Varmt välkommen till 2019 års Lärande- och Dialogseminarium!
Fredagen den 22 februari, 09.00 - 16.15, OSD (Krondikesvägen 93, Östersund)
Teman: I. Förebyggande socialtjänst, II. Jämställd handläggning & rehab
Målgrupp: Politiker, Chefer, och Medarbetare i kommunerna, hälso- och sjukvården, hos AF och FK.
ANMÄLAN SENAST den 16 JANUARI till: info@samjamt.se FRI ENTRÉ, Kontakt: 070-385 02 13

PROGRAM (Frukostfika 08.30 - 08.50)
Framtidens socialtjänst - vad blir det för skillnad?
Margareta Winberg Särskild utredare som leder utredningsarbetet - berättar om uppdraget och förslag på
hur socialtjänsten kan utformas med förebyggande insatser.
Paus 10.15
Individens rättighet till rehabilitering - men vems ansvar är ”nollklassade”?
Carl Andersson Sysselsättningshandläggare på Biståndsenheten i Åre kommun reflekterar över hur det
enklaste ärendet på pappret blir så komplext i vardagligt arbete.
Erfarenhetskunskap och resultat av flerårigt samarbete i Falkenberg
Kristina Hildingsson Socialsekreterare hos Stöd- och försörjningsenheten beskriver uppstart, motstånd,
och framgångar - i förändringsarbetet med klienter som saknar sjukpenninggrundande inkomst.
Marika Larsson Rehabkoordinator vid Vuxenpsykiatriska mottagningen talar om hur samarbetet med
andra parter har utvecklats runt patienter.
Lunch 12.15
Hur kan vi gemensamt förebygga dödligt våld i nära relationer och dess konsekvenser?
Anita Kruse Sakkunnig inom våldsområdet, SKL:s avdelning vård och omsorg, presenterar bl a
generaliseringsbara framgångsfaktorer inom hälso- och sjukvårdens arbete mot våld.
Genuskompassen - praktiskt verktyg för att angripa alla jämställdhetsmål
Tristan Troby Samordnare hos Samordningsförbundet Insjöriket går igenom hur Genuskompassen
används för kvinnor och män i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Fika 15.00
Samtal om teori och praktik; Hur kan vi hjälpas åt i ett förbättringsarbete?
En uppföljande dialog på scen, och med publiken om frågor som exempelvis; - Hur kan vi nyttja expertis
och lära mer av varandra och tillsammans?, - Hur får vi kännedom om forskningens framsteg?
Andreas Faxéus Socialsekreterare i Timrå kommun lyfter nya grepp i pågående utvecklingsarbete och hur
FOU-enheten hos Kommunförbundet ska följa utfallet för individen.
Ingegärd Pettersson Särskild sakkunnig i jämställdhet hos Länsstyrelsen berättar om stöd och styrning för genomförande och praktiskt arbete enligt länets Jämställdhetsstrategi.
Har vi lärt oss något, och var det till ngn nytta?
Samordningsförbundet sonderar runtom i salen och summerar dagen.

