Program

Välfärdsmässan 2019
Föreläsningar och seminarier (kyrksalen)
09.30 – 09.45

Förbundschefer tillsammans med HELIX och IDA (LiU) öppnar mässan

09.45 - 11.00

Pär Johansson
Pär startade Glada Hudik-teatern som han beskriver som en teatergrupp där
utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Han visar i
sitt arbete på hur man kan bryta barriärer mellan människor och få rädsla och
fördomar att övergå i vänskap och förståelse. Kom och lyssna på vad som kan ske
om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en
chans att utvecklas.

11.00 – 11.45

Organisering över organisations- och sektorsgränser för entreprenörskap
Lena Högberg, Linköpings universitet
Det pågår en omvandling av välfärdsområdet och det som tidigare var den offentliga
sektorns domän är idag en arena också för idéburen och privat verksamhet. Lena
forskar om samverkan som en fråga om organisering och belyser med exempel från
olika entreprenöriella välfärdsinitiativ hur olika logiker både kan vara en grund för
samverkan och en stötesten för att åstadkomma samhandling.

11.45 – 12.00

Samma Koll Åsa Strömberg & Stina Nilsson
Samma Koll vill, redan från tio års ålder, identifiera de barn och ungdomar som
riskerar att hamna i utanförskap som vuxna. Syftet är att skapa rutiner för att tidigt
identifiera denna risk. Insatsen skapar arbetsmetoder för ett förebyggande arbete
utifrån barnets hela situation i hem, skola och sociala nätverk. Genom tydliga
samverkansformer går det åt mindre energi till att reda ut vem som ska göra vad och
mer fokus läggs på individen och att insatsen blir rätt.

12.00 – 13.00

Lunchuppehåll

13.00 – 14.30

Lasse Gustavson
Det är inte alltid man kan välja yttre omständigheter, men du kan alltid välja
förhållningssätt till det som sker. Din attityd inte bara klär dig utan kan också generera
energi. Lasse vet. Efter en arbetsolycka i början på 80-talet kunde han, med viljekraft
och god kollegialitet, kämpa sig tillbaka till utryckningstjänst på brandkåren igen.
Låt dig inspireras av Lasses unika perspektiv, värme och humor!

14.30 - 14.45

Paus

14.45 – 15.00

ISA (Individuellt stöd i arbete) Kerstin Ekdahl & Anna Boodh
Individuellt stöd i arbete, ISA, är en supported employment-inspirerad insats som har
funnits sedan 2014. Målsättningen är att varje deltagare ska prövas mot den öppna
arbetsmarknaden och på sikt nå egen försörjning genom lönearbete. Till skillnad
från traditionell arbetslivsrehabilitering, läggs här stor vikt vid tidigt inträde på
arbetsmarknaden för att sedan utifrån individuella behov och önskemål anpassa det
pågående koordinator-stödet.

15.00 – 15.15

Samordningsbron (Drivbänk – Utveckling) Johanna Hedberg
Samordningsbron (Drivbänk – Utveckling) är ett ESF-projekt som vänder sig till
individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån deltagarens situation
erbjuds olika insatser och aktiviteter. Här finns möjlighet för individen att genomgå
rehabiliterande insatser, kartläggning, studie- och yrkesförberedande aktiviteter,
arbetsträning/praktik och stöd till anställning. Samordningsbron handlar om att skapa
en arena för att få till en sammanhållen process, där det blir tydligt vem som gör vad,
som leder till att individen på ett mer effektivt sätt når självständighet.

Fortsättning på nästa sida

Föreläsningar och seminarier (kyrksalen)
15.15 – 15.30

Drivbänk Odling och Café Louise Ridderström
Drivbänk, som är en av Samordningsbrons (Drivbänk – Utvecklings) byggstenar, är
en verksamhet för personer som är arbetssökande och intresserad av att arbeta
inom odling eller café & restaurang. Verksamheten varvar teori och praktiskt arbete,
där innehållet utgår från individuell utveckling. Deltagaren får göra studiebesök och
praktik på olika företag som verkar från jord till bord. För deltagare i projektet ökar
möjligheterna att nå anställning eller studera vidare.

Framtidsverkstaden: workshops på övervåningen
Anmäl dig nu! Alla är välkomna och ingen förkunskap krävs.
11.00 – 12.00

Välfärd när hemma är någon annanstans Professor Stefan Holmlid, IDA
(Institutionen för datavetenskap), Linköpings Universitet. Stefan forskar inom design
för tjänster och policy, med särskilt intresse för design som innovationskraft och det som
händer när design möter välfärdens utmaningar.
Människor flyttar på sig av många anledningar: studier, arbete, flykt, tradition, kärlek
osv. vilket skapar utmaningar för välfärdssystemet. Är välfärd tillgänglig för alla som
behöver det? Vad betyder medborgarskap kontra utanförskap? Kom och utforska
hinder och möjligheter för välfärd när hemma är någon annanstans.
Anmäl dig här. (20 platser)

11.00 – 12.00

Välfärdslabbet – Hur ser välfärdssystem ut i olika delar av världen, och hur
skulle de kunna se ut? Christian Ståhl, Biträdande professor Linköpings universitet
och HELIX kompetenscenter. Christian forskar om samverkan mellan myndigheter, vård
och arbetsliv vid sjukskrivning, återgång i arbete och rehabilitering.
Kom och lära dig mer om hur välfärdssystemet ser ut i olika delar av världen, och
tänka fritt om framtiden: hur skulle det kunna se ut?
Anmäl dig här. (20 platser)

14.30 – 15.30

Välfärdssverige 2.0 Professor Stefan Holmlid, IDA (Institutionen för datavetenskap),
Linköpings Universitet. Stefan forskar inom design för tjänster och policy, med särskilt
intresse för design som innovationskraft och det som händer när design möter välfärdens
utmaningar.
Hur kan vi nyttja teknikutveckling såsom robotteknik och artificiell intelligens (AI) inom
välfärden? Blir allt lättare med tekniken? Skapar den egna och nya utmaningar? Kom
och spåna om en framtid där teknik hjälper oss att möta välfärdsutmaningar.
Anmäl dig här. (20 platser)

