Välkommen till förbundschefsdagarna 22-23 oktober 2019!
Samordningsförbunden arbetar med ett av de viktigaste uppdragen inom välfärden. Att som
förbundschef få myndigheterna att möta människors behov på ett för individen bra sätt upplevs ofta
som mycket stimulerande och meningsfullt, men innebär också stora utmaningar. För att bli
inspirerad och ge möjlighet till dialog med andra förbundschefer bjuder Nationella Rådet in till dessa
två dagar.

Datum:

Start den 22 oktober kl. 10.00. Kaffe serveras från kl. 09.30. Avslutning den 23 oktober
efter lunch

Plats:

Grand Hotel Saltsjöbaden, Hotellvägen 2, 133 83 Saltsjöbaden

Målgrupp:

Förbundschefer eller verkställande tjänstemän

Innehåll:

Program hittar ni på sidan 2.

Anmälan:

Anmälan görs via denna länk, senast den 22 september. Anmälan är bindande, men
kan överlåtas till annan person.

Kostnad:

Deltagaravgift 3000 kr (exkl moms) Vi har förbokat ett antal hotellrum på Grand Hotel
Saltsjöbaden. Kostnad för ev. logi tillkommer. Bokning av dessa rum görs i samband
med anmälan.

Information: Vid frågor om anmälan kontakta SKL Konferens, 08-452 70 00, konferens@skl.se
Vid frågor om konferensens innehåll kontakta:
Jessica Haagel, Arbetsförmedlingen, 010-486 37 08,
jessica.haagel@arbetsformedlingen.se
Cindy Marttiin, Försäkringskassan, 010-116 95 18,
cindy.marttiin@forsakringskassan.se

Varmt välkomna!
Nationella rådet

Program
Dag 1
09.30-10.00

Fika och registrering

10.00–10.20 Välkomna och presentation
10.20–11.20 Uppföljning av arbetet kring arbetsmiljö och säkerhet
Jessica Haagel, Arbetsförmedlingen, Malin Lundblad, Försäkringskassan, Gunnar
Sundqvist, SKL
11.20–11.30 Paus
11.30–12.00 Nuläge i arbetet med det nya kunskapsstödet
Malin Lundblad, Försäkringskassan, Åse Larsson, Arbetsförmedlingen och Ulrica
Runemar, Sveriges Kommuner och Landsting, Inger Landberg, NR:s kommunikatör.
12.00–13.30 Lunch inkl. mingel/lunchpromenad
13.30–14.30 Omvärldsbevakning, Kriminalvårdens regeringsuppdrag
Kriminalvårdens arbete med regeringsuppdraget om Inslussningsprogram 2019-2020.
Hur ser den lokala kopplingen ut mellan parterna i samordningsförbunden och
Kriminalvården?
Sara Åhlén, projektledare, Kriminalvården
14.30–15.00 Fika och mingel
15.00–16.00 Att ha koll på självledarskapet är viktigt för att främja samverkan och samordning
Helena Furumarker, ledarutvecklare på MT ledarskap. Helena pratar om ledarskap,
medarbetarskap, gruppdynamik och det egna ansvaret som vi alla har. Helenas
föreläsningar är fyllda av bra verktyg kring självledarskapet med fokus på att ta
kommandot över hur vi vill fungera och må i livet.

18.30

Middag

Dag 2
09.00-09.05

God morgon

09.05-10.45

Omvärldsbevakning, Våld i nära relationer – en fråga om hälsa och liv!
Vi får allt mer kunskap om våldets konsekvenser för kvinnor och barn som drabbas –
på både kort och lång sikt. Samhällets aktörer har ett stort ansvar att upptäcka våld –
men också många möjligheter på de arenor där människor möts, inte minst inom
hälso- och sjukvården. Många insatser och aktiviteter pågår nationellt, regionalt och
lokalt – men mycket mer behöver göras. Carina Gyllner Bergmark, SKL, representant
från Socialstyrelsen och Anita Kruse, NNS

10.45–11.00 Paus
11.00–12.00

Jämställdhet och Genus
Går det att leda jämställt och har det betydelse för de insatser som finansieras av
samordningsförbund?
Charlotte Axelsson, förbundschef Samordningsförbundet Insjöriket

12.00

Avslut med lunch

