KNUT bjuder tillsammans med
FoU Södertörn och FoU Nordväst
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in till en konferens och mötesplats om ekonomiskt bistånd
och arbetsmarknadsinsatser
NÄR?

10 oktober 2019,
8.15-16.00

VAR?

Södertälje stadshus,
lokal Estrad

HUR?

Anmäl dig via
instrumentx.se
- klicka här

PRIS?

795 kronor
plus moms per plats.
Alla bokade platser
faktureras.

förutom programmet ingår fika, frukt och lunch.

FÖRMIDDAG

8.15-9.00 Registrering. Kaffe/te och smörgås.
SYSSELSÄTTNINGSFRÅGAN OCH PSYKISK OHÄLSA

Kommunerna ska medverka till att personer med
psykisk funktionsnedsättning erbjuds meningsfull
sysselsättning. FoU Södertörn har intervjuat personer
som inte har någon organiserad sysselsättning: Hur ser
vardagen ut? Vad kan socialtjänsten betyda och kan det
finnas en alternativ tillvaro där socialtjänsten inte ingår?
Gunnel Andersson, forskningsledare vid FoU Södertörn.
ANPASSAT ARBETSSÄTT KRING TILLFÄLLIGT
BOENDE?

FoU Nordväst har benchmarkat socialsekreterares
åsikter, attityder och värderingar till att utreda och
bedöma tillfälligt boende. Resultatet visar bland annat
att arbetssätten alltmer kommit att anpassas efter
att de flesta klienter har svårt att etablera sig på den
ordinarie bostadsmarknaden.
Henrik Karlsson, Utredare vid FoU Nordväst.
KNUTMEDARBETARE PRESENTERAR

• En ny skrift om KNUT-arbetet; innehåll, slutsatser
och framtida utmaningar.
• Vad behöver vi kunna inom ekonomiskt bistånd
respektive kommunala arbetsmarknadsenheter - hur
har vi inom KNUT arbetat med kompetensmatriserna.
• Det pågående utvecklingsarbetet med AM-X.
BRUKARE, PROFESSION OCH FORSKNING!

Nu är det ”halvtid” för det nationella utvecklingsarbetet
inom ekonomiskt bistånd som SKL driver tillsammans

med 27 kommuner och forskare. Här får ni del av det
pågående arbetet och av resultatet från studierna om
brukarmedverkan och Instrument X, som har genom
förts av Stockholm universitet hos ett urval av de
deltagande kommunerna.
Stina Björk, utredare, Sveriges kommuner och landsting
Hugo Stranz, Docent Institutionen för socialt arbete,
Stockholms universitet.
FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH VÅLD I NÄRA
RELATIONER

Det finns en enighet om att våld i nära relationer är
ett problem som bör bekämpas, av exempelvis socialtjänsten. Ekonomiskt bistånd är ett system som bl a
bygger på att det ska finnas incitament att inte ansöka
om bidrag. Socialarbetarna är dessutom ofta pressade
av hög arbetsbelastning. Vad händer då i mötet och hur
kan vi förstå vad som händer utifrån både brottsoffret
och handläggarens perspektiv?
Rickard Ulmestig är docent i Socialt arbete på Linné
universitetet och forskar om kommunal arbetsmarknads
politik och handläggning om ekonomiskt bistånd.
VI TRÄFFAR 1500 KLIENTER VARJE MÅNAD!

Utifrån det förstärkta arbetssättet har tid frig jorts
för det sociala arbetet, vilket gör att socialsekreterare
träffar 45 klienter vardera varje månad. Detta gör stor
skillnad i resultat för både klienter och socialsekreterare.
Yasmina Garrigos Martinez, sektionschef och Anna Hell
ström, socialsekreterare, Malmö Stad, Socialtjänst Öster.
LUNCH
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EFTERMIDDAG
KULTURINSLAG MED LIVET BITCH!

Ett scenkonstprojekt som utgår från Södertäljes unga
tjejer och kvinnor. Livet bitch! fick Södertäljes jämställdhetspris 2019.
STRATEGI, PRAKTIK OCH EN MODELL

Falkenberg har under lång tid aktivt sam(arbetat) med
och för klienter som är sjukskrivna utan sjukpenning. Vi
får höra om strategiska ställningstaganden, arbetssätt
samt om en modell som utvecklats för att följa klienters stegförflyttningar.
Agneta Berge, Enhetschef och Kristina Hildingsson, socialsekreterare, Stöd- och försörjningsenheten, Falkenberg.
METOD, VERKSAMHETSSTRUKTUR OCH
ARBETSSÄTT

Arbetscentrum får uppdrag att utföra arbetsförmåge
bedömningar (AWP och AWP-FK) för kommun
invånare som uppbär ekonomiskt bistånd. Underlagen
används som en del av arbetsmarknadsinsatsernas fortsatta arbete, till stöd för olika insatser på Arbetsförmedlingen, samt till vårdgivare och Försäkringskassan.
Sara Häggström, Processledare, Matchning och
Kompetensenheten, Huddinge kommun.

ARBETSMARKNADSPOLITIKENS KONSEKVENSER

Kommunal arbetsmarknadspolitik är ett etablerat fält
som blivit allt mer institutionaliserat. Det finns dock
gränsdragningsproblem gentemot den nationella arbets
marknadspolitiken och mot handläggningen av ekonomiskt bistånd. Med det kommer en risk att arbetslösa
hamnar mellan stolarna och inte får något stöd.
Rickard Ulmestig är docent i Socialt arbete på Linné
universitetet och forskar om kommunal arbetsmarknads
politik och handläggning om ekonomiskt bistånd.
HUR KAN VI SKAPA VÄRDE I ORGANISATORISKA
MELLANRUM?

Att individer med behov från fler instanser faller mellan
höga stolar är väl känt. Men hur kan vi använda mellanrummen för förnyelse och innovation? Hur horisontellt
ledarskap, relationer och sammanhang kan skapa värde
för brukare är några av de områden som kommer att
beröras.
Mats Tyrstrup, docent vid Handelshögskolan i Stockholm
och där forskare vid Stiftelsen Leading Health Care.

VÄLKOMNA!

