
Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag 

De som jobbpolitiken 
lämnade kvar 
Om försörjningsstödet och om arbete för alla är möjligt

Torsdagen den 8 maj 2014

OFR Konferens, Linnégatan 10, Stockholm



Klyftan ökar mellan de som har och de som inte har. Stora grupper har svårt att 
komma in på arbetsmarknaden eller ens in i en vettig arbetsmarknadspolitik som 
leder till jobb, utveckling eller utbildning. 

Samtidigt är våra socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen byggda för de 
som har eller har haft en fast heltidsanställning vilket gör att allt fler står utanför de 
inkomstrelaterade ersättningarna vid arbetslöshet och långvarig sjukdom. Vad görs 
för att stödja dem till egen försörjning – de som är sämst förankrade på arbetsmark-
naden? Görs det tillräckligt? Vilka grupper är det och hur försörjer de sig?

Studiedagen vänder sig till alla som har ett intresse av att öka sina kunskaper 
inom det socialpolitiska fältet. Vi vänder oss till alla som på skilda sätt verkar inom 
området:

• Politiker och opinionsbildare

• Fältarbetare, socialsekreterare, frivilligorganisationer mm

• Forskare och andra engagerade inom ämnen som socialt arbete, kriminologi, 
historia, sociologi och statsvetenskap

• Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra statliga 
myndigheter på området

• Kompletterande aktörer inom arbetsmarknadspolitiken

• Omställningsaktörer

• Kommunala förvaltningar och nämnder inom fältet, inte minst socialtjänsten 
och de som arbetar med lokal arbetsmarknadspolitik

• Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer samt företag med 
ambitionen att få människor långt ifrån jobb till egen försörjning, inte minst 
arbetsintegrerande sociala företag

Under dagen delas 2014 års Socialpolitiska hederspris ut.



09.30 Kaffe och registrering

10.00 Inledning. Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR, 
moderator under dagen.

Tema 1 Vilka är det?

10.00  Etablering på arbetsmarknaden. Olof Åslund, Generaldirektör, IFAU, Institutet 
för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

10.25   Snabbtåg eller karusell? Om(-)vägen till arbetslivet efter gymnasiesärskolan. 
Jessica Arvidsson, doktorand i handikappvetenskap, Högskolan i Halmstad

10.50   Tillräckligt frisk för arbete? Om de som utförsäkras ur sjukförsäkringen. 
Henrietta Stein, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete, 
Arbetsförmedlingen

11.15  Paus

Tema 2 Bilder ur verkligheten

11.25   Om att ha ett vanligt lönearbete efter tolv år med förtidspension.  
Lars Ahlenius

11.50  Vi behöver bara få chansen! Pia Torstensson

12.15  Lunch

13.15  Utdelning av 2014 års Socialpolitiska hederspris

Tema 3 Rundgång i systemen – och utpressning till försörjningsstöd

13.20   Med rätt insatser skulle många klara sig själv. Om försörjningsstöd som fel 
plats för de flesta utan egen försörjning. Leif Klingensjö, samordnare, SKL, 
Sveriges Kommuner och Landsting

13.45  Systemfel eller systemskifte i socialförsäkringssystemen? Irene Wennemo, 
ledarskribent Aftonbladet och tidigare huvudsekreterare i den parlamentariska 
socialförsäkringsutredningen

Tema 4  Modeller för en arbetsmarknadspolitik för alla

14.10  Alla har inte ett ”marknadsvärde” som det går att leva på – Plusjobben 
tillbaka. Gunnar Wetterberg, författare, tidigare samhällspolitisk chef på Saco.

14.40  Fika

15.00   Aktivering av socialbidragstagare. Om stöd och kontroll i socialtjänsten.  
Jenny Nybom, FD och utredare Socialstyrelsen

15.25  Framtidsdebatt: Hur kan en arbetsmarknadspolitik för alla se ut?  
Ylva Johansson, (s) riksdagsledamot och talesperson i arbetsmarknadsfrågor, 
Jenny Petersson, (m), riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet,  
Hanna Wagenius, ordförande CUF, Centerpartiets ungdomsförbund,  
Gabriel Wikström, ordförande SSU, Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund.

16.30  Avslutning



Praktisk information
Tid och plats Torsdag 8 maj klockan 09.30–16.30  
OFR Konferens, Linnégatan 10, Stockholm.

Deltagaravgift 700 kr inklusive kaffe och lunch.  
Medlemmar i Svensk socialpolitisk förening betalar 500 kr.

Medlemskap Vill du bli medlem i Svensk socialpolitisk förening kan du samtidigt 
med deltagaravgiften betala medlemsavgiften på 150 kr (totalt 650 kr).

Anmälan kan ske på tre olika sätt:

• Gå in på socialpolitik.se och registrera dig. Uppge namn, organisation,  
e-post och telefonnummer. Faktura skickas till den e-postadress du uppger.

• Betala in deltagaravgiften på bg 5347-2379. Uppge namn, organisation,  
e-post och telefonnummer.

• Maila till info@socialpolitik.se. Uppge namn, organisation, e-postadress  
och telefonnummer. Faktura skickas till din e-postadress.

Upplysningar Besök socialpolitik.se eller maila info@socialpolitik.se

Box 12800, SE-112 96 Stockholm  
socialpolitik.se

med stöd av 
CSA – Centralförbundet för socialt arbete

i samverkan med


