KNUT tillsammans med FoU Nordväst
bjuder in till en digital konferens om
ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

NÄR?

14 oktober 2021,
9.00-16.00

VAR?
Digitalt

HUR?

Anmäl dig via
instrumentx.se
- klicka här

PRIS?

1995 kronor
(exkl moms)

per arbetsställe

Inspelningen går att se till den 28 oktober 2021.

INLEDNING
FOU NORDVÄST

Anna Gärdegård, tf chef på FoU Nordväst och med
arbetare från FoU Nordost presenterar vad som är
aktuellt inom FoU:erna i Stockholms län.
KNUT-MEDARBETARE PRESENTERAR

vad som är aktuellt inom KNUT, bland annat en
förstudie om tidiga och samtidiga insatser för hushåll
med långvarigt ekonomiskt bistånd samt att arbeta
med kompetensmatriserna Vad behöver vi kunna inom
ekonomiskt bistånd respektive på arbetsmarknads
enheter.
KNUT är ett välfärdslabb som utvecklar verktyg, processer och
arbetssätt inom fälten för ekonomiskt bistånd och kommunala
arbetsmarknadsenheter.
PAUS
AKTUELLT INOM ARBETSMARKNADSPOLITIKEN

• Aktuella frågor inom SKR vad gäller arbetsmark
nadspolitiken, Arbetsförmedlingens reformering och
kommunernas framtida roll.
 oy Melchert, sektionschef, arbetsmarknadssektionen,
R
Sveriges kommuner och regioner (SKR)

• Arbetsförmedlingens reformering samt roll inom den
finansiella samordningen.
 mil Johansson, Enhetschef Arbetsförmedlingen, ArbetssöE
kande Enheten Utbilda & samverka, Stärka förutsättningar.

• Roy Melchert samtalar om arbetsmarknadspolitiken
med Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i
Södertälje och styrelseledamot i Arbetsförmedlingen.
AKTUELLT OM EKONOMISKT BISTÅND

En övergripande bild av aktuella frågor inom området
presenteras, bland annat resultatet av en enkät om
kommunernas arbete med reguljära studier och kom
pletterande ekonomiskt bistånd.
Ulrica Runemar, utredare, Sveriges kommuner och Regioner.
PAUS
RUSTA OCH MATCHA

Om samarbetet och samverkan mellan Arbetsförmed
lingen – Värmdö Kommun/Kommunens Näringslivs
kontor – Privata Aktörer.
Ulla Rådling, Enhetschef, Enheten Arbete - Studier, Värmdö
kommun.
SUPPORTED TRAINING I TEORI OCH PRAKTIK

Supported Training tar sin utgångspunkt i Supported
Employments kärnkomponenter - att finna, få och
behålla en anställning och syftar till att rusta deltaga
ren för arbetslivets basala krav och uppnå arbetsspeci
fik kompetens.
Annika Malm, HR-konsult/Utbildare, CE Solutions AB.
Tanja Pitkänen, Resultatenhetschef, Arbetsmarknadsenheten,
Södertälje kommun. Annalotta Skarp, enhetschef, Arbete och
Integration, Sundbyberg Stad.

5R

RÄTT PERSON RÄTT INSATS RÄTT TID RÄTT AKTÖR RÄTT KOSTNAD

DET EKONOMISKA VÅLDETS UTTRYCK,
KONSEKVENSER OCH HUR VI KAN
UPPMÄRKSAMMA DESSA

LUNCH CA 12:00-13:00
STRUKTURERAD REHABILITERINGSUTREDNING
(STRUT®).

Det är viktigt att förstå hur olika det ekonomiska vål
det kan komma till uttryck, det kan förekomma för sig
själv men även parallellt med annat våld och förtryck.
Inte sällan syftar det till att sabotera kvinnans för
sörjningsmöjligheter. Om den som utsätts för eko
nomiskt våld exempelvis kommer från ett annat land
och saknar ett socialt nätverk kan våldet få än större
konsekvenser.

Pernilla Conradsson Ström, Leg. arbetsterapeut, metodsamordnare, Försäkringsmedicinsk Samverkan (FMS) Tranås
kommun.

Marie Eriksson, Universitetslektor, Institutionen för socialt
arbete, Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet.

I metoden STRUT® inventeras, sorteras, värderas
och presenteras adekvat information om individen och
som används för att få rätt stöd av rätt aktör och rätt
ersättning. Målgruppen är långvariga försörjnings
stödstagare med komplex problematik (social, arbets
relaterad och medicinsk).

Orvar Nyström, Leg läkare, Specialist i invärtesmedicin och
reumatologi.
PAUS
HUR LYCKAS VI MED IMPLEMENTERING?

Implementering av processer och verktyg som
verkligen når brukarna och skapar bästa möjliga nytta
kan vara en utmaning. Här får du ta del av kunskap
om effektiv implementering och du får modeller och
verktyg för att kunna skapa en kapacitet att imple
mentera i olika verksamheter – från analys till verklig
beteendeförändring.
Mårten Åhström, Folkhälsovetare, forskar och utbildar i
implementeringsmetodik på Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin vid enheten för implementering och utvärdering, Region Stockholm. Anna Gärdegård är tf FoU chef på
FoU Nordväst.

PAUS
FUT-ARBETET I SÖDERTÄLJE

På Försörjningsstöd i Södertälje har man satsat på att
utveckla arbetet för att stävja fusk och bidragsbrott,
och har samtidigt uppmärksammat vad det ger för po
sitiv inverkan på det sociala arbetet. Utredarna berät
tar om hur arbetsmetoder utvecklats, om samverkan
med andra aktörer och vilka olika fenomen som kan
förekomma. Polisen deltar utifrån sin roll i FUT-arbe
tet samt att de vill sprida Södertäljes arbetssätt till fler
kommuner och polisenheter.
FUT-utredarna i Södertälje och Polisen.

MODERATORN AVSLUTAR

Frågor till föreläsare ställs på en chatt.
Vissa ändringar kan komma att ske.

PAUS
ANMÄL DIG VIA INSTRUMENTX.SE - KLICKA HÄR

Varmt välkomna!

