
 
 
 
 
 
 
 

 
Vår tids stora omdaning!  
En folkbildande utbildningsansats för att återställa förtroende och skapa en star-
kare välfärd 
 
Vad är det som händer i världen och för all del här i Sverige? Globalisering, digitali-
sering, urbanisering allt detta påverkar oss nu och i en rasande takt. Ojämlikheten 
skapar spänningar och stad och landsbygd glider alltmer isär.  
 
Nya konfliktlinjer dras upp och vårt demokratiska system får allt svårare att han-
tera detta. Tilliten till politiken i kommuner och regioner tappar i legitimitet likväl 
som tilltron till flera av de viktiga samhällsinstanser som varit en garant för sam-
hällskontraktet. Såväl Arbetsförmedling som Försäkringskassan får hård kritik. 
För att hantera de komplexa samhällsfrågor som följer i omdaningens spår måste 
vi tänka nytt och våga göra annorlunda.   
 
På många håll i landet uppfattas det att staten drar sig undan då service endast er-
bjuds digitalt och den fysiska närvaron monteras ned. Hur skall vi gemensamt möta 
denna utveckling i hopp om att återställa förtroende och bygga en ny stark välfärd?  
 
Samordningsförbund bygger på lokala lösningar och att göra det gemensamt. Vi 
klarar inte utmaningarna var och en utan tillsammans i samverkan. God samhälls-
service bygger på lokalt identifierade behov som kräver medborgarnas delaktighet. 
Kommunernas dubbla uppdrag som serviceaktör och demokratiaktör hänger ihop, 
är ömsesidigt förstärkande och fungerar som kommunicerande kärl. 
 
Tillsammans med Hans Abrahamsson som är docent i freds- och konfliktforskning 
från Göteborgs universitet tar vi oss igenom vad som just nu sker i världen. På upp-
drag av Sveriges Kommuner och Regioner har han genomfört en större forsknings-
studie kring demokratins, medborgardialogens och den sociala hållbarhetens förut-
sättningar. Forskningsstudien har legat till grund för det kurspaket som tagits 
fram i samverkan med SKR och som kostnadsfritt kan laddas ner från www.om-
varldskunskap.se.  
 
Med stöd av forskningsstudien diskuterar vi kring tänkbara strategier för att möta 
de krav som den pågående samhällsutvecklingen ställer oss inför, nationellt och lo-
kalt. Utbildningssatsningen syftar till en gemensam kunskap som deltagarna bär 
med sig och sprider vidare inom sina egna organisationer.  
 
Vi anser att Finsam är en plattform som besitter de egenskaper som kan vara en 
väg framåt. Finsam betonar det lokala arbetssättet. I Finsam ser vi till individen 
och samhället och tillsammans stakar ut arbetssätt. Det bygger på samverkan och 
att se varandra i ögonhöjd. 
 



Vi vänder oss till samordningsförbund, kommuner, regioner och till företrädare och 
tjänstemän i Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi erbjuder er att tillsam-
mans diskutera och utforma strategier för hur vi kan hantera en komplex vardag.  
 
 
Kurstillfällen 
 
Alternativ I: 8-9 september heldagar 
Uppföljning och avslutande diskussion 16/9 Halvdag 
Denna utbildning sker digitalt 
Kostnad:11 500 exkl moms 
 
 
Alternativ II: 14-15/10 Lunch till lunch fysisk träff. 
Uppföljning 22/10 halvdag digitalt. 
Plats: Elite Park Avenue Hotell, Göteborg. 
Kostnad: 13 000 exkl moms 
 
OBS Bokningar är bindande men annan person kan använda bokningen. 
 
Intresseanmälan skickas till tord@samverkansakademin.se. 
Vid bokning ber vi dig ange:  
• Vilket datum kursen startar 
• Namn på deltagare 
• Organisation/Företag 
• E-postadress   
 
varpå Du får mer information om utbildningens innehåll och upplägg  




