
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Finsams frukostmöten har arrangerats sex gånger under 2018, fördelat över vår och höst. 
Sammanlagt har 460 deltagare kommit till årets Finsamfrukostar. 
 
De ämnen som behandlats är: (Antalet deltagare i parentes efter rubriken) 
 
Finsams frukostmöte den 2 februari  2018 

Man gör det inte för att  vara elak (115 deltagare) 
Ett frukostmöte om bemötande – med inspiration och problemlösningar. 
Johan Seige guidade publiken genom labyrinten av frågor och funderingar som, ”Vad får man kalla er?” ”Hur vill ni 
egentligen bli bemötta?” ”Är det sant att blinda kan känna på er vem som sitter i en lokal?”  
 

”Blind-Johan! Vore det inte rätt kul om alla presenterade sig med sina nedsättningar?” Johan Seige 
 

En person med funktionsnedsättning. Heter det förresten funktionsnedsättning eller funktionsvariation?  
Medverkan: Johan Seige 
 
Finsams frukostmöte den 2 mars 2018 

Se kraften hos Arbetsförmedlingen (62 deltagare) 

Om Arbetsförmedlingens resurser för dem som behöver fördjupat stöd.  

”Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra” 
I Arbetsförmedlingens verktygslåda finns allt från personligt stöd, olika hjälpmedel till ekonomiska stöd till 
arbetsgivare. Hos Arbetsförmedlingen finns också en rad specialister, som psykolog, arbetsterapeut, socialkonsulent 
och SIUS som ger ett omfattande stöd.                        
Men det räcker inte att rusta människor mot arbetsmarknaden. Det måste också finnas en arbetsplats som är redo att 
ta emot personer i praktik och arbete. Arbetsgivaren Lena Påhlsson  är ett gott exempel med erfarenhet från 
samarbete med Arbetsförmedlingen. 
Medverkan: Christina Matteoni & Ewa Hammarstedt (AF)) samt Lena Påhlsson (Suderbys Herrgård) 
 
Finsams frukostmöte den 1 jul i  2018 

Al la människor har en historia:  Att leva på socialbidrag i  
verkl igheten (72 deltagare) 

Hösten 2017 startade socialförvaltningens pod I  verkl ighe t en . Åtta avsnitt är hittills publicerade, där man djupdyker 
i ämnen som rör socialtjänstens verksamheter. Det kan handla om missbruk, familjerelationer, tonårsproblematik, 
människor i kris eller om hur det är att vara anhörig till någon som blir sjuk. 
 

”När man måste be om hjälp för att klara hyran och ge sitt barn mat på bordet” 
 

Detta frukostmöte utgick från avsnittet Att l eva  på so c ia lb idrag . Varje månad får omkring 500 gotländska hushåll 
sin försörjning via socialbidrag. Vad innebär det? Hur är det att vara i en situation där pengarna inte räcker till de 
mest basala behoven. Hur är det, som i detta exempel, att som ensamstående småbarnsmamma kämpa för att få 
ekonomin att gå ihop? 
Medverkan: Marica Gardell, Socialdirektör och Mari Bergström, Stöd- och försörjningsenheten 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
F insams frukostmöte den 7 september  

Vi lka samhällst jänster möter Persona Anna (t jänstedesign)  (52 deltagare) 
Tjänstedesign är en metod som visar vilka samhällstjänster som ”Persona Anna” mötte när hon insjuknade i 
utmattning. Följ med på hennes kundresa genom systemen. 
 

”Det gäller att hitta bromsen och fånga signalerna” 
 

I Värmland har kommuner, landsting och Försäkringskassan använt tjänstedesign för att motverka och förkorta 
sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa. 
Som en del i detta arbete har en kundresa och en så kallad persona tagits fram. Personan ska ge de involverade 
aktörerna en samsyn kring behov, drivkrafter och beteenden. Kundresan utgörs av personans resa genom systemen.  
Medverkan: Olga Sabirova Höjerström, tjänstedesigner, Experio Lab, Landstinget i Värmland. 
Efter frukostmötet arrangerades en workshop kring Tjänstedesign. 
 
Finsams frukostmöte den 5 oktober 2018 

Samverkan mot utanförskap: Brottsförebyggande arbete som 
skapar trygghet (74 deltagare) 

Vad gör en kommunpolis? Och hur kan deras erfarenheter – tillsammans med Region Gotland – förebygga brott 
och minska risken för utanförskap? Välkommen till en Finsamfrukost om samverkan mellan Region Gotland och 
Polisen. 
 

För tio år sedan var vårt jobb att sära på fulla ungdomar som slogs. 
Nu handlar det om ungdomar som agerar inåt och mår dåligt – ute på stan, på nätet eller annat håll. 
 

Brottsförebyggande arbete är inget nytt. Men genom kommunpolisen byggs broar mellan myndigheten och dem som 
faktiskt kan göra skillnad, som socialtjänsten eller skolan. Modellen finns i hela landet sedan 2017.  
Medverkan: Karl Risp, Social hållbarhet, Region Gotland samt kommunpoliserna Moa Söderström och Conny 
Johansson. 
Efter frukostmötet arrangerades en workshop kring samverkansplan. 
 
Finsams frukostmöte den 30 november 

Hur vet vi  när det bl ir  rätt? (85 deltagare) 

”Hur vet vi när det inte går åt helvete?” 
Staffan Landin visar hur utgångspunkt i fakta kan hjälpa oss att förstå världen, omkullkasta myter och ge oss en mer 
faktabaserad och realistisk bild av utvecklingen. Detta är särskilt viktigt när det gäller att förstå välfärdens 
utmaningar. I ett samarbete med FinsamGotland bygger Staffan Landin nu en webbaserad modell med Gotlands-
fakta lätt att hitta. 

De får årets finsampris!  
Så är det dags att avslöja årets två mottagare av Finsams pris. Årets hederspris går till en verksamhet som över tid 
skapat en miljö där människor tillåts att växa. Årets arbetsplats borde skriva en bok om det samhällsansvar en 
arbetsplats kan ta! 
 

De arbetsplatser som tar emot personer för arbetsträning gör en riktigt viktig insats. Deltagaren får möjlighet att bygga upp 
vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en 
förändring är möjlig. Därför delar Finsam ut ett hederspris och ett kollektivt pris till arbetsplats som gått det extra steget för deltagare i 
samband med arbetsträning.  
 

Medverkan: Pristagarna (Stadsodlarna och ÖoB, Visby)  
och Staffan Landin, faktaexpert och föreläsare med gotländska rötter 

 
 
Mer information finns här: www.finsamgotland.se/frukost 


