
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAM  
  

 Onsdag 27/11   Olika målgrupper i utanförskap 
 

08.30 Registrering och kaffe 

09.00 Välkomna!  

Örjan Samuelsson, VD, Actíva 

09.15 Britt Guldmar, Örebro kommun 

Språkstörning, när orden blir för många och det 
är brus i kommunikationen 

10.45 Kort paus  

11.00 Jim Frölander, Filipstads kommun 

Lösningsorienterad integration 

11.45 Lunch  

12.45 Kristina Ullgren, RFSL 
Hur får vi en inkluderande arbetsplats? Hbtq och 

funktionalitet 

14.45 Paus med kaffe 

15.15 – 
16.30 

Stefan Sandström, Sandström psykologi och friskvård 
Att möta människor – missbruk och psykisk 

störning 

17.30 Spökvandring (för dem som är anmälda till 

middagen) 

18:30 Mingel och middag 

 

Torsdag 28/11   Framtidens arbetsmarknad, vad 
händer med (de enkla) jobben?  
 

08.30 Välkomna!  
Örjan Samuelsson, VD, Actíva 

08:40 Anders Holmquist, Strateg 
Framtidens arbetsmarknad – jobbet 2030 

10:05 Madelene Wennberg, SKL 
Breddad rekrytering – lösningen på 

arbetsmarknadens paradox?  

10.45 Klossbutiken, Bergslagspraliner, Kopparbergs bryggeri 
och D-lab Arbetsgivarpanel 

11.45 Lunch  

12.45 Actíva Ambassadör  

13.00 Actíva utlandspraktik  

Supported Mobility – personlig utveckling i 
raketfart 

13.30 Stina Wollter, konstnär och kroppsaktivist   
I kroppen buret, en föreläsning om motstånd och 

livslust 

15.00 Kaffe  
 

 Med reservation för eventuella ändringar 
 

 Vänd för mer utförlig beskrivning av föreläsarna.  

  

Actívas rikskonferens 
27-28 november 2018 

 
Örebro Slott 
Kansligatan 1, Örebro  
Anläggningen är 
handikappanpassad och 
lokalen har hörslinga 
 

Årets teman: 
Dag 1: Olika målgrupper i 

utanförskap 

 

Dag 2: Framtidens 

arbetsmarknad, vad händer 

med (de enkla) jobben?  
 
Pris två dagar inkl middag: 
3980 kr + moms. 
 
Pris en dag exkl. middag: 
2000 kr + moms.  
 
Anmälan senast 26/10 

 
 

 

 

 

 

Actíva, din värd på konferensen:  

Vår verksamhet vägleder och 
stödjer människor som 

ofrivilligt står utanför 

arbetsmarknaden. Vår vision 
är att vårt arbete ska leda till 

att de får en fungerande och 

meningsfull tillvaro i form av 
arbete eller studier. 

Actíva är en stiftelse med 

Örebro kommun och Region 
Örebro län som huvudmän. 

Årligen arrangerar vi en 

rikskonferens med många 
intressanta och spännande 

föreläsningar som rör området 

funktionsnedsättning och 
arbetsmarknad.  

 

www.s-activa.se  
 

 

http://www.s-activa.se/


Jim Frölander, Filipstads kommun 
Lösningsorienterad integration 
En ny verklighet kräver nya lösningar. Filipstads kommun har i sitt arbete kommit fram till möjliga 
lösningar. Jim Frölander arbetar som integrations- och projektkoordinator i Filipstads kommun. Han 
driver bl.a. ESF-projektet Värmlandsmodellen med fem värmländska kommuner som tagit fram 
fungerande modeller för en effektivare integrationsprocess och metoder för nyanlända att nå 
arbetsmarknaden. Grunden i allt arbetet är att utgå från verkligheten och göra relevanta 
målgruppsanalyser. Föreläsningen kan beskrivas som: Verkligheten enligt Filipstad. 

Stefan Sandström, Sandström – psykologi och friskvård AB 
Att möta människor med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning 
Människor med missbruksproblem lider av en mängd olika psykiska störningar, vilket bekräftas av aktuell 
forskning. För att kunna ge en adekvat behandling är det nödvändigt att också behandla dessa tillstånd 
och förstå sambandet med drog, - alkohol- eller medicinberoendet. Stefan Sandström är leg. psykolog och 
arbetar med utbildning, handledning och psykoterapi.  

Anders Holmquist, Strateg  
Framtidens arbetsmarknad – jobbet 2030 
Anders Holmquist håller en föreläsning om hur framtidens arbetsmarknad kan se ut om 10–15 år. I 
föreläsningen presenteras scenarier för hur framtidens arbetsmarknad kan se ut i en värld som präglas av 
globalisering, urbanisering och digitalisering och bland annat tas följande frågor upp: 

• Vad kommer vi utbildas oss till och vad kommer vi jobba med?  
• Hur ser framtidens arbetsplats ut?  
• Kommer AI och robotar ta över vissa jobb och vad händer i så fall med de som blir ersatta av en robot? 

Kristina Ullgren, RFSL 
Hur får vi en inkluderande arbetsplats? Hbtq och funktionalitet 
Föreläsningen innehåller en introduktion till hbtq-begreppen och normkritik. Vi kommer även 
fokusera på respektfullt bemötande för arbetsplatser med fokus på hbtq och normbrytande 
funktionalitet (funktionsnedsättning). Du får tips om hur du som arbetsgivare kan förebygga 
diskriminering och arbeta för inkludering. 

Britt Guldmar, Örebro kommun 
Språkstörning, när orden blir för många och det blir grus i kommunikationen  
I mitt yrke som specialpedagog vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade möter jag även elever 
med generell/grav språkstörning. Varje dag möter jag fantastiska elever som missförstås - och 
missförstår - den kommunikation de utsätts för. Att möta någon med språkstörning i en kommunikation 
kräver insikt, ödmjukhet, tålamod, tid och att vara lösningsfokuserad. Jag kan inte ge Er ödmjukhet, 
tålamod eller tid, men jag kan ge Er en liten insikt i vad språkstörning kan innebära och hur Ni kan 
förbereda Er inför ett samtal med någon som har en språkstörning. 

Arbetsgivarpanel: Klossbutiken, Bergslagspraliner, Kopparbergs bryggeri och D-lab 

 

Marie Wädel, Åsa Engström, Actíva 
Utlandspraktik – personlig utveckling med raketfart 
Vad är det som gör att det fungerar med praktik i utlandet, fast inte på hemmaplan? 
Vad händer med unga vuxna med funktionsnedsättning/svårigheter som får chansen att 
jobba i ett annat EU-land? Föreläsare är två i Actíva-staben som under många år arbetat 
med ”utlandspraktik för alla”.  

Stina Wollter, konstnär och kroppsaktivist 
I kroppen buret, en föreläsning om motstånd och 
livslust 
Stina Wollter, konstnär och kroppsaktivist som tar fajten för 
allas rätt att få vara sig själva och fylla sin plats på jorden.  
Foto: Mikael Olsson  

Madelene Wennberg, SKL  
Breddad rekrytering – lösningen på arbetsmarknadens paradox?  
Sverige har en stark jobbtillväxt och stora rekryteringsbehov. Trots det står många utanför 
arbetsmarknaden. Personer med långvarig psykisk ohälsa eller intellektuell påverkan är särskilt utsatta. 
I projektet ”Fler vägar in – Breddad Rekrytering” utforskar SKL, Arbetsförmedlingen och myndigheten 
för delaktighet, tillsammans med åtta kommuner, om breddad rekrytering kan leda till nya jobb och 
inkluderande arbetsplatser i välfärden. Projektledare Madelene Wennberg föreläser om möjligheter och 
utmaningar med satsningen.  

 

 

 


