INBJUDAN

Finsam så in i Norden!
Den nationella Finsamkonferensen som årligen arrangeras av Nationella rådet, genomförs
nästa år tillsammans med de åtta samordningsförbunden i Stockholms län.
Samverkan mellan olika aktörer behövs för att människor ska få effektivt stöd i sin
rehabilitering och arbetsåtergång. 2019-års Finsamkonferens bjuder på en spännande
blandning av lokala, regionala, nationella och nordiska exempel kring samverkan – Finsam
så in i Norden!
Varmt välkommen till två intressanta och lärorika dagar!

Datum och plats

26-27 mars 2019, City Conference Center/Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14,
Stockholm

Anmälan

Gör din anmälan via denna länk eller via www.finsam.se. Vi går efter principen först till
kvarn. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Sista anmälningsdag
är den 26 februari

Målgrupp

Till konferensen välkomnas ledamöter och tjänstemän i samordningsförbund, berörda
departement, personal från berörda samverkansparter och intresserade från kommuner
utan förbund

Kostnad

Konferens med middag 2800 kronor exklusive moms.

Logi

Vi har förbokat ett antal hotellrum i Stockholm till förmånliga priser. Bokning av rummen
görs i samband med anmälan av konferensen. Mer information om detta finner du i
anmälningslänken och bekräftelsebrevet

Information

För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta:
Konstella, e-post konferens@konstella.se, tfn 08-452 72 86
För frågor kring innehållet kontakta:
Cindy Marttiin, e-post cindy.marttiin@forsakringskassan.se
Eva Magnusson, e-post eva.magnusson@extern.stockholm.se

Till kvällen ses vi på Stockholms Stadshus, en arbetsplats för stadens politiker och
tjänstemän. Vi äter middag och en guide berättar om husets arkitektur och historia.

Finsamkonferens 2019
PROGRAM DAG 1
08.30-09.30

Registrering och kaffe

09.30-09.40

Inledning av moderator Johan Quist
Till vardags är han forskare vid Centrum för tjänsteforskning – CTF, Karlstads
universitet. Hans primära forskningsintresse är mötet mellan medborgare och offentlig
sektor. Intresset kan ta sig olika uttryck och det senast avslutade forskningsprojektet
handlade om återprofessionalisering inom Försäkringskassan. Johan är också
forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen och har tidigare studerat
samverkan mellan arbetsmarknads- och välfärdsförvaltningar i de nordiska länderna.
Johan Quist, docent i företagsekonomi

09.40-09.45

Välkommen
Martin Jonasson, områdeschef på Försäkringskassan och ordförande i Nationella rådet

09.45-10.30

Ohälsa så in i Norden
Framgångsrika satsningar på ungas psykiska hälsa från alla nordiska länder.
Lidija Kolouh-Söderlund, filosofie doktor, tidigare projektledare på Nordens
välfärdscenter. Arbetar nu på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF).

10.30-10.45

Paus

10.50-11.20

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess
I april 2018 utsåg regeringen Mandus Frykman till Nationell samordnare för en
välfungerande sjukskrivningsprocess. Hans uppdrag är att med individens och
samhällets bästa i fokus, främja samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen
och bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av att flera aktörer har
ansvar för att ge individen stöd i processen. Mandus berättar hur långt man kommit i
uppdraget och vilka frågar som anses vara särskilt angelägna att komma tillrätta med?

11.20-12.00

Sysselsättningsindikator Projektet (BIP), ett projekt som skapat ny kunskap och
satt ett professionellt fokus på sysselsättningsinsatser
Danmark spenderar över 4 miljarder kronor årligen på aktiva sysselsättningsinsatser för
arbetslösa som står utanför arbetsmarknaden. Men effekten är blygsam! Projektet har
undersökt förhållandet mellan utvalda indikatorer för beredskap på arbetsmarknaden
och sannolikheten för att de som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete.
Charlotte berättar om vilka indikatorer som har störst koppling till arbete, vikten av de
professionella och vilka insatser som fungerar bäst. Charlotte Liebak Hansen, Ph.d. og
Forskningschef i Væksthusets Forskningscenter. Projektleder på Beskæftigelses
Indikator Projektet.

12.00-13.15

Lunch

13.15-13.45

Valbara seminarier. Pass A, 1-6

13.45-14.00

Förflyttning

14.00-14.30

Valbara seminarier. Pass B, 1-6

14.30-15.15

Fika och mingel

15.15-16.00

Det goda mötet – Vad har det med mig att göra?
Vad kan ett ägg lära oss om bemötande?
Emmanuel Ezra, kirurg och föreläsare

16.00-16.10

Avslutning moderator

18.00-18.45

”Drop in” till Stadshuset. Guide startar i Gyllene salen kl. 18.45.

Ca 19.00

Middag

Finsamkonferens 2019
PROGRAM DAG 2
08.30-08.40

Moderator Johan Quist inleder

08.40-09.10

Vad har ISF rapporterat till regeringen om Finsam?
ISF har slutrapporterat del 1 och del 2 i uppdraget att utvärdera
samordningsförbundens verksamhet. Del 1 handlar om samordningsförbundens
organisering och verksamhet och del 2 handlar om effekter av samordningsförbundens
verksamhet på kommunnivå.
Ann-Christin Jans och Fredrik Johansson Tormod, projektledare för utvärderingen av
samordningsförbunden

09.10-09.50

Vad händer när vi utgår från människors behov av stöd?
Under 2018 har sex samordningsförbund i Stockholms län arbetat tillsammans för att
förbättra samordningen mellan människor och myndigheter. MIA - Mobilisering inför
arbete är ett länsgemensamt projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden.
Det riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver ett
kompletterande stöd för att kunna börja arbeta eller studera.
Annica Falk, projektchef MIA-projektet

09.50-10.30

Fika och mingel

10.30-11.00

Valbara seminarier. Pass C, 1-6

11.00-11.15

Förflyttning

11.15-11.45

Valbara seminarier. Pass D, 1-6

11.45-13.00

Lunch

13.00-13.20

Sång från Funkisfestivalen
Presentation av och uppträdande med Funkisfestivalen, Sveriges största melodifestival
för personer över 15 år med kognitiv och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Projektledare Ann Epstein har med sig några av festivalens artister för ett magnifikt
framträdande. Funkisfestivalen arrangeras av den ideella föreningen Funkisglädje.

13.20-14.00

Medborgarlön – Finlands experiment med basinkomst för arbetslösa
Vad har satsningen betytt?
Olli Kangas, professor och forskningsledare vid Strategiska forskningsrådet, Finlands
Akademi, Åbo Universitet

14.00-14.30

Fika och mingel

14.30-15.10

Man nog för att arbeta inom vård- och omsorg
Män i hälsa är ett projekt i Norge som riktar sig till män mellan 25-55 år. Männen är
inskrivna hos NAV, är arbetslösa eller är i behov av att byta arbetsuppgifter. Samtidigt
är vårdsektorn i behov av viktig yrkeskompetens. Männen erbjuds utbildning och en
utvärdering visar att fler arbetslösa män kommer i arbete samt att projektet bidrar till att
göra vård – och omsorgssektorn mer jämlik.
Kommunesektorens Organisasjon (KS), Eli Sogn Iversen, nationell projektledare och
Frode Rønsbergn, nationell koordinator

15.10-15.25

Socialförsäkringsministern har ordet
Besök av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll

15.25-15.30

Avslutning av moderator Johan Quist

Tisdag 26 mars - valbara seminarier pass A och B, 1-6. Varje pass är 30 minuter
1.

Insatskatalogen
Katalogen är ett sökinstrument med insatser för personer som står utanför arbetsmarknaden i behov
av arbetslivsinriktad rehabilitering. Sökinstrumentet ger en samlad överblick över av de insatser som
finns i närområdet och kan användas som stöd för myndighetspersonal i deras arbete med den
enskildes rehabprocess. Verktyget är även öppet för allmänheten. Katalogens innehåll, syfte och
användarvänlighet presenteras av; Ida Olofsson och Johanna Hedberg, Samordningsförbundet
Centrala Östergötland. Elisabeth Afram Söderström, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka
Salem och Masood Khatibi, Samordningsförbundet Stockholm Stad, berättar om det lokala
deltagandet.

2.

Unik samverkan för unga vuxna
Samordningsförbundet Östra Södertörn har långsiktigt arbetat för att åstadkomma, hålla i och
ständigt utveckla samverkan i syfte att långsiktigt förhindra och minska ungas arbetslöshet i
medlemskommunerna. Målet är att ingen ung person ska vara utan arbete eller studier. Vi ger en
bild om hur arbetet har organiserats på flera nivåer, ständigt utvecklas och om arbetssättet i
samlokaliserade team. Seminarieledare: Margareta Nylander, samordnare för Ungdomsteamet,
Ung i Nynäs och Ung i Tyresö berättar om utvecklingsresan

3.

Hälsoskola för nyanlända, från idé till permanent verksamhet
ESF-projektet IBIS som ägs av Samordningsförbundet RAR har i samarbete med landstinget i
Sörmland arbetat fram en hälsoskola för nyanlända invandrare. 10 träffar a 3 timmar med olika
tema. Vid varje tillfälle finns en tolk med för att säkra informationsöverföringen och dialogen.
Innehållet är inriktat på hur svensk sjukvård fungerar, men också kring kost, motion, egenvård,
stresshantering mm. En viktig insats för att göra nyanlända anställningsbara.
Seminarieledare: Kenny Sjöberg, Vedad Begovic och Helena Rennemark, samt Mats Henningson
Chef för Asyl och Migranthälsan och Vida Ann Torelöv Sjuksköterska

4.

Goda råd till samordningsförbundets styrelse
Mats Einarsson (V) samt Gunilla Helmerson (M), båda med tidigare uppdrag som ordförande i
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem, delar med sig av sin erfarenhet, ger goda råd och
reflekterar kring uppdraget som styrelseledamot i ett samordningsförbund.

5.

Agenda för integration – nuläge och framtidsspaning inom området integration
De senaste åren har präglats av upp- och nedgångar i mottagandets olika faser, nya regelverk,
omstöpta samverkansformer mellan aktörer och ändrade ekonomiska förutsättningar. Inom
mottagandet ryms en heterogen målgrupp av asylsökande och nyanlända med olika bakgrund,
resurser och behov. De lokala erfarenheterna och lösningarna i mottagandet och etableringen är
olika över landet. Vid seminariet presenteras och diskuteras aktuella lägesbilder, utmaningar, goda
exempel och möjliga kommande förändringar. Seminarieledare: Karin Perols och Björn Andersson,
utredare på Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting

6.

På lika villkor mot arbete. Hur arbetar ASF företag för att bryta traditionella könsmönster?
Samordningsförbunden i Stockholm förenas i en gemensam satsning med arbetsintegrerande
sociala företag (ASF) som viktiga parter i MIA-projektet. Genom att analysera projektets statistik ser
vi intressanta resultat kring hur stödet till kvinnor och män skiljer sig åt. Tillsammans med
Coompanion och Famna sker ett gemensamt utvecklingsarbete för att bryta könsmönstren vid
arbetsträning. Vilken roll kan ASF spela för att utmana den traditionella synen på kvinnor och mäns
möjligheter att nå arbete? Seminarieledare: ASF i MIA-projektet, Famna och Coompanion
Stockholm från ESF-projektet Kugghjulet, samt ASF-samordnare från Samordningsförbunden i
Stockholms län.

Onsdag 27 mars - valbara seminarier pass C och D, 1-6. Varje pass är 30 minuter
1.

Behov av efterstöd vid anställning och studier
Många insatser som samordningsförbunden finansierar fokuserar på att ge deltagare möjlighet att
få en anställning och/eller påbörja studier. Men vad händer om deltagare och arbetsgivare har
behov av fortsatt stöd? Det är naturligt att personer som haft svårigheter att själva etablera sig på
arbetsmarknaden löper större risk att avbryta arbete eller studier på grund av exempelvis ohälsa,
förändringar på arbetsplatsen eller andra händelser i personens liv. På detta seminarium
diskuteras förutsättningarna för ett långsiktigt stöd till och bra resultat för både arbetstagaren och
arbetsgivaren. Seminarieledare: Susanne Wismén, arbetskonsulent Arbetsmarknadsavdelningen
Jönköpings kommun, Veronica Svennberg, S-E handledare på START i Botkyrka kommun samt
Eva Norrby, enhetschef från Arbetsmarknadsavdelningen Jönköpings kommun

2.

Nationell mätning av indikatorer för samordningsförbund
Under 2018 samlade ett 40-tal förbund in indikatorenkäter som nu sammanställts i en nationell
rapport. Vi vill nu prata om denna rapport med er! Indikatorer för finansiell samordning är ett
instrument för samordningsförbund att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, möjliggöra
jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett stöd att förbättra
samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. Seminarieledare: Jonas Wells och Elin
Asplund, arbetsgruppen för indikatorer i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS)

3.

Lokal behovsanalys – ett verktyg att använda i den lokala samverkan.
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp berättar om deras arbete med framtagandet av en lokal
behovsanalys. Vid seminariet behandlas bland annat möjligheterna att arbeta med
opinionsbildning, verksamhetsplanering, insatsförslag och uppföljning utifrån resultatet av
behovsanalysen. Seminarieledare: Maria Bellinger, Förbundschef i samordningsförbundet BurlövStaffanstorp

4.

Flickor och unga kvinnor med ADHD och autism
Hur ser det ut med diagnosticering och dess svårigheter, samsjuklighet, prognos och risker?
Seminarieledare: Svenny Kopp, specialist i barn och ungdomspsykiatri och
med Dr. Göteborgs Universitet och Gillbergcentrum, institutionen för neurovetenskap och fysiologi.

5.

Segregationens utmaningar
Hur ser segregationen ut i Sverige idag? En beskrivning av regeringens politik för att minska och
motverka segregationen. Lärdomar och erfarenheter att ta med i framtida insatser.
Seminarieledare: Inger Ashing, direktör, Delegationen mot segregation

6.

Framgångsfaktorer och utmaningar i länsgemensamma samverkansprojekt
Framgångsfaktorer och utmaningar i länsgemensamma samverkansprojekt Stockholms Läns
Nätverk för samverkansprojekt kring sjukskrivna utan sjukpenning (SGI=0) pratar om
framgångsfaktorer och utmaningar när myndigheter samverkar. Finns det särskilda utmaningar i
en storstadsregion jämfört med en småstadsregion som Halmstad? Projektmedarbetare resonerar
och berättar om hur samarbetsytor mellan förbunden kan utvecklas för att förenkla arbetet.
Seminarieledare: Leif Klingensjö från Nationella rådet och projektmedarbetare från
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna, Stockholms stad, Södertälje och
Östra Södertörn. Inbjudna är också representanter för ”Halmstadsmodellen”.

