Välkommen till CSA:s seminarier
under Almedalsveckan!
Den 5 juli håller Centralförbundet för Socialt Arbete flera
seminarier. Välkommen att ta del av forskningsresultat om
rykande aktuella problem inom socialpolitiken och det sociala
arbetet. Och lyssna till beskrivningar av den historiska bakgrunden.
Plats: Sal B15 på Campus Gotland, Cramérgatan 3, Visby.
Ingen anmälan behövs.

Program
Kl. 08.00

Frukost
Kl. 08.30–09.30

Bedöma och åtgärda fattigdom – det sociala arbetets dilemman och samhällets yttersta skyddsnät.
Hans Swärd, ordförande i Centralförbundet för Socialt Arbete och verksam som professor i
socialt arbete vid Lunds universitet

I ett globalt perspektiv har Sverige små grupper fattiga, men de ökande
skillnaderna i befolkningen kan bli problematiska. De följs av andra olikheter, till exempel vad gäller hälsa, boende och livsvillkor. Ojämlikhet i sin tur
underbygger sociala problem. Och frågan är hur vi förebygger en negativ
samhällsutveckling.
Fattigdomen i Sverige var orsaken till att Centralförbundet för Socialt
Arbete bildades 1903. Det var också den som låg bakom en lång rad andra
sociala problem. Därför formerades det sociala arbetet på två fronter, både
akuta och förebyggande åtgärder, för att bekämpa fattigdom. Men den
relativa fattigdomen har ökat rejält sedan 1990-talet. Socialbidragen har
gröpts ur och den statliga riksnormen för försörjningsstöd har inte hängt
med inkomstutvecklingen.
Seminariet behandlar den historiska utvecklingen och mynnar ut i en diskussion om dagens socialpolitiska utmaningar, som att öka integrationen
och motverka ekonomisk och social utsatthet bland barn och vuxna.
Kl. 09.45–10.45

Alla barn ska ha rätt till en trygg bostad – i Sverige finns
barn i tillfälliga och osäkra boenden.
Åsa Lundström Mattsson, sakkunnig socialtjänst, Stiftelsen Allmänna barnhuset

Socialtjänsten och den sociala barnavården står i dag inför stora utmaningar. Det gäller en bostadsmarknad i obalans som inte kan bereda plats för
medborgarna och antalet vräkningar bland barnfamiljer ökar. Men bostadslöshet är ett samhällsproblem som borde tillhöra historien.
Rätten till bostad finns inskriven i vår grundlag, barnkonventionen är lag
i vårt land sedan 2020 och enligt socialtjänstlagen har alla barn rätt till en

skälig levnadsnivå. Det är självklart att barn behöver ett tryggt och stabilt
boende för att utvecklas på ett tillfredställande sätt – och ändå ökar barns
bostadslöshet!
Allt fler barn växer upp på den sekundära bostadsmarknaden; på bostadshotell, vandrarhem, i husvagnar, i andradrahandslägenheter med korta
kontrakt eller som inneboende hos bekanta. Att leva utan fast bostad är
skamfyllt och något som kanske märks först när föräldrar blir deprimerade
och barn utvecklar andra problem, både psykiska och sociala.
Under seminariet diskuterar forskare, politiker och myndighetsföreträdare
vilka orsakerna kan vara och vad som krävs för att komma till rätta med
dagens hemlöshetsproblem för barn och deras familjer.
Kl. 11.00–12.00

Skadligt bruk och beroende av alkohol och narkotika.
Mia Sundelin, General Manager, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Alkohol- och narkotikaerfarenheten bland unga är låg, men dödligheten
bland vuxna är hög. De narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige är bland
de högsta i Europa. Vad är orsakerna och vad kan vi göra för att bryta den
negativa trenden?
I början av 1900-talet dracks enorma mängder alkohol i Sverige, bland annat betalades lönen ofta ut i alkohol. Stora delar av den manliga befolkningen var mer eller mindre alkoholiserade. Detta resulterade i flera reformer,
inte minst för att skydda kvinnor och barn. Motboken och Systembolaget
är bland de mest kända.
Sedan 1971 har vi mätt alkohol- och narkotikaerfarenhet bland elever i
årskurs 9 och vi ser att konsumtionen minskat rejält, framför allt av alkohol. Det kan till stor del bero på det förebyggande arbetet som bedrivits
bland ungdomar. Samtidigt vet vi att Sverige har bland de högsta siffrorna
i Europa vad gäller narkotikarelaterade dödsfall. Vi ser också att den grupp
som får problem får större problem än tidigare. Finns inget socialt arbete
för vuxna? Brister kunskapen eller tillgängligheten av stödinsatser? Gör vi
för lite, för sent? Under seminariet diskuteras möjliga orsaker till utvecklingen och vad vi behöver göra.
Programmet fortsätter på nästa sida

Kl. 12.00

Lunchwrap
Kl. 12.10–12.50

Paneldebatt: Det sociala arbetets utmaningar 2022.

Under ledning av Martin Börjeson, docent vid Marie Cederschiöld högskola. Medverkar gör
också Alexandru Panican, docent vid Lunds universitet, med flera andra.

Det har skett stora förändringar inom det socialpoliska området. Ökad privatisering, byråkratisering, effektivisering och individualisering av strukturellt betingade problem har skett på bekostnad av individanpassat arbete
byggt på helhetssyn, solidaritet och sociala rättigheter.
Under krisåren på 1990-talet skedde en ökning av både kostnaderna för
socialförsäkringarna, socialpolitiken och socialbidraget. Statsmakten i Sverige började strama åt regelverken och försämra ersättningsnivåerna för
bland annat sjukförsäkring och A-kassa.
Denna utveckling har i grunden påverkat det sociala arbetet, såväl den
sociala barnavården som beroendevården.
Boendesegregationen i Sverige har ökat sedan 1970-talet och sedan 2015
sammanställer Polisen listor över vad som beskrivs som utanförskapsområden. Och det civila samhället har fått en allt större roll som komplement till socialtjänsten.
Idag är ungdomar den största gruppen socialbidragstagare, 25 procent
avslutar sin utbildning utan gymnasiekompetens. Kommunal arbetsmarknadspolitik tillämpar samtidigt insatser som ofta inte leder till någon
etablering på arbetsmarknaden. Det innebär nya, och större, utmaningar
för det sociala arbetet.
Hur kan vi möta utmaningarna? Och vad kan vi göra för att återupprätta
relationen mellan socialpolitiken och det sociala arbetet?

