SOCIALTJÄNSTFORUM
- möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten
8 - 9 november 2017
Hotel Radisson Blu, Göteborg
Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst
Temat för Socialtjänstforum 2017 är tillit – något som ibland liknas vid samhällets
grundfundament, vårt sammanhållande kitt. Varför förändras tillit över tid?
Vad händer med samhälle, individ och välfärdssystem när tilliten utmanas?
Vilka konsekvenser får detta för professionen?
Under Socialtjänstforum 2017 bjuds du in att vara med och diskutera ny forskning
från ett flertal områden inom socialt arbete där tillit är centralt: migration, barn och
unga, profession och funktionshinder. Dessutom tittar vi närmare på tillitens roll för
stadens bostadsplanering och utvecklingen av social hållbarhet. Vi ställer oss också
frågan om socialtjänstens tillit till de professionella har minskat?
Välkommen med din anmälan senast 10 oktober! Klicka här för att gå till anmälan.

Syfte
Konferensens syfte är att presentera aktuell forskning om frågor inom socialtjänstens domän.
Genom konferensen vill vi stärka dialogen mellan teori och praktik. Ambitionen är att ge dem
som dagligen arbetar inom socialtjänsten möjlighet att ta del av aktuella forskningsresultat och att ge forskare praktikernas synpunkter på angelägna forskningsfrågor och deras
användbarhet.

Arrangörer
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Institutionen för socialt arbete vid
Göteborgs universitet, Centralförbundet för socialt arbete (CSA), Föreningen Sveriges
Socialchefer (FSS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt FoU i Väst/GR.

Hur går Socialtjänstforum till?
Konferensen bygger på aktiv medverkan från deltagarna, varav ungefär hälften är praktiker
och hälften forskare. Den bärande idén är att forskarna genom sina anföranden presenterar
forskningens syn och resultat under 30 minuter. Därefter ges möjlighet att delta i en dialog
med forskarna och övriga konferensdeltagare.

Plats

Konferensen äger rum på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg.
Adress: Södra Hamngatan 59, 401 24 Göteborg.

Konferensavgift

Avgiften är 2 500 kr exkl. moms per person. I avgiften ingår lunch och fika för båda dagarna
samt gemensam middag på onsdagskvällen. Konferensavgiften betalas mot faktura som sänds
från Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) efter avslutad konferens.
Bekräftelsen med praktisk information skickas ut cirka 15 - 20 dagar innan konferensen.

Fritt för forskare
Forte och CSA har anslagit medel för att möjliggöra medverkan av forskare. De forskare från
universitet och högskolor som medverkar som talare vid konferensen kommer inte att debiteras
några kostnader för konferensavgift, resor och logi. De forskare som deltar i konferensen men
ej medverkar som talare i programmet debiteras inte för konferensavgiften.

Anmälan
Antalet konferensdeltagarplatser är begränsade. Arrangören förbehåller sig rätten att fördela
platserna för att uppnå en jämn fördelning mellan forskare och praktiker.
Sista anmälningsdag är 10 oktober 2017.
Anmälan görs genom att klicka på denna länk
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person. Du godkänner i och med din anmälan att
GR noterar Dig i sitt kursadministrativa program enligt personuppgiftslagen. Vid frågor kring
anmälan var vänlig kontakta Susanne.ericsson@grkom.se

Resa och logi
Deltagarna bokar och betalar själva eventuella resor och logi. Det finns reserverade rum för 7:e
och 8:e november hos nedanstående hotell, dit du vänder dig för att genomföra din bokning.
Hotel Radisson Blue Scandinavia (konferenshotellet) vid Drottningtorget
Pris för enkelrum: 2 095 inkl. moms
För att boka rum för två nätter, 7-9 november, använd denna länk
För att boka rum för en natt, 8-9 november, använd denna länk
Rummen är reserverade t.o.m. 7 oktober
Hotell Eggers vid Drottningtorget
Pris för enkelrum: 1 390 kronor inkl. moms
Bokning sker via tfn 031-333 44 40 eller via konferens@hoteleggers.se
Rummen är reserverade t. o. m. 10 oktober
Hotell Scandic Crown vid Polhemsplatsen
Pris för enkelrum: 1 750 kronor inkl. moms
Bokning sker via tfn 031 – 751 51 00. Tryck 1 för Bokning, tryck 1 för Individuell bokning.
Uppge kod GRK071117 för att få tillgång till dessa rum.
Rummen är reserverade t. o. m. 7 oktober

Upplysningar
För frågor om konferensen, kontakta socialtjanstforum@gu.se
För frågan om anmälan, kontakta Susanne.ericsson@grkom.se

PROGRAM
Socialtjänstforum – möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten
Datum: 8 - 9 november 2017
Plats: Radisson Blu Scandinavia Hotel i Göteborg
Tema: Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst

8 november 2017
09.30

Registrering och kaffe

10:00

Välkommen!

10.20

Inledningstalare

10.50

Att ge röst åt de som inte hörs. Att rekrytera boende i utsatta områden till surveypaneler
Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet

12:00

LUNCH

13.00

Grindvakt eller hjälpare? Hur psykiskt funktionshindrade och deras organisationer
uppfattar socialtjänsten
Urban Markström, professor i socialt arbete, Umeå universitet

14.00

Asylprövning. Trovärdighet och tillit vid bedömning av sexualitet och religiös tro
Hanna Wikström, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

15.00

Kaffe

15.30

Social hållbarhet och tillit i bostadsplaneringen. En presentation från pågående forskning
kring ett projekt med hållbart bostadsbyggande i Göteborg
Björn Andersson, docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

16.30

Reflektioner och avslutning dag 1

19.00

Konferensmiddag

9 november 2017
8.30

Står Sverige inför en Tillitskris? Resultat från Tillitsbarometern
Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap,
Ersta Sköndal Bräcke högskola

9.30

Kaffe

10.00

Att förena valfrihet och jämlikhet? Om kundval och tillit i äldreomsorgen
Helene Brodin, fil. dr i ekonomisk historia, Stockholms universitet

11.00

Misstro mot vården, tillit till tillsyn? Statlig kontroll av institutionsvård för barn och
unga David Pålsson, doktorand i socialt arbete, Stockholms universitet

12.00

LUNCH

13.00

Personlig assistans och tilliten till medborgaren
Niklas Altermark, fil. dr i statsvetenskap, Lunds universitet

14.00

Har socialtjänstens tillit till de professionella minskat?
Kerstin Svensson, professor i socialt arbete, Lunds universitet

15.00

Kaffe

15:30

Panelsamtal

16:00

Tack för i år!

