INBJUDAN TILL WEBBSÄND KONFERENS

FINSAM – Innanförskapets möjligheter
Den nationella FINSAM-konferensen, som årligen arrangeras av Nationella rådet, genomförs i
år tillsammans med Samordningsförbundet i Halland.
Under Finsamkonferensen 2022 kommer vi tillsammans utforska innanförskapets olika
möjligheter som inkludering, social hållbarhet och integration.
Moderator är Ylva Källman.

Datum och plats: 5-6 april 2022 via webbsändning
Anmälan

Gör din anmälan via denna länk. Anmälan är bindande men kan överlåtas till
annan person. Sista anmälningsdag är den 1 april

Målgrupp

Till konferensen välkomnas ledamöter och tjänstepersoner i
samordningsförbund, berörda departement, personal från berörda
samverkansparter och intresserade från kommuner utan förbund

Kostnad

1800 kronor (exklusive moms) Länken till sändningen är personlig.

Information:

För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta:
SKR Konferens, e-post konferens@skr.se, tfn 08-452 70 00
För frågor kring innehållet kontakta:
Cindy Marttiin, e-post cindy.marttiin@forsakringskassan.se
Samuel Grahn, e-post samuel.grahn@sfhalland.se

PROGRAM
Dag 1, tisdag 5 april 2022
13:15

Inledning
Ylva Källman, moderator

Välkommen
Linda Biltmark, styrelseordförande Samordningsförbundet i Halland

Existentiell hälsa i pandemins kölvatten
Internationell forskning har under de senaste decennierna uppmärksammat den existentiella
hälsodimensionens betydelse för fysisk, psykisk och social hälsa. Covid-19 pandemin har inneburit
en existentiell utmaning vars konsekvenser vi behöver hantera.
Cecilia Melder, Teol. Dr. i religionspsykologi med inriktning existentiell folkhälsa, lektor vid Enskilda
högskolan Stockholm.

Organisatoriska mellanrum, hot mot välfärden men även möjlighet
Bristande samordning över organisatoriska gränser kan vara en förklaring till varför saker faller
mellan stolarna. Men det finns lösningar. De handlar om sätt att organisera verksamhet och det
ledarskap som behövs för att klara välfärden i framtiden.
Mats Tyrstrup, docent Handelshögskolan

Kunskap som ingång i samverkan – samverkansutbildning
Vad innebär samverkan och varför behövs det? En beskrivning av en gemensam
samverkansutbildning där dialogen står i fokus kring hur vi samverkar på bästa sätt över
myndighetsgränser. Tillsammans kan vi göra skillnad!
Emma Krantz, Samordningsförbundet Värend och Cecilia Storm, Sunnerbo Samordningsförbund

15:00-15:15

PAUS
Flernivåstyrning och att andra former av styrning – om att leda
samordningsförbund
Samverkan ställer krav på styrformer som involvera fler aktörer i en horisontell ledning, där
kommunikation och samverkan mellan aktörerna står i fokus.
Mikael Löfström, docent i företagsekonomi, Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

Lokal arbetsmarknadspolitik
En kunskapsöversikt och samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
Alexandru Panican, docent vid Socialhögskolan på Lunds universitet.

Aktuella frågor
ESF - En möjlighet att förstärka och växla upp goda satsningar.
Åza Rydén, regionchef Sydsverige, Västsverige, Småland och Öarna, Svenska ESF-rådet
Konsumentverket – Presentation av det stöd som finns som kan underlätta för att prata
vardagsekonomi.
Maria Lindstedt, utredare/projektledare Konsumentverket.
Nytt uppföljningssystem, Finsam – Övergripande information om det nya uppföljningssystemet
för Finsam och tidsplan för införande.
Representant från Försäkringskassan

17:00

Dagen avslutas
Ylva Källman, moderator

Dag 2, onsdag 6 april 2022
08:30

God morgon!
Ylva Källman, moderator

Dialog med Nationella rådet
Möt Nationella rådet och få en inblick i arbetet som genomförs.

Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall
Socialstyrelsen har utrett fall och sett brister i samhällets insatser när barn eller vuxna har avlidit till
följd av brott av en närstående. För att komma tillrätta med bristerna behövs åtgärder som
inbegriper flera samhällsaktörer.
Beatrice Hopstadius, enhetschef, avd. för kunskapsstyrning för socialtjänsten, Socialstyrelsen

Att rutinmässigt fråga om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld gör skillnad
En presentation av resultat från arbetet med att öka upptäckten av våld. Ett operativt och strukturellt
samarbete mellan NNS, samordningsförbunden och parterna.
Anita Kruse, sakkunnig vid NNS

BIP i praktiken
BIP har tidigare presenterats på Finsamkonferensen och deras forskning fick en stor
uppmärksamhet och spridning i Sverige. Nu kommer vi att få möta våra danska grannar igen för att
få mer kunskap om hur Kompetenscentrum arbetar för att förmedla all den kunskap som finns inom
Væksthuset.
Anne Sandberg Holm, chefkonsulent, Væksthuset

10:00-10:15

PAUS
Upphandling ett verktyg för att främja en inkluderande arbetsmarknad
Offentlig upphandling kan användas som arbetsmarknadsverktyg och som en väg in till
arbetsmarknaden för människor som har svårt att få jobb. Sysselsättningskrav i offentlig
upphandling innebär att den upphandlande organisationen ställer krav i upphandlingen på att den
vinnande leverantören under kontraktstiden ska erbjuda anställning, utbildning, praktik- eller
traineeplatser till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Patrick Amofah, hållbarhetsspecialist och projektledare, Upphandlingsmyndigheten

Bortom goda exempel
En presentation av analyser av kommunala variationer i insatser för unga som varken arbetar eller
studerar?
Renate Minas, docent, Institutionen för socialt arbete/Stockholms universitet,
Tomas Korpi, professor, Institutet för social forskning/Stockholms universitet

Vardagens frisk och riskfaktorer. För mycket, för lite eller upp och ner?
Om hur vardagen påverkar vår hälsa - det vi kan göra, det vi vill och måste göra. En presentation
av fenomenet och olika riskfaktorer som alla kan orsaka ohälsa men också vara en förutsättning för
hälsa och t ex arbetsförmåga.
Lena-Karin Erlandsson, professor i arbetsterapi

Socialförsäkringsministern har ordet
Ardalan Shekarabi

12:00

Tack för denna gång
Ylva Källman, moderator

