
Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag 

Översyn av  
socialtjänstlagen  
– hot och möjligheter
Onsdagen den 20 maj 2015

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm



Socialtjänstlagen har drygt 30 år på nacken. Den stolta portalparagrafen finns 
kvar men lagen har ändrats 189 gånger sedan 1982. 

Lagen kom som en reaktion mot ett moraliserande och omhändertagande 
synsätt. Respekten för den enskilde och frigörande av människors egna resurser 
betonades. Liksom att sociala problem inte bara berodde på individen utan 
också handlade om politik. 

Men vad blev det av alla goda intentioner? Hur har lagen tillämpats över tid? 
Och hur tillämpas den i dag?

En översyn av lagen kommer allt närmare. Vilka värderingar och synsätt är 
nu de rådande? Vad kan vinnas och vad kan gå förlorat i en parlamentarisk 
utredning? 

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 m fl.

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

• Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, 
och andra myndigheter på området.

• Studenter på socionomprogrammet och andra samhällsvetenskapliga 
utbildningar.

• Kommunala förvaltningar och nämnder inom fältet, inte minst 
socialtjänsten.

• Civilsamhället såsom brukar- och anhörigorganisationer.

Under dagen delas 2015 års Socialpolitiska hederspris ut. 

 



09.30 Kaffe och registrering

10.00 Välkommen. Lotta Persson, styrelseledamot  
Svensk socialpolitisk förening, moderator

Tema 1 Hur var det tänkt?

10.10  Socialtjänstens roll i välfärdsstaten – hur var det tänkt?  
Cecilia Modig, författare och socionom. Ingår i Barnombudsmannens 
expertråd och ordförande i Mind (Föreningen Psykisk Hälsa)

10.30  Målen har bestått – men ramlagen är ett minne blott 
Anna Hollander, professor i rättsvetenskap, Stockholms universitet 

11.00  Paus

Tema 2  Hur blev det?

11.15  Förutsättningar och villkor i tillämpningen av lagen  
Camilla Sköld, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

11.45  Från respekt till ifrågasättande – 30 år med ekonomiskt bistånd 
Torbjörn Hjort, docent i socialt arbete, universitetslektor, Lunds universitet 

12.15  Lunch 

13.15  Utdelning av 2015 års Socialpolitiska hederspris

Fortsättning Tema 2 Hur blev det?

13.30  Från medborgare till kund i en marknadiserad äldreomsorg  
Gun-Britt Trydegård, fil.dr i socialt arbete Stockholms universitet

Tema 3  Hur kan det bli?

14.00   Från klientperspektiv till rättighetsperspektiv  
Fredrik Malmborg, Barnombudsmannen

14.30  Paus

14.45  En framtida missbruksvård med mindre krångel 
Thomas Albrecht, föreståndare S:t Lars beroendeklinik, Linköping

15.15   Vad kan vi lära av Malmökommissionen?  
Jenny Hägerklint, utvecklingssekreterare, Malmö stad

15.45   Hot och möjligheter med en ny lagstiftning 
Inger Forsgren, ordförande, RFHL 
Susanne Öhrling, sakkunnig äldreomsorg, PRO 
Karin Blomgren, tematisk rådgivare, Rädda Barnen 
Kerstin Lidman, styrelseledamot, Föreningen Sveriges Socialchefer

16.15  Avslutning 



Praktisk information

Tid och plats Onsdag 20 maj 2015 klockan 09.30–16.30 
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Deltagaravgift 700 kr inklusive kaffe och lunch.  
Medlemmar i Svensk socialpolitisk förening betalar 500 kr. 
Studenter betalar 150 kr.

Medlemskap Vill du bli medlem i Svensk socialpolitisk förening kan du samtidigt 
med deltagaravgiften betala medlemsavgiften på 150 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 svensk.socialpolitik@gmail.com. Uppge namn, organisation, 
e-postadress och telefonnummer. Faktura skickas till din e-postadress.

Upplysningar Besök socialpolitik.se eller maila svensk.socialpolitik@gmail.com

med stöd av 
CSA – Centralförbundet för socialt arbete

Box 12800, SE-112 96 Stockholm  
socialpolitik.se

i samverkan med


