
INLEDNING 

FOU NORDVÄST
Anna Gärdegård, FoU chef, presenterar vad som är 
aktuellt inom FoU Nordväst.

KNUT-MEDARBETARE PRESENTERAR
Vad som är aktuellt inom KNUT, bland annat en  
fördjupningsdag i att ställa frågor om våld i nära  
relationer och att beakta ett barnrättsperspektiv. 
KNUT är ett välfärdslabb som utvecklar verktyg, processer och 
arbetssätt inom fältet för ekonomiskt bistånd och kommunala 
arbetsmarknadsenheter. 

ARBETSFÖRMEDLINGENS REFORMERING SAMT 
ROLL INOM DEN FINANSIELLA SAMORDNINGEN
•  Vad har hänt sedan förra året gällande reformering-

en, resultat?
• Steg till arbete införs – vad innebär det?
• Dialog och samverkan med socialtjänsten? 
Representant från Arbetsförmedlingen berättar

AKTUELLT FRÅN SKR 
Aktuella frågor från SKR inom området arbetsmark-
nad och ekonomiskt bistånd.
Ulrica Runemar, utredare, Sveriges kommuner och Regioner.

AKTUELLT FRÅN SOCIALSTYRELSEN
Samira Aqil och Anna-Karin Sandén, utredare vid  
Socialstyrelsen
 

SKATTEVERKETS UPPDRAG ATT MOTARBETA  
FELAKTIG FOLKBOKFÖRING
Skatteverket har från regeringen fått i uppdrag att 
i samverkan med ett antal frivilliga kommuner in-
rätta ett pilotprojekt för att utreda omfattningen av 
problemet med felaktig folkbokföring och utveckla 
metoder och arbetssätt för att åtgärda felaktigheter. 
Utredare, Anders Klaar, berättar om slutredovisning 
av pilot projektet kopplat till ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsenheternas uppdrag. 
Anders Klaar, Verksamhetsutvecklare Folk- och fastighets-
avdelningen vid Skatteverket.

JÄMSTÄLLDHET INOM EKONOMISKT BISTÅND
Klara Hussénius arbetar med en avhandling om  
diskriminerande och intersektionella mönster i hand-
läggningen av ekonomiskt bistånd. Hon undersöker 
hur faktorer relaterade till klientens kön och etnicitet 
kan kopplas till handläggarens benägenhet att bevilja 
stöd. Med utgångspunkt i sin forskning kommer Klara 
att belysa arbetet med ekonomiskt bistånd ur ett  
jämställdhetsperspektiv. Bland annat presenteras 
resultat från en stor vinjettstudie där cirka 1000 
handläggare av ekonomiskt bistånd deltog.
Klara Hussenius, Doktorand/PhD Student, Institutionen för 
socialt arbete Stockholms universitet.

KNUT tillsammans med FoU Nordväst  
bjuder in till en digital konferens om  

ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

Inspelningen går att se till den 26 oktober 2022.

NÄR?
12 oktober 2022 

9.00-16.00

VAR? 
Digitalt

PRIS? 
1995 kronor  

(exkl moms)  

per arbetsställe

HUR? 
Anmäl dig via 

instrumentx.se  
-  klicka här 

http://instrumentx.se/boka-konferens/
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UNGA OCH VÅLD I NÄRA RELATIONER
Sibel Korkmaz berättar om sin avhandling och lyfter 
viktiga lärdomar om hur olika former av våld kan yttra 
sig i ungas relationer. 
Sibel Korkmaz, universitetslektor vid institutionen för socialt 
arbete, Stockholms universitet.

HUR KAN VI FÖRBÄTTRA ÄRENDEHANTERING 
OCH INFORMATIONSUTBYTE MED STÖD AV DIGI-
TALISERING? 
SSBTEK är den första myndighetsgemensamma 
informationstjänsten som försörjer just ekonomiskt 
bistånd med ett antal uppgifter. I och med AFs 
reformering finns ytterligare behov av att underlätta 
informationsdelning digitalt. SKR berättar om tjäns-
ten Säker Digital Kommunikation, en kartläggning av 
information som skulle underlätta kommuners arbete 
samt det nya lagförslaget om att även kommuner 
och regioner ska få ta automatiserade beslut. Värmdö 
kommun delar med sig av hur de arbetat med e-arkiv.
Annika Londono, programansvarig, SKR.
Frida Ekström, Enhetschef Enheten för Ekonomiskt bistånd, 
Värmdö kommun.

ANVÄNDARDRIVEN UTVECKLING MED HJÄLP AV 
TJÄNSTEDESIGN
Hur kan vi tackla aktuella utmaningar utifrån en 
större förståelse för brukare och grunden till proble-
met? Tjänstedesign är ett användardrivet arbetssätt 
för smartare och träffsäkrare lösningar som ger ökad 
kapacitet och kunskap att driva innovations- och 
utvecklingsarbeten i sin organisation.

AVHOPP FRÅN KRIMINALITET OCH FÖREBYGGA 
NYREKRYTERING
FoU Nordväst arbetar tillsammans med nordvästkom-
munerna i Stockholms län för att utveckla kunskapen 
och verksamheten kring att förebygga nyrekrytering 
till kriminella nätverk och utarbeta stöd till avhoppare. 
Projektledare och forsknings- och utvecklingsledare 
berättar om projektet och delar med sig av resultat 
från de pågående delstudierna. Vad ska t.ex. social-
tjänsten tänka på i det förebyggande arbetet?
Jörgen Larsson, projektledare, och Emy Bäcklin, forsknings- 
och utvecklingsledare vid FoU Nordväst.

MODERATORN AVSLUTAR

Frågor till föreläsare ställs live via chatt. Vissa ändringar i pro-
grammet kan komma att ske. Inspelning av konferensen finns 
att se i två veckor i efterhand.

Varmt välkomna!
ANMÄL DIG VIA INSTRUMENTX.SE  -  KLICKA HÄR 

http://instrumentx.se/boka-konferens/

