
8.30-9.00 Registrering. Kaffe/te och 
smörgås.

9.00 Nämndordföranden i 
KNUT-kommunerna samt cheferna 
för FoU Södertörn och FoU Nordväst 
hälsar välkommen!

VAD BEHÖVER SOCIALSEKRE TE
RARE OCH ARBETSMARKNADS
KONSULENTER KUNNA? 
KNUT har tagit fram underlag för in-
troduktion, utbildning och självbedöm-
ning. Alla deltagare får egna exemplar!
Representanter från kommuner berättar.

ATT MÖTAS ÖVER SPRÅKGRÄNSER
Om möjligheter och utmaningar i det 
tolkade samtalet. Utgångs punkten är 
att ett möte över språkgränserna inte 
bara är svårt, det är också roligt och 
utvecklande. Här får du konkreta råd 
och tips.
Minna Forsell är legitimerad psykolog och 
asylpsykolog med inriktning mot transkul-
turell och existentiell psykologi.

KAFFE

EKONOMISKT BISTÅND OCH  
VANMAKT
Unga vuxna som har ekonomiskt bistånd 
kan uppleva en stor vanmakt i sin livssi-
tuation. Hur påverkar denna känsla av 
maktlöshet vilka val vi gör? Vi får också 
höra om en ny lärobok om ekonomiskt 
bistånd för socionomstudenter!
Torbjörn Hjort, Docent, Socialhögskolan 
i Lund

BASTU FÖR ARBETSLÖSA
Konstnär Frida Klingberg anställde 
arbetslösa personer för bastubad och 
samtal om vilka kunskaper man får 
genom ”att vara arbetslös”.
12.00-13.00 LUNCH 
MIA  MOBILISERING INFÖR ARBETE
Sex samordningsförbund i Stockholms 
län och dess parter utvecklar i ett av 
Sveriges största ESF-projekt samord-
nade insatser för personer som står 
särskilt långt från arbetsmarknaden. 
Projektet ska bidra till att deltagarna 
kommer till arbete, studier eller ordina-
rie arbetsförberedande insatser. 
Annica Falk, projektchef och Johanna 
Thagemark, verksamhetsutvecklare, MIA
ARBETE OCH ÅTERHÄMTNING 
FRÅN PSYKISK OHÄLSA
Ulrika forskar om rehabilitering för 
unga vuxna med psykisk ohälsa och 
om hur unga kan utveckla en arbets-
identitet. Vi får höra om Individual 
Placement and Support (IPS), som 
handlar om att personer med psykisk 
funktionsvariation ska få arbete direkt 
utan år av stegvis arbetsrehabilitering.
Ulrika Liljeholm, Institutionen för hälso-
vetenskaper, Lunds Universitet
NYANLÄNDA KVINNOR MED KORT 
UTBILDNING – HUR STÖTTAR VI?
Arbetsförmedlingen i Östergötland och 
Södermanland utvecklar i ESF-pro-
jektet Mirjam en skräddarsydd vägled-
ningsmetod, med inslag av studiebesök, 
inspiratörer  och mentorer. 
Maria Edberg och Barbro Spjuth,  
Arbetsförmedlingen

KAFFE

JÄMSTÄLLDHET INOM EKONO
MISKT BISTÅND
Socialstyrelsen har på uppdrag av 
regeringen g jort en kartläggning av 
ekonomiskt bistånds arbete ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Vilket stöd 
kan verksamheterna få för att arbeta 
mer jämställt?
Anette Agenmark och Samira Aqil, 
Socialstyrelsen

HBTQCERTIFIERING PÅ ETT ANTI
VÅLDCENTER
Vad innebär en HBTQ-certifiering? 
Hur går det till? Och hur kan det 
påverka arbetet på en enhet som ger 
stöd till personer som utsätts för våld i 
nära relation?  
Liselotte Vigren och Anna Salomonsson, 
Antivåldcenter, Södertälje kommun

NATIONELLT UTVECKLINGSARBETE 
INOM EKONOMISKT BISTÅND
SKL berättar om ett unikt utveck-
lingsarbete som startar 2018. Försörj-
ningsstödsenheter i 26 kommuner i 
Sverige får under tre år ta del av aktuell 
forskning, kompetensutveckling och 
utvärdering av arbetet med brukarmed-
verkan och bedömningsinstrument.    
Stina Björk, utredare, Sveriges Kommuner 
och Landsting

16.00 Nämndordföranden i 
KNUT-kommunerna avslutar konfe-
rensen!

KNUT bjuder tillsammans med  
FoU Södertörn och FoU Nordväst  

in till en konferens och mötesplats om ekonomiskt bistånd 
och arbetsmarknadsinsatser

förutom programmet ingår fika, frukt och lunch.

NÄR?
18 oktober 2018, 

8.30-16.00

VAR? 
Södertälje stadshus,  

lokal Trombon

PRIS? 
795 kronor  

plus moms per plats.  
Alla bokade platser  

faktureras.

HUR? 
Anmäl dig via 

instrumentx.se  
-  klicka här 

18/10
2018

VÄLKOMNA!

Program
Registrering från klockan 9.00, kaffe och smörgås serveras
Välkomna 
Rose-Marie Jacobsson socialnämndens ordförande i Södertälje, Ola Hägg socialnämndens ordförande  
i Nynäshamn och Kristina Engwall, chef och forskningsledare FoU Södertörn

Utmaningar och goda exempel inom ekonomiskt bistånd 
Åke Bergmark, professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms Universitet,  
Leif Klingensjö, Sveriges Kommuner och Landsting.  
Gunni Strandberg, verksamhetsutvecklare på avdelningen för Sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

Rätt insats till rätt person, i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad 
Ett sammanhållet utvecklingsarbete inom KNUT – ett kommunalt nätverk för utveckling

Aktivering av socialbidragstagare – om stöd och kontroll i socialtjänsten 
Jenny Nybom, forskare vid Socialstyrelsen, Kunskapsstyrning/Kunskapsutveckling

Lunch
Barnrättsperspektivet inom försörjningsstöd 
Anne-Charlotte Blomqvist, samverkansledare för Fokus barn och unga i Sundbyberg, samt lansering av stödkort  
för försörjningsstöd utifrån FN’s Barnkonvention, framtaget inom KNUT.

Barns strategier och ekonomisk utsatthet 
Stina Fernqvist, forskare vid Sociologiska institutionen samt vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)  
på Uppsala Universitet

Ekonomiskt bistånd bland ensamstående kvinnor med barn. Om levnadsvillkor, konsekvenser för 
barn och samverkan mellan myndigheter. 
Hugo Stranz och Stefan Wiklund, forskare vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

Deltagare betalar ett självkostnadspris på 495 kronor plus moms per plats. Alla bokade platser faktureras.  
Förutom programmet ingår fika, frukt, lunch samt Barnrättskort för försörjningsstöd.

KNUT bjuder tillsammans med FoU Södertörn in till en konferens  
och mötesplats om försörjningsstöd.

Varmt välkommen!

Eller gå in på www.instrumentx.se/anmalan för att boka dina platser.
Anmäl dig här >>

När?   22 oktober kl 10.00-16.00 (registrering, kaffe och smörgås från kl 9.00)
Plats?  Södertälje Stadshus, Lokal Trombon

Har du frågor? 
Lena Rogeland   Koordinator för KNUT, lena.rogeland@sodertalje.se, 08 5230 2934
Kristina Engwall Chef och forskningsledare för FoU Södertörn, kristina.engwall@fou-sodertorn.se, 08-530 626 07

Under konferensen 

lanserar KNUT ett 

material om barn- 

rättsperspektivet 

inom försörjningsstöd

Anmäl dig här >>

http://instrumentx.se/anmalan/

