
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

”Spår av samma metod” 
 
 

Svenska Föreningen Supported Employment 
Nationell konferens 

 
 
 
 

 
5-6 april 2017 i Eskilstuna 

 
Elite Stadshotellet 

Hamngatan 11 
 
 
 

Anmälan: http://www.sfse.se 

  

http://www.sfse.se/konferens/konferens-2015/anmalan/


Program den 5:e april 

 

10.00 Konferensens öppnande SFSEs styrelse     

10.15 Churchill var inte heller 

klok 

Östra Teatern     

  Östra Teatern är en fri teatergrupp som spelar utbildningspjäser med temat funktionsnedsättningar på turné i   

 Sverige, Norge och Finland. 

11.30 Workshop 1: "Nyfiken 

på..." 

A. Supported 

Employment 

B. Individual 

Placement & 

Support 

C. Supported 

Education 

 Workshop 1 erbjuder dig att välja ett av 3 spår att fokusera på. Innehållet kommer vara en grundläggande 

genomgång av metoden och möjlighet till samtal och diskussion kring densamma. 

12.30 Lunch       

13.30 Effektutvärderingen av 

insatser för unga med 

aktivitetsersättning 

Bengt Eklund, Arbetsförmedlingen 

Johanna Thagemark, Försäkringskassan 

 Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fick ett gemensamt uppdrag av regeringen att under perioden 

2014-2016 utvärdera effekter av 3 olika insatser (bla. Supported Employment) för unga med 

aktivitetsersättning. I april 2017 läggs slutrapporten fram. 

14.45 Fika 

15.00 Workshop 2: 

Fördjupningsseminarium 

A. Supported 

Employment, 

Johanna 

Gustavsson 

B. Individual 

Placement and 

Support, Annica 

Lexén 

C. Supported 

Education 

 Här erbjuds möjligheten att fördjupa sig inom samma spår som tidigare fast med ett inledande seminarium med 

en forskare eller särskild expertis inom metodgrenen. Workshopen erbjuder även samtal och diskussion. 

16.00 Samling och återrapportering av workshops 

17.00 Årsmöte för SFSE       

19.00 Konferensmiddag       

  

  

  



Program den 6:e april 

 

9.00 Uppstart av dag 2 SFSE     

9.15 Jobb shadow day Andreas Nylén, Misa AB     

10.00 Föreningens arbete SFSEs styrelse     

 Styrelsen för SFSE berättar om verksamheten nationellt och internationellt (med representationen i EUSE) 

11.00 Eskilstuna kommun 

berättar om sina 

satsningar 

Patrik Nilsson och Tina 

Ylitorvi, Eskilstuna kommun 

    

 Bland annat om satsningarna 150 jobb för personer med funktionsvariationer och det ESF-finansierade 
projektet IMA som stöd för att nå egen försörjning. 

12.00 Lunch       

13.00 Milad Mohammadi       

 Årets talare 2014, i kategorin ”Genombrott”, kombinerar kompetens, starka känslor och vass kommunikation 

och har kommit att bli en av nordens största talare inom mångfald och kommunikation. 

15.00 Avslutning av 

konferensen 

SFSE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet är i stort sätt färdigt, men det kan tillkomma någon punkt, ytterligare namn eller ske 

förändringar i det befintliga programmet. Det kan också uppkomma förändringar som SFSE inte 

kan styra över.  



  

Anmälan SFSE-utbildning/konferens 

 

2017 Eskilstuna 

 
 
 

Plats: Elite Stadshotellet Eskilstuna 
Hamngatan 11 

  

Konferenspris: 3.600 kr 
Priset inkluderar lunch och kaffe/te båda dagarna plus 
konferensmiddag samt intyg. 
Logi ingår ej i priset 

  
Logi: Bokas av konferensdeltagarna själva – 

https://www.elite.se/sv/hotell/eskilstuna/stadshotellet 
eller 

https://www.nordicchoicehotels.se/comfort/comfort-hotel-
eskilstuna/ 
 
Ange bokningskod ”SFSE” 
 
Förslag på alternativa hotell i Eskilstuna: 
Best Western Plaza, Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell, 
City Hotell 

  
Specialarrangemang: Konferensdeltagare som behöver specialkost eller personlig 

anpassning vänligen skriv in det i anmälan. 
  
Anmälan: http://www.sfse.se/konferens/konferens-2017/anmalan/ 

 
Senast den 26 februari tillsammans med inbetalning  
 
Konferensavgiften faktureras i förskott. Anmälan är bindande, kan 
överlåtas på annan. 

  
 

Frågor: info@sfse.se 
 

  
 

Välkommen med Din anmälan 
 
 
SFSE styrelse 
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