
VÄLKOMMEN TILL
Socialförvaltningens 
konferensvecka 7-15 juni 2022

VÅRA KONFERENSER

VARMT VÄLKOMMEN

till ett färgsprakande Helsingborg och H22 City Expo. 
Under socialförvaltningens konferensvecka riktar vi strålkastarljuset 
på dagens och morgondagens socialtjänst. Jag kan lova att det blir 
något utöver det vanliga där likasinnade och oliktänkande möts och 
delar med sig. Intressanta föreläsningar, inspirerande samtal och 
innovativa framtidsspaningar kommer ge dig nya perspektiv på våra 
gemensamma utmaningar. Du får också chansen att möta andra inom 
branschen som brinner för att skapa en bättre vardag tillsammans 
med våra invånare.

Veckan innehåller fem olika konferenser där inspiration, innovation 
och erfarenhetsutbyte möts. Allt med invånaren i fokus. Vi kommer 
vända och vrida på hur digitaliseringen kan leda till ökad demokrati och 
livskvalitet. Vi delar med oss av olika exempel på digitala verktyg och 
som skapar konkret värde i vardagen. Vi belyser vikten av tillgänglighet 
och invånarinvolvering i utvecklingen av våra tjänster. Dessutom har du 
möjlighet att ta del av en utforskande och samskapande dialog om hur 
vi kan ställa om – från dagens socialtjänst till sociala tjänster.
Med den här inbjudan vill jag hälsa dig och dina kollegor varmt 
välkomna till Helsingborg och socialförvaltningens konferensvecka 
under H22 City Expo. Jag är övertygad om att ni kommer få 
inspirerande dagar både på och utanför konferenserna. 
Kom och lyssna, dela och upplev. Vi ses!

Med vänliga hälsningar

Socialdirektör, Helsingborgs stad

Emelie Erixon

DATUM

DATUM

DATUM

DATUM

VAR

VAR

VAR

VAR

NÄR

NÄR
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Barn ska SES och höras

Framtidens sociala tjänster 
på invånarens villkor

Jag är med! Om invånarmedverkan 
i socialt arbete

Familjen läser – för en 
mer jämlik skolstart

Läs mer & boka din plats här!

Läs mer & boka din plats här!

Läs mer & boka din plats här!

Läs mer & boka din plats här!

7 juni

8 juni

9 juni

15 juni

Radisson Blu

Radisson Blu

Radisson Blu

Radisson Blu

12:00 - 17:00

08:30 - 17:00

08:30 - 17:00

13:00 - 17:00

DATUM

VAR

NÄR

Inkludering och tillgänglighet 
skapas tillsammans

Läs mer & boka din plats här!

7 juni

Radisson Blu

9.00 - 12.00

https://www.h22cityexpo.se/program/en-konferens-for-att-barn-ska-ses-och-horas
https://www.h22cityexpo.se/program/konferens-framtidens-sociala-tjanster-pa-invanarens-villkor
https://www.h22cityexpo.se/program/jag-ar-med-om-invanarmedverkan-i-socialt-arbete
https://www.h22cityexpo.se/program/familjen-laser-for-en-mer-jamlik-skolstart
https://www.h22cityexpo.se/program/inkludering-och-tillganglighet-skapas-tillsammans

