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UR INNEHÅLLET 
 Regeringens arbete med att utveckla socialtjänsten
 Framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen – så förbereder du din organisation
 Strategier och organisationsstruktur som skapar rätta förutsättningar för kunskapsbaserat och  
 förebyggande socialtjänstarbete
 Arbetsprocesser och metoder för en mer hållbar, resurseffektiv och brukardriven socialtjänst
 Att utveckla en lättillgänglig socialtjänst – hur bygger du upp en första och andra linjens socialtjänst 
 Digital omställning i socialtjänsten – så leder och driver du förändringen mot en socialtjänst i framkant

ERBJUDANDE

Boka flera personer!  

Pris från 5.990 kr

TALARE OCH PRAKTIKFALL

Framtidens  
socialtjänst 2023
 Mot en ny lag och mer hållbar socialtjänst  
 Människors behov av stöd och hjälp i centrum  
 Samverkan mellan olika aktörer  
 Förebyggande och kunskapsbaserat arbete
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TISDAG 23 MAJ

08:30-09:00 REGISTRERING

Registrering, kaffe, te och smörgås

09:00-09:10 INLEDNING

Ability Partner inleder konferensen och lämnar över till 
konferensens moderator.

Cecilia	Stjernberg	
Gruppledare Socialförvaltningen 
Huddinge	kommun

Cecilia Stjernberg är gruppledare på Öppenvårdsenheten 
beroende på Socialförvaltningen i Huddinge kommun. Hon 
har lång erfarenhet av att arbeta med förebyggande och 
trygghetsskapande arbete.

09:10-09:30 EXPERTANFÖRANDE

Regeringens arbete med att utveckla socialtjänsten
• Nya socialtjänstlagen
• Barnets bästa
• Förebyggande arbete
 

Camilla	Waltersson	Grönvall
Socialminister
Regeringskansliet

Sedan oktober är Camilla Waltersson Grönvall socialtjänstminister. 
Att det är första gången Sverige har en renodlad 
socialtjänstminister vittnar om hur tungt området väger i 
regeringsarbetet. Camillas politiska hjärtfråga är framför allt 
barnrättsfrågor och under sin tid i riksdagen drev hon bland 
annat arbetet med Lex Lilla Hjärtat. Camilla har även lång 
erfarenhet av kommunalpolitiskt arbete i såväl utbildningsnämnd 
som socialnämnd. Innan hon blev riksdagsledamot var Camilla 
högstadielärare hemma i Lilla Edet.

09:40-10:20 EXPERTANFÖRANDE

Framtidens socialtjänst – utveckling, utmaningar och 
trender för en socialtjänst i framkant
• Hur behöver socialtjänsten förändras över tid? 
• Vad kommer att påverka rollen och yrket framöver och i 
framtiden och på vilket sätt?

• Hur kan vi lämpligast ta oss an framtida utmaningar så som 
demografi, digitalisering och bristen på resurser och hur 
anpassar vi socialtjänsten utifrån dessa faktorer?

Greger	Bengtsson
Samordnare
SKR

Greger Bengtsson är samordnare på sektionen för socialtjänst 
på Sveriges Kommuner och regioner. Greger är socionom med 
bakgrund i kommunens socialtjänst och har de senaste 10 åren 
arbetat på SKR med att utveckla socialtjänsten och företräda 
kommunerna i förhållande till regering, statliga myndigheter och 
media.

10:20-10:40 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

10:40-11:10 PANELDEBATT

Framtidens socialtjänst – utveckling, utmaningar och 
trender för en socialtjänst i framkant
Under panelsamtalet belyses samma frågor som talarpunkten innan.

Greger	Bengtsson
Samordnare
SKR

Fredrik	Hjulström	
Socialpolitisk chef 
Akademikerförbundet	SSR

Fredrik är socionom. Han har arbetat inom socialtjänsten, 
på Socialstyrelsen, SKR, Regeringskansliet och Nordiska 
ministerrådet. Han var sekreterare i utredningen Framtidens 
socialtjänst. Nu arbetar han som socialpolitiks chef på 
Akademikerförbundet SSR.

Helena	Åhman
Socialchef, ledamot
Upplands-Bro	kommun,	FSS

Helena Åman och är socialchef i Upplands-Bro samt sitter 
också i FSS styrelse. Helena är i dag ansvarig för alla delar 
inom socialtjänsten; äldre, funktionsnedsättning, individ- och 
familjeomsorgen samt försörjningsstöd. 

Sonia	Koppen
Ledamot, socialsekreterare
Visions	förbundsstyrelse,	Göteborgs	Stad

Sonia har över tio års erfarenhet av att ha arbetat som 
socialsekreterare i Göteborgs Stad. Hon är ledamot i Visions 
förbundsstyrelse och har lång erfarenhet av att driva yrkesfrågor 
för Visions medlemmar inom området. Vision är Sveriges femte 
största fackförbund och företräder ca 30 000 medlemmar inom 
socialt arbete. Vi vill att framtidens socialtjänst ska vara hållbar och 
attraktiv - villkoren ska vara hållbara och bra så att fler chefer och 
medarbetare ska vilja söka sig dit och jobba kvar. Socialtjänsten 
behöver också bli mer attraktiv att söka sig till och få hjälp ifrån – det 
ska vara känt vad man kan få stöd med och hur man tar kontakt.

11:20-12:00 PRAKTIKFALL

Skapande av en hållbar kunskapsorganisation för att 
kunna ge både barn och vuxna det stöd som de behöver 
• Vad behövs för organisationsstruktur och -kultur för att kunna 
arbeta kunskapsbaserat?  

• Handfasta strategier och arbetssätt som skapar rätta 
förutsättningar för kunskapsbaserade insatser för brukaren

• Ta del av Kunskapsresan, en konkret modell i arbetet mot en mer 
kunskapsbaserad verksamhet

• Hur kan du uppmuntra medarbetarna till kompetensutbildning 
och samtidigt skapa en kunSKAPANDE arbetsplats? 

 
Harald	Liebenstein	Gegner
Utvecklingsledare
Lund	kommun

Harald Gegner är forskare och utvecklingsledare inom socialtjänsten 
i Lunds kommun. Under sitt anförande presenterar Harald hur 
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Lund arbetar för att skapa en kunskapsbaserad socialtjänst som 
är till nytta för både brukare och professionen. 

12:10-12:50 PRAKTIKFALL

Socialnämndens Samskapande Strategi för en 
Sammanhållen Socialtjänst i framkant – ett långsiktigt 
användardrivet omställningsarbete
• Så arbetar vi mer förebyggande och kunskapsbaserat inom 
socialtjänsten för att kunna ge både barn och vuxna det stöd 
som de behöver 

• Strategi och användardrivna ledningssystem för kvalité - ta 
del av framgångsrika arbetsprocesser och metoder för en mer 
hållbar, resurseffektiv och brukardriven socialtjänst 

• Framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen – så 
förbereder vi vår organisation

Cecilia	Grefve	Lang
Förvaltningschef
Karlskrona	kommun

Cecilia har arbetat som chef och ledare i såväl minde som 
större kommuner med och inom socialtjänstens samtliga 
verksamhetsgrenar under många år, har varit det sociala 
arbetet troget under hela mitt yrkesliv. Hon har i de kommuner 
hon verkat i drivit på utvecklings och förbättringsarbete utifrån 
medborgarperspektivet och alla medarbetes delaktighet. 
Förbättringsarbetena har på olika sätt blivit uppmärksammade 
bl.a i boken Socialtjänst utan retur- ett medborgarperspektiv 
växer fram, fortbildning AB. Mellan 2014 – 2017 arbetade hon som 
regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och 
ungdomsvården, en nationell förbättringsresa som avslutades 
med rapporten ”Barnets och ungdomens reform - förslag för en 
hållbar framtid”.

Margaretha	Jansson
Verksamhetschef
Karlskrona	kommun

Margaretha är verksamhetschef med ansvar för socialförvaltningens 
gemensamma biståndbeviljade insatser i öppenvård, HVB och 
stödboende. Hon är socionom med över 40 års erfarenhet av 
socialt arbete inom individ och familjeomsorgens alla områden och 
har under hennes 30 års som ledare och chef upplevt och varit 
medskapare i flera organisatoriska förändringar och omställningar 
alla uppkomna i sin tid och i sitt sammanhang. 

Nina	Bjelke
Verksamhetschef
Karlskrona	kommun

Nina är socionom och verksamhetschef med ansvar för 
individ och familjeomsorgens gemensamma myndighet 
och administration. Hon har lång erfarenhet främst inom 
socialtjänstens barn och ungdomsvård och har de senaste 15 åren 
arbetat som chef och ledare. 

Andreas	Sjöstrand
Verksamhetschef
Karlskrona	kommun

Andreas Sjöstrand är socionom och arbetar som verksamhetschef 
i Karlskrona socialförvaltnings mottagning. Verksamheten arbetar 
med alla medborgare, barn som vuxen, och organiseras i tre 

enheter med en blandning av socialsekreterare och behandlare. 
Utöver mottagningsarbetet är VINR, beroendeproblematik, 
dödsbo, budget- och skuldrådgivning samt fältgrupp organiserade 
i verksamheten.” 

12:50-13:50 LUNCH OCH NÄTVERKANDE

13:50-14:30 PRAKTIKFALL

Framtidens hållbara socialtjänst – Huddinges 
omställningsarbete till en förebyggande socialtjänst
• Huddinge kommuns omställningsarbete för att möta nya 
förutsättningar och samhällsutmaningar 

• Så samverka inom kommunen för ett proaktivt och specialiserat 
socialtjänstarbete 

• Att utveckla en lättillgänglig socialtjänst - hur bygger Huddinge 
upp en första och andra linjens socialtjänst där fler får ta del av 
deras förebyggande insatser 

Joachim	Heimersson
Enhetschef 
Huddinge	kommun

Anette	Stork	Stjernström
Enhetschef
Huddinge	kommun

Joachim har arbetat inom socialtjänsten i drygt 15 år såväl med 
klientarbete som med utvecklingsfrågor och är sedan fyra år tillbaka 
stabschef för individ- och familjeomsorgen i Huddinge. Anette 
Stork Stjernström arbetar sedan 2015 som Enhetschef på den 
Förebyggande enheten 0-20 år inom socialförvaltningen i Huddinge 
kommun. Anette är socionom och har över 30 års erfarenhet av 
socialt arbete, främst inom skola och förebyggande socialtjänst men 
även inom myndighet och behandling. Hon har erfarenhet av både 
individnära arbete, utvecklingsarbete och som chef.
 

14:40-15:20 EXPERTANFÖRANDE

Att leda digital verksamhetsutveckling: framtidens 
socialtjänst – utmaningar och möjligheter
 • Vad innebär socialt arbete och vad är socialtjänstens uppgift i 
en allt mer digital tid? 

• Vilken effektivitet och nytta kan socialtjänsten ha av 
digitaliseringen?

• Hur socialtjänsten undvika fallgropar vid implementeringen av 
digital teknik?

• Hur kan socialtjänsten hinna med i den snabba utvecklingen av 
digitala tekniker?

• Morgondagens socialtjänst – digitaliseringen som möjliggörare!
 

Lupita	Svensson
Universitetslektor
Lunds	universitet

Lupita Svensson är universitetslektor i socialt arbete vid 
Socialhögskolan, Lunds universitet. Hon forskar om digitalisering 
och socialt arbete i allmänhet och har särskilt fördjupat sig i 
automatisering och socialtjänst. Inom området socialtjänsten 
och digitalisering har Lupita Svensson i en rad praktiknära 
forskningsprojekt studerat ett 10-tal kommuner och deras 
digitala utveckling i landet sedan mitten av 2010-talet, bland 
annat vad gäller hur man använder sociala medier, e-post, 
verksamhetssystem och automatiseringslösningar inom 
socialtjänstens olika verksamhetsområden såsom Individ- och 
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Om Ability Partner
Ability Partners vision är att förbättra individers och 
organisationers förmåga att hantera förändring, växa och 
uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din 
organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, 
seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa 
tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker 
konkurrenskraften.

Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån 
ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för 
pengarna samt att ha 100% nöjda och återkommande kunder. 
För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, 
kontakta oss via telefon 08-694 91 00.
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familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd och äldreomsorgen. 
Hennes forskning omfattar även övergripande nationella studier 
om socialtjänstens användning av automatiserats beslutsstöd. 
Lupita Svensson är (med-)/författare till en rad internationellt 
vetenskapliga artiklar om den svenska socialtjänsten och dess 
digitala utveckling och har också skrivit boken ”Digitalisering 
i socialt arbete. Socialtjänstens utmaningar och möjligheter” 
(Gleerups förlag). Lupita Svensson är socionom, disputerad i 
socialt arbete och har även varit verksam som socialsekreterare 
och teamledare inom den kommunala socialtjänsten, som kurator 
inom den slutna psykiatrivården och som enhetschef/prefekt vid 
ett Malmö högskola (nu Malmö universitet).

15:20-15:40 KAFFE OCH NÄTVERKANDE

15:40-16:10 PRAKTIKFALL

Digital omställning i socialtjänsten – så leder och driver 
du förändringen
• Så tog vi ett helhetsgrepp kring digitalisering inom 
socialtjänsten och skapande en sektorövergripande 
digitaliseringsplan

• Digital strategi för vård och omsorg – så hålls riktningen vad 
gäller satsningar och prioriteringar inom digitalisering och 
välfärdsteknik 

• Digital mognad - ta del av effekter vi ser idag 

Jennie	Campagiorni
Enhetschef
Stenungssunds	kommun

Jessica	Anderberg
Verksamhetsutvecklare
Stenungssunds	kommun

Jennie Campagiorni är enhetschef på larmenheten och 
digitaliseringsansvar för verksamhetsområdet vård och omsorg, 
Ordinärt boende. Jessica Anderberg är verksamhetsutvecklare 
med ansvar för övergripande verksamhetsutveckling inom Vård 
och omsorg/sektor Socialtjänst. 

16:20-16:50 PRAKTIKFALL

Digital transformation i socialtjänsten – så drar du nytta 
av digitaliseringen för en vård och omsorg i framkant
• Så bidrar digitaliseringen och nya arbetssätt till en resurseffektiv 
socialtjänst  

• Att införa nya, förändrade arbetssätt – hur skapas trygghet, 
både hos patienter och personal?  

• Så gjorde vi personal och chefer redo för digitaliseringen med 
nya arbetssätt och teknik

• Exempel på hur integrering mellan kvalitetsregister och 
journalsystem bidrar till ökad kvalitet för patienterna

 
Christina	Vinge	Appelkvist
Verksamhetsutvecklare
Borås	Stad

Christina Vinge Appelkvist arbetar som verksamhetsutvecklare 
inom Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad. Christina 
har arbetat med verksamhetsutveckling och patient-/
brukarsäkerhetsfrågor sedan 2000, varav dom senaste 12 åren i 
Borås Stad. Under presentationen kommer hon dela med sig av 
erfarenheterna av att implementera arbetet med riskförebyggande 
vårdåtgärder med stöd av kvalitetsregistret Senior alert samt 
integrering mellan kvalitetsregistret och journalsystemet.

16:50-17:00 SAMMANFATTNING

Moderatorn sammanfattar och avslutar konferensen
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Framtidens socialtjänst 2023

Avsändare:  
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KONFERENSEN
	 Ta	del	av	Regeringens	arbete	med	att	utveckla	socialtjänsten

	 Ta	del	av	hur	du	förbereder	din	organisation	för	framtidens	
socialtjänst	och	den	nya	socialtjänstlagen

	 Få	kunskap	om	strategier	och	organisationsstruktur	som	skapar	
rätta	förutsättningar	för	kunskapsbaserat	och	förebyggande	
socialtjänstarbete

	 Öka	dina	kunskaper	om	arbetsprocesser	och	metoder	för	en	mer	
hållbar,	resurseffektiv	och	brukardriven	socialtjänst

	 Lyssna	till	hur	du	bygger	upp	en	första	och	andra	linjens	
socialtjänst	för	en	lättillgänglig	socialtjänst

	 Lär	dig	mer	om	digital	verksamhetsutveckling	och	hur	du	leder	
och	driver	förändringen	mot	en	socialtjänst	i	framkant

	 Nätverka	och	utbyt	erfarenheter	med	kommuner	från	hela	landet!	
Konferenskod: OFF1739

Allmänna villkor
Se	vår	allmänna	villkor	på		
www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Boende
Vi samarbetar med nedanstående hotell där du får rabatt på 
boendet om du anger våra koder vid bokning.
STOCKHOLM CITY 
Mornington	Hotel	- Nybrogatan 53. Tfn 08-507 330 00  
Ange kod: Ability Partner
Freys	Hotel - Bryggargatan 12. Tfn 08-506 214 00  
Ange kod: Ability Partner
DJURGÅRDEN 
Hotel	Hasselbacken	- Hazeliusbacken 20. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: sales@hasselbacken.com. Ange kod: Ability Partner - 
Part
Pop	House	Hotel - Djurgårdsvägen 68. Tfn 08-502 541 40 
Bokning: frontdesk@pophouse.se. Ange kod: Ability Partner - Part
STOCKHOLM OCH ÖVRIGA SVERIGE 
Scandic	- Se Scandics hemsida för olika hotell. 
Ange kod: D000028081

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Tid och plats
Nationell konferens 23 maj 2023

Välj mellan att vara på plats centralt i Stockholm eller  
följa konferensen digitalt via livestream.

Pris konferens
Välj om du vill delta på plats eller digitalt.
Anmäl dig senast 31 mars 6.990 kr  1.500 kr i rabatt
Anmäl dig senast  12 maj 7.790 kr  700 kr i rabatt
Ordinarie pris  8.490 kr

 
Mängdrabatt
Anmäl	fler	än	2	personer	från	samma	organisation	samtidigt	så		
betalar	person	3,	4,	5	osv	endast	5.990 kr	per	person.

Vad ingår?
I	konferenspriset	ingår	dokumentation	och	att	du	kan	ta	del		
av	streamet	material	i	30	dagar	efteråt.
För	dig	som	deltar	på	plats	ingår	även	fika	och	lunch	under		
konferensen.

Rabatterna kan ej kombineras med andra erbjudanden.  
Alla priser är exkl. moms och per person


