
    

 

• www.fousocialtjänst.se                                  

 

Välkommen till en dag med fokus på  
 

En socialtjänst byggd på kunskap och kompetens  

- en särskild utmaning i liten kommun  

 
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO) hanterar dagligen en mängd differentierade 
ärenden där vart och ett har sin särskilda kunskapsbas av metoder, lagtext, handläggning, 
förklaringsmodeller, utredningsförfarande med mera. I mindre kommuner i glesbygd är det särskilt 
utmanande för handläggare och chefer att upprätthålla den kunskaps- och kompetensnivå som 
krävs för att kunna erbjuda medborgarna en socialtjänst med hög kvalitet.  

Att samverka över kommungränser kan vara ett sätt att stärka den samlade kompetensen. Det är 
också utgångspunkten för det Fortefinansierade projektet ”IFO över gränser” som är kopplat till 
länets FoU Socialtjänst och som också arrangerar denna konferensdag.      

Samverkan vinner stort på att man av och till får tillfälle att ses och lära känna varandra. Därför är 
vår förhoppning att så många som möjligt från kommunernas IFO tillsammans med andra 
intressenter kan komma till Storuman och träffa varandra denna dag.    

 

Program på nästa sida 

När: Tisdagen den 18 oktober 10.00-15.30 (kaffe o smörgås serveras från 9.30) 

Var: Hotell Toppen, Storuman 

Målgrupp: Social- och IFO-chefer, socialsekreterare/medarbetare inom socialtjänsten, 

politiker, verksamhetsutvecklare, forskningsledare och andra med intresse för området från 
kommuner och region.                                                                                                                    
Dagen har ett fokus på de åtta inlandskommunerna inom Region 8 men intresserade från 
andra kommuner och län är också hjärtligt välkomna. 

Avgift: Konferensdagen är avgiftsfri, konferenslunch ingår 

Anmälan: Senast den 30 september via: https://forms.office.com/r/grynwUVzk4 

Eventuella frågor besvaras av projektledare annika.nordstrom@regionvasterbotten.se              

FoU Socialtjänst, Region Västerbotten      

http://www.fousocialtjänst.se/
https://forms.office.com/r/grynwUVzk4
mailto:annika.nordstrom@regionvasterbotten.se


    

 

 

 

PROGRAM 
18 oktober 2022 

 

 

9.30  Kaffe och smörgås serveras 

10.00  Presentation av dagen och oss själva i rummet 

10.10 Blir det någon skillnad med ett krav på att verksamhet inom socialtjänsten ska 

bedrivas i överenstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet?       

Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef vid SSR. Fredrik  har tidigare arbetat med barn- 

och ungdomsfrågor vid SKR, vid Nordens Välfärdscenter samt som socialsekreterare i 

Stockholms Stad 

11.15 Effektiva insatser och klienters behov - Möjligheter och utmaningar i ett lokalt 

evidensbaserat socialt arbete.                                                                                           
Nils Stenström, fil dr, projektledare vid SBU (statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering) med tidigare erfarenhet både från Socialt arbete vid Mittuniversitetet, 

Socialstyrelsen och FoU Jämt.  

12.15 LUNCH 

Under eftermiddagen medverkar delar av styrgruppen för projektet ”IFO över gränser”  

13.15 Vad kan vi lära av familjehemsgruppens struktur för samverkan? Resultat från 
en workshop under våren. 

13.30 Vad har ni själva sagt om kunskap, kompetens och samverkan? En presentation 

och diskussion utifrån de röda trådar som vuxit fram från vårens enkät och 

Intervjuer av socialsekreterare/handläggare och chefer inom IFO.  

14.30 KAFFE 

14.50 Aktuellt från Digitala Kollegan – användning, frågeställningar, mötesplatser och 

chattar. Vad blir nästa steg?   

15.30  Slut på dagen 

 

    

Välkommen! 


