
 

 

 

VÄLKOMMEN TILL SOCIALTJÄNSTDAGEN FoU NORDVÄST 2022!  

Plats: Sundbyberg – Långholmens folkhögskola i Sundbyberg, Löfströms allé 7.  

Datum och tid: 17 november kl. 9.30 – 16.00. 
 

I år har vi särskilt fokus på tidiga insatser och förebyggande socialt arbete.  

Anmäl dig till antingen förmiddagen, eftermiddagen eller till hela dagen. Du får gärna 
komma på vårt 20-års firande som börjar direkt efter programpunkterna är slut. 

Det är kostnadsfritt att delta. Anmälan krävs – vid förhinder är det viktigt att du avanmäler 
dig. Vi serverar kaffe och fika. Lunch ingår ej. Håll utkik efter ett mer detaljerat tidsschema. 

ANMÄL DIG HÄR!  •  https://link.webropol.com/ep/founordvast17nov 
 

FÖRMIDDAG  •  9.30 – 12.00 

YLVA SPÅNBERGER WEITZ  /  lektor Södertörns högskola 

Om Soc för unga – följeforskning av en undervisningsinsats för att stärka barn och ungas kunskap 
om socialtjänsten. En del i Sollentunas arbete med stärka socialtjänstens tillgänglighet för barn och 
unga har varit att utveckla och implementera ett undervisningsmaterial om socialtjänsten i några 
av kommunens grundskolor. I denna presentation ges en sammanfattning av resultat från de 
delstudier som har publicerats i projektet. 

TIDIGA OCH FÖREBYGGANDE INSATSER I NORDVÄSTKOMMUNERNA 

Medarbetare i fem nordvästkommuner delar med sig av lokala utvecklingsarbeten med fokus på 
tidiga insatser och förebyggande socialt arbete. Vi får bland annat höra om olika former av 
samverkan med bl.a. skola och den egna öppenvården. Vidare kommer det berättas om Family 
check-up och tillgänglig socialtjänst.  

  

https://link.webropol.com/ep/founordvast17nov


EFTERMIDDAG  •  13.00 – 16.00 

STEFAN WIKLUND  /  professor Stockholms universitet 

Barnets färd i den sociala barnavården är en sexårig studie där 2 000 barn och ungdomar i 
nordvästra Stockholm ska följas genom barnavårdssystemet. Studien bedrivs av en 
tvärvetenskaplig forskargrupp med sin bas i socialt arbete, kriminologi, sociologi och juridik, och i 
samarbete med FoU Nordväst. Vilka är de första iakttagelserna av forskargruppen? 

PALLE STORM  / FoU-ledare 

Palle Storm har intervjuat yrkesverksamma om socialtjänstens arbete mot hedersrelaterat våld och 
förtryck i Järfälla och Sollentuna kommun. Vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter har 
identifierats? 

JÖRGEN LARSSON  /  projektledare  •  EMY BÄCKLIN  /  FoU-ledare och kriminolog 

FoU Nordväst arbetar tillsammans med nordvästkommunerna för att utveckla kunskapen och 
verksamheten kring att förebygga nyrekrytering till kriminella nätverk och utarbeta stöd till 
avhoppare. Jörgen och Emy berättar om projektet och delar med sig av resultat från de pågående 
delstudierna. Vad kan socialtjänsten tänka på i det förebyggande arbetet? Vad säger forskningen? 

DIAMANT SALIHU  /  journalist 

Inför hans sommarprat 2022 presenterade Sveriges Radio honom på följande sätt:  

I reportageboken ”Tills alla dör” skildrar Diamant Salihu konflikterna i Järva, ett av landets mest 
brottsutsatta områden. Boken ger en fördjupad bild av gängmiljön i Sverige och av människorna 
som utövar och drabbas av våldet. För sitt arbete tilldelades han förra året Stora Journalistpriset i 
kategorin Årets röst och nominerades till det prestigefyllda priset European Journalist of the Year. 
Diamant Salihu är grävande reporter på Sveriges Television och har länge bevakat delar av den 
gängkriminalitet som finns runt om i Stockholm. 

Diamant berättar om sina erfarenheter av att arbeta i utsatta områden runt Stockholm.  

PANELSAMTAL om socialtjänstens roll i det förebyggande arbetet 

Med Diamant Salihu journalist, Fredrik Hjulström – socialpolitisk chef Akademikerförbundet SSR 
och sekreterare för SOU:n Framtidens Socialtjänst, Helena Åman – socialchef i Upplands-Bro och 
styrelsemedlem i Föreningen Sveriges Socialchefer, Emy Bäcklin – FoU-ledare/kriminolog och 
Jörgen Larsson – projektledare. 

MINGEL  •  16.15 – 18.30  

20-ÅRSJUBILEUM  

FoU Nordväst firar 20 år med våra åtta ägarkommuner! Detta vill vi fira med er i 
nordvästkommunerna, FoU:are från förr och andra gäster. 

Vi bjuder in till mingel där vi kommer presentera en jubileumskrift. Under minglet serveras 
plockmat, tal kommer hållas och intervjuer med FoU:are och kommunmedarbetare från förr och 
nu. Vi ser framemot att ge er en tillbakablick på de år som gått och en framåtblick till allt vi ser 
fram emot att genomföra! 

Vi är på Restaurang Pralin som ligger bredvid Långholmens folkhögskola i Sundbyberg på 
Löfströms allé 5.  

 


