
  

 

 

Föreningen Sveriges Socialchefer Region Gävle – Dala 

tillsammans med region Jämtland – Västernorrland inbjuder 

till inspirationsföreläsningar med olika teman.  
  

Plats: Järvsöbaden, Hälsingland 

Datum: 30 - 31 mars, 2023  
Varmt välkomna till våra inspirationsföreläsningar som anordnas i samband med FSS regionerna GälveDala och 
Jämtland/Västernorrlands respektive årsmöten 2023. Programmen löper från lunch den 30 mars till lunch den 
31 mars. Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade. Passa på att ta med dina medarbetare på ett 
innehållsrikt och varierat program med aktuella frågeställningar och  
intressanta föredragshållare. (Det enda som är förbehållet FSS medlemmar i FSS är årsmötet.)  

  

Torsdag den 30 mars  

11.30 – 12.00  
  

Registrering.  

12.00 – 13.00  
  

Lunch  

13.00 – 13.05  
  

Inledning  

13.05 – 14.15  Ann Lyrberg berättar om sitt arbete med ”Jag och min familj”, som är 
ett familjeorienterat öppenvårdsprogram till familjer där vuxna har ett 
problematiskt förhållande till substansbruk. Programmet fokuserar på 
att involvera och göra barn delaktiga, samt stärka helhetsperspektivet 
på familjernas problem. Ann har kommit rätt långt med programmet, 
och under våren utbildat utbildare. 
 

14.15 – 14.45 Kaffe  
  

14.45 – 15.30  Nära vård – en reform för alla åldrar. 
Parallella seminarium omkring Nära vård och hur vi kan samverka 
för att nå ut till alla i alla åldrar. 
Seminarium A 
Nära vård i relation till barn i unga.  

Seminarium B 

Evidensbaserat arbete med personer demenssjukdom tidigt i livet. 

 

15.40 – 16.30 Första linjens socialtjänst – Räcker det med en ny socialtjänstlag 
eller behöver vi också fundera över socialtjänstens framtida 
organisering? Lina Blombergsson, Föreningen Sveriges socialchefer 
delger föreningens tankar kring en första och en andra 
linjens socialtjänst. 

  



  

 

16.45 – 17.30 Årsmöte för FSS medlemmar.  

18.30    Mingel   

19.00  
 
Fredag den 31 mars 
 

09.00 – 11.00 
 
 
 
 
 
11.00 – 11.40    

Middag  
 
 
 

Simon Elvnäs – Effektfullt ledarskap 
Chefers beteende sätts under lupp av KTH-forskaren Simon Elvnäs. Han har i sin 
forskning filmat flera hundra chefer och studerat vad vi faktiskt har för oss. 
Utifrån det får vi ta del av insikter och slutsatser som är användbara och konkreta 
för chefer som vill vässa sitt ledarskap. 
 

Framtidens verksamhetssystem – Lägesrapport från SKR:s arbete. 
 

12.00                Konferensen avslutas med lunch  
  
Ta med dina medarbetare och låt er inspireras! Programmet kommer att innehålla utrymme för nätverkande och 

erfarenhetsutbyte mellan alla deltagare. 

Mellan årsmötet och middagen anordnas gemensam social aktivitet för samtliga deltagare. 

Anmäl dig till jonas.hampus@falun.se 

Priset är exklusive moms och betalas via faktura till Järvsöbaden: 

I priset ingår helpension och FSS står för föreläsare och konferenslokal. 

• Pris/ person i enkelrum är 2 610 kr (exkl moms) 

 
Kontaktuppgifter: 

Välkommen till Hälsinglands hjärta 

Hotell Järvsöbaden AB 

Turistvägen 4 

820 40  JÄRVSÖ 

Tel; 0651-404 00 

info@jarvsobaden.se 

www.jarvsobaden.se 

#järvsöbaden 

 

Varmt välkomna önskar: 

Jonas Hampus  Mats Collin 

Ordförande  Ordförande 

FSS Gävle-Dalaregionen  FSS Jämtland/Västernorrland

    

Föreningen Sveriges socialchefer är en partipolitiskt obunden förening som verkar för utveckling av 

den svenska välfärden. Vi bedriver påverkansarbete inom socialpolitiska frågor och arrangerar den 

årliga konferensen Socialchefsdagarna. I år ses vi i Karlstad den 27 -29 september! 
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