
Svensk socialpolitisk förening inbjuder till studiedag 

Gatan som hem 
och försörjning
Torsdagen den 16 maj 2013

ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm, Katasalen



Håller vår syn på gatan som offentlig arena på att förändras? Från att vara ett ställe 
vi tillfälligt befinner oss på håller gatan för allt fler på att bli både hem och försörj-
ning! Var det så vi ville ha det? Ser morgondagens arbetsmarknad ut så här för allt 
fler? Är utvecklingen mot allt fler som tigger eller arbetar på gatan nödvändig? 
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 områ-
det såsom:

• Politiker och opinionsbildare.
• Fältarbetare som socialarbetare, fältassistenter, poliser, frivilligorganisationer 

med mera.
• Allmännyttiga och privata bostads- och fastighetsföretag och deras intresse- 

och branschorganisation som Sabo, Fastighetsägarna med flera.
• Forskare och andra engagerade inom ämnen som socialt arbete, kriminologi, 

historia, sociologi och statsvetenskap. 
• Socialstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, Polisen, Barnombudsmannen, 

Boverket och andra statliga myndigheter på området.
• Kommunala förvaltningar och nämnder inom fältet.
• Ideella organisationer som trossamfund, brukar- och anhörigorganisationer, 

Stadsmissionen och andra med engagemang inom fältet.

Under dagen delas 2013 års Socialpolitiska hederspris ut.

Program 16 maj 2013
09.30 Kaffe och registrering

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

10.00 Gatan som hem och försörjning genom seklerna. En historisk exposé över 
vilken roll det offentliga rummet – gatan – har spelat genom historien. Hur 
har det sett ut vad det gäller boende och försörjning? Vad vet vi om hur 
det ser ut idag? Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet.

   Tema: Boende

10.30 En ögonblicksbild från bostadslöshetens Sverige. Ami berättar om 
sina erfarenheter att förlora ett boende på grund av psykisk ohälsa och 
den svåra vägen tillbaka till ett boende. Ami Rohnitz, föreläsare och 
bostadsnomad.

10.50 Bensträckare

11.00 De som inte skulle finnas – barnen som vräks. Barnombudsmannen 
och Rikskronofogden har i en pinfärsk undersökning visat hur barn själva 
ser på livet som vräkta. Fredrik Malmberg, Barnombudsman och Eva 
Liedström Adler, Rikskronofogde.



11.30 Att tänka nytt om boende - Bostad först. I projektet Bostad Först har man 
tänkt helt annorlunda om socialt utanförskap. Där löser man boendet 
först och det andra sen. Väldigt lite går att lösa om man bor på gatan. 
Anne Mackey, Stadsmissionen, Ansvarig Bostad först i Stockholm.

11.55 Morgondagens bostadsmarknad – vad har vi att vänta? Anders Lindbom, 
professor i statsvetenskap, Uppsala universitet.

12.20 Stockholm – en bostadssocial härdsmälta eller mycket på gång? Marie 
Ljungberg Schött, (m) vik. socialborgarråd, och ledamot i Socialnämnden, 
Stockholm beskriver den bostadssociala situationen i huvudstaden.

12.30 Tyckarsoffa om boende. Marie Ljungberg Schött, (m) vik. socialborgarråd, 
och ledamot i Socialnämnden, Stockholm, Lisa Cadenius, enhetschef 
för uppsökarenheten för vuxna i Stockholms Stad samt Alec Carlberg, 
Rainbow Sweden.

12.45 Lunch 

13.45 Utdelning av 2013 års Socialpolitiska hederspris

   Tema: Försörjning

13.55 Socialbidrag i unga år – vad hände sedan? Långvariga konsekvenser av ett 
tidigt utanförskap på arbetsmarknaden hos unga vuxna som kvarstannat 
i försörjningsproblem och haft socialbidragsbehov under lång tid. Anna 
Angelin, FD i socialt arbete, Lunds universitet.

14.20 Tiggeri – olaglig organiserad brottslighet eller välfärdsstatens kollaps? 
Tiggeriet är satt under såväl medial som politisk lupp. Moderaterna har 
föreslagit en utredning för att undersöka kopplingen mellan tiggeri och 
organiserad brottslighet. Två ideologier står mot varandra. Anti Avsan (m) 
riksdagsledamot, ledamot i Justitieutskottet och Morgan Johansson (s), 
riksdagsledamot, ordförande i Justitieutskottet och fd folkhälsominister.

14.55 Fikapaus

15.15 Prostitution – en lägesbeskrivning. 14 år efter sexköpslagens införande 
ser vi tydliga normförändringar rörande människohandel och prostitution. 
Men vad har hänt ute på gatan? Patrik Cederlöf, nationell samordnare 
mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

15.40 Om framtiden: Blir det allt svårare att vara fattig?  Försörjningsstödet har 
halkat efter lönerna. Den relativa fattigdomen ökar. Teknikutvecklingen gör 
att internet och datorer är nödvändigt, men det ingår inte i riksnormen. 
Många vuxna väljer bort försäkringar, tandvård och att äta varm mat 
för att barnen någorlunda ska kunna hålla jämna steg med kamraterna. 
Torbjörn Hjort, docent vid Socialhögskolan, Lunds universitet.



16.05  Tyckarsoffa om försörjning. Lisa Cadenius, enhetschef för 
uppsökarenheten för vuxna i Stockholms Stad, Patrik Cederlöf, nationell 
samordnare mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i 
Stockholms län samt Alec Carlberg, Rainbow Sweden.

16.30  Avslutning

Praktisk information
Tid och plats Torsdag 16 maj kl 09.30-16.30 ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Deltagaravgift 700 kr inklusive kaffe och lättare 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-post du uppger.

• Betala in deltagaravgiften på pg 445 91 46-9 eller bg 5347-2379. Uppge namn, 
organisation, e-post och telefonnummer.

• Maila till info@socialpolitik.se Uppge namn, organisation, e-post och telefon-
nummer. Faktura skickas till den e-post du uppger.

Upplysningar Besök socialpolitik.se, maila info@socialpolitik.se eller ring Yvonne 
Ahlström på 072-316 95 29.

Box 12800, SE-112 96 Stockholm  
socialpolitik.se

med stöd av 
CSA – Centralförbundet för socialt arbete

i samverkan med




