
 

 

                                               
  

Tema 1 

Förhållningssätt, bemötande och etik utifrån socialtjänstens ansvar 

 

Ansvarig kommun: Sollentuna 

Tid och datum 2018-10-08, kl 09.00 – 16.00 

Lokal: Plan 13, Turebergsrummet, Turebergshuset, Turebergs torg 1, Sollentuna. 

Lunch på egen hand, fika serveras 

Kontaktperson: Annika Agnekil, metodstödjare och Helene Eriksson, samordnare SIG 

Kontaktuppgifter: annika.agnekil@sollentuna.se 

         helene.eriksson@sollentuna.se  

 

Vad är socialtjänstens uppdrag?  Vad innebär myndighetsutövning?  

Olika typer av bemötanden – ABC-bemötanden 

Motiverande samtal (MI) och Signs of Safety 

Gruppdiskussion utifrån vinjetter. Etiska frågor och bemötande. 

 

Utvärdering av dagen, http://px.nu/3g5s5   

Litteraturtips  

 Herz, M. (2016) Levande socialt arbete: vardagsliv, sörjbarhet och sociala 
orättvisor. Stockholm: Liber 

 Pettersson, Ulla (red). (2013) Etik och socialtjänst. 
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Tema 2 

Tillämpning av lagstiftning: SoL, LVU, OSF 

 

Ansvarig kommun: Järfälla 

Tid och datum 2018-11-08, kl 09.00 – 16.00 

Lokal: Järfällasalen, Kommunhuset, Vasaplatsen 11, Järfälla.  

Lunch på egen hand, fika serveras 

Kontaktperson: Ulrika Hannebäck Hagala, enhetschef Ungdomsenheten 

Kontaktuppgifter: Telefon 08-580 293 18, ulrika.kanneback.hagala@jarfalla.se 

Genomgång av lagstiftning utifrån handläggningsprocessen; förhandsbedömning, utredning, 
insats.  

Grupparbete utifrån rättsfall.  

 

Utvärdering av dagen: http://px.nu/3g5s5   

Litteraturtips 

 Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt 
socialtjänstlagen, Socialstyrelsen (2015). 
Finns att ladda ned eller beställa på: 
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-9  

 SOSFS 1997:15 Tillämpning av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, Socialstyrelsen (1997).   
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-15  

 

Tema 3 

Barns utveckling, delaktighet och barnsamtal  

 

Ansvarig kommun: Upplands-Bro 

Tid och datum 2018-12-10, kl 09.00 – 16.00 

Lokal: Marina Föreningshuset, Prästhagsvägen 21, Kungsängen 

Lunch på egen hand, fika serveras 

Kontaktperson: Sara Stenström, metodstödjare BoU 

Kontaktuppgifter: sara.stenstrom@upplandsbro.se 

Genomgång av barn och ungas olika utvecklingsstadier, 0-20år 

Barnsamtal, hur kan professionella planera och genomföra samtal med barn? 

file:///P:/Users/marabe/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1BUMIOBK/ulrika.kanneback.hagala@jarfalla.se
http://px.nu/3g5s5
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-9
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1997/1997-10-15
mailto:sara.stenstrom@upplandsbro.se
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Föreläsningsfilm ”Snakk med meg” 

Olika verktyg att använda i barnsamtalet: nallekort, tejping, Signs of Safety 

Grupparbete utifrån case. 

  

Utvärdering av dagen:  http://px.nu/3g5s5    

Litteraturtips 

 Bedöma barns mognad för delaktighet. Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- 
och sjukvården samt tandvården, Socialstyrelsen(2015). 
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-22 

 Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt 
socialtjänstlagen, s. 19-28. Socialstyrelsen (2015).  

 Barn och unga i familjehem eller HVB- Handbok om socialnämndens ansvar och 
uppgifter, s. 123-134. Socialstyrelsen (2013).  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-1 
 

 

Tema 4 

Föräldraförmåga 

 

Ansvarig kommun: Sigtuna 

Tid och datum 2019-02-13, kl 09.00 – 16.00 

Lokal: Plan 2, Läkarhuset, Södergatan 19 C i Märsta. 

Lunch på egen hand, fika serveras 

Kontaktperson: Jeanette Schüllerqvist, processledare och Annie Fahlén, bitr. enhetschef  

Kontaktuppgifter: jeanette. schullerqvist@sigtuna.se  

        annie.fahlen@sigtuna.se 

Vad är föräldraförmåga? Hur kan föräldraförmåga utredas? Hur påverkas barnet samt dess 
situation och vad är egentligen good enough i relation till föräldraförmåga? Att prata med 
föräldrar om deras brister, risk och skydd samt hur normer kan påverka vårt arbete. 

 

Utvärdering av dagen: http://px.nu/3g5s5   

Litteraturtips 

 Barn och unga i familjer med missbruk – vägledning för socialtjänsten och andra 
aktörer, Socialstyrelsen(2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-12-15  

http://px.nu/3g5s5
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-22
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-1-1
mailto:jeanette.%20schullerqvist@sigtuna.se
mailto:annie.fahlen@sigtuna.se
http://px.nu/3g5s5
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-12-15
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 Webbsida, SUF kunskapscentrum, Samverkan-Utveckling-Föräldraskap 
http://www.lul.se/suf  

 

Tema 5 

Handläggning och dokumentation. 

 

Ansvarig kommun: Solna 

Tid och datum 2019-03-06, kl 09.00 – 16.00 

Lokal: Englundavägen 13, Solna, plan 2 

Lunch på egen hand, fika serveras 

Kontaktpersoner: Joakim Flood, metodstödjare och Disa Törnsten, metodstödjare 

Kontaktuppgifter: Joakim.flood@solna.se  

          Disa.tornsten@solna.se   

Dagen kommer bestå av föreläsning och gruppövningar med fokus på handläggning och 
dokumentation inom socialtjänsten. Utgångspunkt i lagstiftningen samt de dilemman som 
kan uppstå inom socialtjänsten. Vi kommer bland annat att beröra sekretsslagstiftning, 
journalföring, handläggningsprocessen utifrån ett juridiskt perspektiv samt lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 

Utvärdering av dagen: http://px.nu/3g5s5   

Litteraturtips 

 Handläggning & dokumentation, Socialstyrelsen(2015). 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10  

 (Förslag: Förbättrad dokumentation, SKL (2018) 
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/forbattrad-dokumentation.html) 
 

 

Tema 6 

Nätverksarbete och samverkan 

 

Ansvarig kommun: Ekerö 

Tid och datum 2019-04-03, kl 09.00 – 16.00 

Lokal: Debatten, Socialkontoret, Tappströmsvägen 2, Ekerö 

Lunch på egen hand, fika serveras 

Kontaktpersoner: Hanna Zetterman, bitr enhetschef Familjeteamet 

          Kelley Loveland, bitr enhetschef Mottagning och Utredning  

http://www.lul.se/suf
mailto:Joakim.flood@solna.se
mailto:Disa.tornsten@solna.se
http://px.nu/3g5s5
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-10
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/forbattrad-dokumentation.html
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Kontaktuppgifter: hanna.zetterman@ekero.se 
          kelley.loveland@ekero.se 
  
Presentation av olika verktyg som kan användas i nätverksarbete; genogram, livslinje, 
nätverksspiralen, intressentkarta, SIP-möten m.m. 

Frågeställningar: Hur kan vi inventera ett nätverk? Hur bedömer vi om nätverket är en risk 
eller ett skydd för barnet? Vad innebär ett nätverksmöte och vad är en säkerhetsplanering? 

 

Utvärdering av dagen: http://px.nu/3g5s5   

Litteraturtips 

 Bolin, A. & Sorbring, E. (2014) När många vill ”hjälpa till”. Barn och ungdomars 
erfarenheter av interprofessionellt samarbete inom den sociala barnavården. 

 Danemark, B. (2005)Samverkan – himmel eller helvete? 

 Samverka för barns bästa- en vägledning om barns behov av insatser från flera 
aktörer, Socialstyrelsen (2013) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-1  

 

Tema 7 

Ungdomar, missbruk och kriminalitet  

 

Ansvarig kommun: Upplands-Väsby 

Tid och datum 2019-05-07, kl 09.00 – 16.00 

Lokal:? 

Lunch på egen hand, fika serveras 

Kontaktperson: Cecilia Wassén, cecilia.wassen@upplandsvasby.se  

Genomgång av lagstiftning; LSU, LUL, 22§ samt insatsen kvalificerad kontaktperson  

Insatser riktade mot ungdomar; MST, MTFC, SIG, MiniMaria och Stödcentrum unga 
brottsoffer. 

Manualbaserade bedömningsinstrument: Savry och ADAD. 

Grupparbete utifrån case. 

 

Utvärdering av dagen: http://px.nu/3g5s5   

Litteraturtips 

 Barn och unga som begår brott - Handbok för socialtjänsten (särskilt bilagan), 
Socialstyrelsen (2009) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-101-3/sidor/default.aspx 

mailto:hanna.zetterman@ekero.se
mailto:kelley.loveland@ekero.se
http://px.nu/3g5s5
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-8-1
mailto:cecilia.wassen@upplandsvasby.se
http://px.nu/3g5s5
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-101-3/sidor/default.aspx
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Tema 8 

Barn som upplever våld 

 

Ansvarig kommun: Sundbyberg 

Tid och datum 2019-06-04, kl 09.00 – 16.00 

Lokal: Kulturcentrum, Hallonbergen centrum 

Kontaktperson: Jonas Grundström, jonas.groundstroem@sundbyberg.se  

Lunch på egen hand, fika serveras 

Barn som blir utsatta för våld och barn som bevittnat/upplevt våld. 

Genomgång av teoretisk modell om våldets effekter och psykologi. 

Beskrivning av Barnahus. 

Skyddade boenden och samverkan. 

Hedersrelaterat våld – Origo. 

Olika metoder och instrument; KIBB, säkerhetsplanering, FREDA kortfrågor, SARA och 
PATRIARK. 

 

Utvärdering av dagen: http://px.nu/3g5s5   

Litteraturtips 

 Våld- Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i 
nära relationer, Socialstyrelsen (2016) 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-37 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOFS 2014:4)om våld i nära 
relationer  
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2014-4 

 

2018/19  

oktober Tema 1 – heldag 

november Tema 2 – heldag  

december Tema 3 – heldag 

februari  Tema 4 – heldag 

mars Tema 5 – heldag 

april Tema 6 – heldag 

mailto:jonas.groundstroem@sundbyberg.se
http://px.nu/3g5s5
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-37
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2014-4
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maj Tema 7 – heldag 

juni  Tema 8 – heldag 


