
Frukostmötena vänder sig främst till personal hos samordningsförbundets parter – Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Landstinget och samt Leksands, Rättviks och Gagnefs kommuner – men också till 
andra aktörer på området är välkomna. Syftet är att erbjuda en mötesplats där man kan träffas över förvalt-
nings- och organisationsgränser, utan krav eller förväntningar. Man får chansen att utveckla sitt nätverk 
samt bli uppdaterad på ny kunskap om psykisk ohälsa och samverkan. Vi äter frukost tillsammans och får 
ta del av information som är nyttig för alla att känna till.
Mötena startar kl 7.30 med frukost, föreläsningen startar kl 8–9.

Den 28 april: Den döva arbetskraften
Plenisalen kommunhuset Leksand kl 7.30–9.00

Projektledaren Sophia Vadén rapporterar resultaten från den Finsamstödda kartläggning-
en ”Rehab- och programkedja för fler döva till arbetskraften”. Det finns en hel del nyanlän-
da som är döva och det är svårt att hjälpa dem hitta jobb. Många nyanlända döva saknar 
både språket från hemlandet och teckenspråk och har ofta fler funktionsnedsättningar än 
dövheten. Här behövs ofta flera insatser från olika aktörer i samhället, vilket kräver meto-
disk samverkan.
Personal från NingAB inleder mötet och berättar om hur det är att vara döv.

Den 8 juni: Östra teatern
Hotell Moskogen, Leksand kl 7.30–9.15
Delar ur pjäserna Autist javisst! och Churchill var inte heller klok framförs. Vi får 
följa Jonas med Aspergers syndrom och hans livsresa som barn och tonåring till 
jobbsökande ung vuxen. Östra Teatern från Stockholm sätter funktionsnedsatta 
människors situation i fokus. De turnerar sedan 2003 med utbildningspjäser 
skrivna av dramatikern Gunilla Boëthius.

Den 21 september: Vägen till arbetsgivarna
Stiftsgården Rättvik kl 7.30–9.00

Vad är det som styr arbetsgivarnas agerande i kontakt med arbetssökande som 
står långt ifrån arbetsmarknaden? En studie av Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland i samarbete med Linköpings universitet försöker besvara frågan. Man har 
utifrån intervjuer med arbetsgivare beskrivit en rad faktorer som formar deras syn på 
arbetsmarknadsinkludering. Utifrån detta har en metod för samverkan mellan arbetsgivare 
och myndigheter tagits fram. Metoden ökar möjligheterna till arbetsmarknadsinkludering 
av personer med funktionsnedsättning och sannolikt även arbetslösa från andra utsatta 
grupper. Projektledaren Lena Strindlund berättar om projektet.

Den 8 december: Pelle Sandstrak, Mr Tourette och jag 2.0 Vad hände sedan? 
Hotell Moskogen, Leksand kl 7.30–9.00
Dags att höra fortsättningen på Pelles Sandstraks föreläsning den 16 december förra året. 
Alla som var där har längtat efter ett ”Vad hände sedan”-föredrag och vi får nu ta del av en 
fristående fortsättning som dyker djupare ned i vägen framåt. I föreläsningarna vrider han 
på begreppen normalitet och vanlighet och får oss att inse att vara fullständig normal är ett 
ganska farligt tillstånd. Han synar det perfekta livet i detalj och funderar över vårt behov 
av att alltid ”må bra”. 

Välkommen på frukostmöten 2017!

Sophia Vadén.

Lena Strindlund.

Pelle Sandstrak.

Östra Teatern.

Anmälan till tanja.martensson@gagnef.se senast en vecka före respektive frukostmöte.

Nedansiljans samordningsförbund arrangerar och 
finansierar fyra frukostmöten under 2017. Varje möte har 
ett tema som berör samverkan och/eller psykisk ohälsa.


