger vi en överblick av vad som är på gång nationellt
och gör sedan nedslag i de viktigaste frågorna som översynen av socialtjänstlagen, hur
tillsynen fungerar och kan utvecklas, trygg och säker utskrivning, personlig assistans och
ensamkommande barn och unga.
Under dagen får du möjlighet att träffa och ställa frågor till några av de viktigaste företrädarna
inom respektive område. Margareta Winberg särskild utredare av Socialtjänstlagen samt Monika
Malmberg, huvudsekreterare i densamma kommer att närvara. Även Gunilla Backlund, GD på
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) deltar. En del av programmet kommer att bestämmas nära
inpå dagen för att vi ska kunna att ta upp även dagsaktuella frågor. Det går att delta på plats i
Stockholm, men dagen kan även följas via webbsändning. Moderatorer är Åsa Furén-Thulin,
sektionschef samt Greger Bengtsson, samordnare, båda från SKL.
Datum
Plats
Målgrupp
Arrangör
Kostnad
Anmälan
Information

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

1 mars 2018 kl. 10.00–16.00. Kaffe serveras från 9.30.
SKL, Lokal: Stora Hörsalen, Hornsgatan 20, Stockholm
Socialnämndspolitiker, ledande tjänstemän och verksamhetsutvecklare inom
socialtjänsten.
Sektionen för Socialtjänst, SKL
2 800 kr (exkl. moms) för att delta på plats i Stockholm. 1 600 kr (exkl. moms)
för deltagande via webbsändning.
Anmäl via denna anmälningslänk senast den 25 februari 2018 .
För frågor om programmets innehåll kontakta karin.falck@skl.se
För frågor kring anmälan kontakta Konstella, konferens@konstella.se,
tfn 08-452 72 86

