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Stora Scenen
10.00  Vad är Finsam? Vad gör ett samordningsförbund?

Genom Samordningsförbundet Finsam-Falun samverkar Falu Kommun, Arbetsförmedlingen, 
Landstinget Dalarna, Försäkringskassan. Förbundschef Petra Palmestål berättar.

11.00  Vägen mot ett jobb
Daniel Kristoffersson, Sofia Svanberg och Jimmy Skansgård  berättar om sina erfarenheter av 
arbetslivsinriktad rehabilitering i Falun.

13.00  Östra teaterns föreställning ”Alla hästar hemma”
Uppsagd efter 11 år. Drunknad i praktikträsket. Stressad till utbrändhet. Hugo med adhd och 
lindrig utvecklingsstörning, Anna med Aspergers syndrom och sjuksköterskan Sören drabbas 
hårt av dagens tuffa arbetsmarknad. Men det finns lösningar! I kommuner, på arbetsförmedlingar 
och företag där man ser möjligheter istället för problem. Där man har börjat jobba på ett helt nytt 
sätt… En pjäs om hur det är att leva med funktionsnedsättning, baserad på verkliga upplevelser.

15.00  Falu Kommuns arbetsplatskör underhåller

16:00  Paneldiskussion: vår välfärd
Finsams roll i framtiden, arbetsrehabilitering, välfärd, m.m. Kom och ställ frågor till kommunalråd, 
landstingsråd, riksdagsledamöter samt chefer från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen!

17.30  Östra teaterns föreställning ”Alla hästar hemma”  

19.00  Valdemars resa
Valdemar Michaelsson fick en tuff start i livet. Efter en uppväxt präglad av missbruk i hemmet, 
vårdnadstvister och  familjehemsplaceringar, djupa depressioner, självmordsförsök och psykiatrisk 
tvångvård, tog han en dag beslutet att ”sluta försöka ta livet av sig”.  Sedan började en lång och 
mödosam resa. Med stöd från Mottagningsteamet och Coachingteamet i Falun började han så 
småningom tro på en framtid. För att slutligen nå dit där han är idag, med egen försörjning och 
stora framtidsplaner.
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Människor är olika.
De behöver olika sorters stöd från samhället.
Därför samverkar myndigheterna. 
För att bryta den onda cirkeln och hjälpa alla till jobb.

10.30 Ungdomsslussen
Ungdomsslussen omfattar en rad olika verksamhe-
ter som riktar sig arbetslösa eller de som hoppat av 
skolan och är mellan 15 och 24 år. Målet är att kom-
ma ut på praktik, utbildning eller arbete.

11.00  Mentorskapsprogrammet
Mentor är en ideell organisation som jobbar för 
en värld där unga får växa och utvecklas hälso-
samt och drogfritt. Falu Kommun samarbetar med 
Mentor och erbjuder ungdomar i åldern 13–17 år 
att få just detta – en personlig vuxenkompis. www.
mentor.se

11.30 Samverkan skola-arbetsliv-vuxenliv
Samverkan mellan myndigheterna med syfte 
att rusta elever på gymnasiesärskolan, elever 
på IM-programmet som har diagnos inom au-
tismspektrat, samt de deltagare inom LSS daglig 
verksamhet som vill prova att få ett jobb. En arbets-
terapeut finns som resurs för att i samverkan med 
myndigheterna kartlägga varje persons situation 
och förutsättningar för att sedan göra en framtids-
plan efter personens behov och förmåga.

12.00  Teknikstöd i gymnasieskolan
En arbetsterapeut kartlägger behov av strategier 
och teknikstöd eller andra hjälpmedel, provar ut 
dem tillsammans med eleverna på gymnasiets 
nationella program utifrån ett helhetsperspektiv 
skola-fritid. Målet är att fler elever ska kunna 
fullfölja sin gymnasieutbildning och därmed ha 
lättare att få ett arbete.

12.30  Mottagningsteamet 
Långtidsarbetslösa och/eller -sjukskrivna  som be-
höver samordnat stöd för att komma vidare kan 
kontakta mottagningsteamet. De kartlägger beho-
ven för att slussa vidare till rätt insats.

13.00  Coachingteamet
Verksamheten är öppen för arbetslösa och/eller 
sjukskrivna personer 18–65 år med psykisk  ohäl-
sa och som är i behov av samordnat stöd från flera 
myndigheter för att nå egen försörjning.

14.00  ESF-projektet Framgången
Projekt Framgången vänder sig till arbetssökande 
över 25 år som har försörjningsstöd och står långt 
från arbetsmarknaden. Projektet ska utarbeta me-
toder för att stötta dessa personer till studier eller 
arbete genom förbättrad myndighetssamverkan. 

14.30  Sjulsarvets gröna rehab
Landstinget Dalarna driver tre olika naturunder-
stödda verksamheter vid en vackert belägen gård 
på Sjulsarvet i Lugnets naturreservat, Falun. Verk-
samheterna har lite olika inriktningar. De vänder 
sig till personer som är långtidssjukrivna, långtids-
arbetslösa och nyanlända personer i etableringsfas.

15.00  Supported Employment
En del personer behöver ett långsiktigt stöd vid ar-
betsträning, praktik eller anställning. Det erbjuder 
handledarna som arbetar med metoden Supported 
Employment (stöd i arbete).

15.30  Fler platser och jobb i offentlig sektor
Hur mycket arbetar personalen idag med andra 
uppgifter än den är utbildad för? Projektet kartläg-
ger arbetsuppgifter med syfte att frigöra arbets-
uppgifter som kan omvandlas till anställningar för 
personer som har svårt att få ett jobb.

16.00  Studieförbund
I Falun finns många studieförbund som bedriver 
folkbildning och skapar mötesplatser genom bl.a. 
studiecirklar. Genom kunskap och skapande kan 
människor ges förutsättningar för ett rikare liv.

16.30  Arbetsintegrerande sociala företag
Dala Arbetsrehab och Café Rekommenderas 
berättar om sina insatser med arbetsrehabilitering, 
samt att skapa jobb för personer som står långt 
ifrån ordinarie arbetsmarknad.

17.00  Ungdomsslussen
17.30  Öppna platsen

En ideell förening med visionen ”En plats att mötas, 
ha roligt och finna gemenskap”. Verksamhet en kväll 
i veckan för unga vuxna som har en bakgrund som 
innefattar psykisk ohälsa, långa sjukskrivningar, 
avhoppade studier eller lång arbetslöshet. 
oppnaplatsen.webstarts.com

18.00  Sjulsarvets gröna rehab
18.45  Mottagnings-  och Coachingteamen
19.30  Mentorskapsprogrammet

Läs mer om insatserna på www.finsamdalarna.
se/falun eller www.falun.se

Lokalen Jungfrun (1 tr upp) 
Ett smörgåsbord av stödinsatser – verksamheterna presenterar sig
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