
SALONG 1 

 

9.00 – 9.15_ Välkommen till Socionomdagen i nordväst 2018! 

Gunilla Avby, FoU-chef, inleder. 

 

9.15 – 9.40_ ”Stark feedbackkultur bidrar till arbetsglädje och 
stabilitet” 

Om mottagningsenhetens resa från kris till stabilitet genom feedbackkultur. 
Det har bidragit till bl. a. låg personalomsättning, minskat sjuktal och 
utrymme för socialt förändringsarbete. Med Kristina Eriksson, Eva Steorn & 
Jessica Ingemarsson, Sundbyberg. 

paus 5 min 

9.45 – 10.10_ Elevhälsobaserad första linjens psykiatri – samverkan 
mellan skola socialtjänst och primärvård för barn i högstadieålder 

Samarbetet är en del av ett projekt som leds av SKL och syftar till att testa 
modeller för en elevhälsobaserad första linje. Det lokala målet är att 
elevhälsan blir den naturliga verksamheten och vägen till vård och stöd för 
familjer till barn och unga som behöver stöd från första linjen. Med Mattias 
Blomgren & Emilia Öhrström, Järfälla. 

paus 5 min 

10.15 – 10.40_ Hur kan samverkan (FINSAM) mellan myndigheter 
förbättra människors situation? 

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna samlar 
myndigheter runt personer som behöver stöd för att komma till egen 
försörjning. I focus står människan inte myndigheterna. 
Samordningsförbundet har kommit igång med olika insatser, till exempel 
projektet SAMRE som riktar sig till sjukskrivna personer utan sjukpenning. 
Med Kirsi Poikolainen & Elsa Lundqvist. 

paus 5 min 

10.45 – 11.10_ Håll i och håll ut!  

Om hållbarhetsaspekter vid implementering av ORS/SRS i Sollentunas 
beroendevård. Med Ingrid Norberg, Sollentuna & Gunilla Avby, FoU 
Nordväst. 

paus 5 min 

11.15 – 12.00_ Med bredden som spets – om socionomers 
yrkesidentitet 

Vad binder samman Sveriges över 40 000 socionomer? Finns en gemensam 
socionomidentitet? Vad är socionomers unika bidrag i samhället? Med 
Cristina Josefsson, journalist och författare till boken ”Med bredden som 
spets” & Josefin Johansson, Akademikerförbundet SSR. 

LUNCH PÅ EGEN HAND 

13.00 – 13.40_ Utanförskap, våld och kärlek till orten 

I Barnombudsmannens årsrapport berättar drygt 900 barn hur det är att 
växa upp i orter där barn statistiskt sett har sämre skolresultat, ekonomi och 
hälsa än i övriga landet. Granskningen visar att barnen upplever våld i sin 
vardag, i närområdet och i skolan. Barnen beskriver också att de möts av 
låga förväntningar och att det påverkar deras framtidstro. Med 
Barnombudsmannen. 

paus 5 min 

13.45 – 14.10_ Familjerättens arbete med barns delaktighet  

Familjerätten Solna Sundbyberg Ekerö berättar om sitt förändringsarbete, 
processer och verktyg – för att öka och säkerställa barns delaktighet. Med 
Camilla Backlund, Karin Pedersen & Christina Åsenlund. 

paus 5 min 

14.15 – 15.45_ FILM: Goliat                  Bioaktuell svensk film från 2018  

Regissör är Peter Grönlund som även regisserat Tjuvheder (2015).  

”Goliat är en historia om Sverige idag, skildrat genom en kriminell familj och mot 
en fond av nedlagda industrier, ökade samhällsklyftor och hårdnat politiskt 
klimat. Jag är intresserad av marginaliserade människor och av att inordna dom i 
en socialpolitisk kontext.” – Peter Grönlund. Läs mer och se trailer här.  

Peter Grönlund har arbetat på Stockholms stadsmissions nattjour och 
arbetar sedan 2006 i den sociala verksamheten på Situation Stockholm. 

SALONG 2 

 

9.15 – 9.40_ Brukarmedverkan – dialog i öppet forum 

Beskrivning av hur Upplands-Bro kommun inhämtar synpunkter från sina 
klienter i ett öppet forum. Med Lena Bergström & Stina Forsberg, 
Upplands-Bro. 

paus 5 min 

9.45 – 10.10_ Relationer i socialt arbete  

En väl fungerande relation mellan socialarbetare och klient är ett 
nödvändigt villkor i allt professionellt socialt arbete. Relationsarbete 
problematiseras emellertid sällan i forskning och texter om socialt arbete. 
I detta föredrag är fokus primärt riktat mot relationernas betydelse för 
samverkansarbete mellan olika organisatoriska aktörer inom Barnahus. 
Med Maria Bennich, FoU Nordväst. 

paus 5 min 

10.15 – 10.40_ Solna stads arbete med Signs of Safety – resan till en 
säkerhetsplan 

Om hur Barn- och ungdomsenheten i Solna har implementerat Signs of 
Safety och exempel på hur de arbetar med säkerhetsplanering. Med 
Joakim Flood & Diana Nikosjkova, Solna. 

paus 5 min 

10.45 – 11.10_ Samordnat stöd för personer (18-35 år) med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

Om ett treårigt projektarbete som har syftat till att utveckla fungerande 
samverkansstrukturer och arbetssätt för målgruppen. Med projektledare 
Heidi Aronsson, Ekerö.  

 

11.15 – 12.00_ Ingen programpunkt i Salong 2. Se Salong 1. 

LUNCH PÅ EGEN HAND 

13.00 – 13.25_ Gränslös samverkan  

Utifrån gränslös samverkan mellan boendestöd, Ture träfflokal och 
friskvården, skapas tillsammans stärkande effekter till ett mer självständigt 
liv, med brukaren i förarsätet. Socialpsykiatriska enheten i Sollentuna 
berättar om hur de arbetar i praktiken och hur de utvecklat boendestöd 
2.0. Med Ann-Sofie Londér, Almir Puric, Li Larsson & Kent Bingestam, 
Sollentuna. 

paus 5 min 

13.30 – 13.55_ Tillfälligt boende – en benchmarkingstudie 

Om en jämförande studie av riktlinjer och rutiner för hur rätten till 
tillfälligt boende utreds och bedöms i de nordvästra kommunerna samt 
hur socialsekreterare praktiskt arbetar med att bedöma vilka som har rätt 
till biståndet. Med Henrik Karlsson, FoU Nordväst. 

paus 5 min 

14.00 – 14.25_ Möjligheternas plats 

Möjligheternas plats arbetar främst med ungdomar som varken arbetar 
eller studerar. Projektet kombinerar uppsökande arbete med 
ledarskapsutbildning och samarbete med näringslivet. Om detta berättar 
Abdulkadir Bulhan & Nicole Etminan, Sollentuna. 

paus 5 min 

14.30 – 14.55_ Att förebygga segregation och utanförskap genom 
inkludering 

Om skillnader i uppväxtvillkor mellan olika grupper av barn i Sverige, 
konsekvenser av segregation och hur vi kan arbeta för ökad inkludering 
genom riktade insatser. Med Rafif Makboul & Atusa Rezai, Upplands-Bro. 

paus 5 min 

15.00 – 15.30_ Vilken hjälp kan man få hos Brottsofferjouren? 

Brottsofferjouren ger stöd till brottsdrabbade och vittnen. I den här 
presentationen berättar Brottsofferjouren om hur de arbetar och i vilka 
situationer de kan finnas som stöd. Med Pia Steen, vittnesstöds-
samordnare.  

 

https://www.triart.se/filmer/goliat/

