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PROGRAM FOMS RIKSKONFERENS 27 MARS - DAG 1 
11.00 Ankomst, incheckning

11.30 Lunch

12.30 Inledning

12.40-13.00 Telefonfabriken

Scenkonst ,film, utställning och konferens
Den nybyggda scenen är toppmodern och ligger bredvid Konstfack och Klättercenter vid Telefonplan på Tellusgången 

26.

Teatern är byggd med stöd av allmänna arvsfonden och privata finansiärer och är tillgänglighetsanpassad för både 

publik, scenarbetare och artister.

Mosaikteatern är en scenkonstverksamhet där alla skådespelare och dansare har en intellektuell funktionsvariation. 

Teatern har funnits i 14 år och är en stiftelsedriven verksamhet. På teatern jobbar professionella dans- och 

teaterpedagoger med daglig träning och med repetioner. Mosaikteatern har turnerat både i Sverige och utomlands 

med olika uppsättningar

13.00-14.00 Föräldrateamet Växjö
En grupp boendestödjare inom socialpsykiatrin Växjö kommun 

jobbar med familjer där föräldern är beviljad boendestöd och där 

man samverkar mycket med barn och familj. Det kan handla om att 

skapa bra rutiner hemma, komma iväg till förskola-skola eller 

aktiviteter för barn eller hela familjen. Är ofta stöd vid möten med 

skola och myndighetskontakter och stöttar familjerna att hålla sin 

struktur.



14.00 Fika

14.30-15.30 Jonas Kolsmyr ambassadör för Hjärnkoll

Stockholm
För Jonas Kolsmyr började den psykiska ohälsan tidigt. Uppväxten 

kantades av depressioner varvat med maniska perioder. Flera gånger 

försökte han begå självmord. Vändpunkten kom när han på djupet förstod 

hur det känns när någon som är nära dör.

Vännens självmord blev vändpunkten för Jonas och naturen blev hans 

fristad där han kunde samla kraft för att klara sin vardag.

15.30-16.30 Dubbelt utanförskap

Iréne Cederberg, Malin Bernt
Att komma till ett nytt land ställer familjer inför stora utmaningar om någon 

eller några i familjen har en funktionsnedsättning blir utmaningarna dubbelt 

så stora. Iréne Cederberg, Botkyrka kommun, och Malin Bernt, Sigtuna 

kommun och tidigare Rinkeby-kista stadsdelsförvaltning, har under flera år 

arbetat nära familjer med annan etnisk bakgrund. Iréne och Malin delar 

med sig hur de arbetar för att få kontakt med föräldrarna och öka barnens 

delaktighet i fritidsaktiviteter. Järva autismnätverk som arbetar för att 

sprida kunskap och minska stigma berättar om sina erfarenheter och 

tankar kring att minska det dubbla utanförskapet.

16.30 Dagen avslutas

FORTS. PROGRAM – DAG 1



PROGRAM FOMS RIKSKONFERENS 28 MARS - DAG 2

09.00 FOMS årsmöte

10.00 Fika

10.30-11.30 Eva Flygare Wallén
Eva forskar på hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och är knuten till Karolinska institutet. I dag arbetar 
hon som forskare på sektor Funktionshinder i Östersunds kommun med fokus på hälsa hos personer med LSS-insats. Eva 

arbetar också intressepolitiskt och är styrelsemedlem i Funktionsrätt Stockholms län och sitter i FUB Stockholms styrelse, hon 

sitter också med i Special Olympics rådgivande organ och är styrelsemedlem i det internationella forskningsnätverket 

(IASSIDD) i den specialgrupp som forskar på och bevakar hälsofrågor hos personer med intellektuell funktionsnedsättning 

(Sirg Health).

Eva kommer att berätta om några av sina projekt som hon varit delaktig i där alla visar på positiva resultat med ökad fysisk 

aktivitet och bättre hälsa hos vuxna med IF. Möjliggörare för att den fysiska aktiviteten ska bli av behövs på flera nivåer. Det 

handlar både om hälsolitteracitet, att förstå varför, möjligheter till när, var hur och inte minst tillsammans.

11.30 Lunch

12.30-13.30 Jenny Rosendahl
Har i sin yrkesbakgrund praktisk erfarenhet från olika fält som berör specialpedagogik såsom fritidsledare, elevassistent, 

personlig assistent, boendestödjare. Jenny Rosendahl har också arbetat som verksamhetsutvecklare inom kultur, demokrati 

och fritidsförvaltningen. Arbetet var inriktat på att öka möjligheter till aktiv fritid för barn, unga och vuxna som har en 

funktionsnedsättning.

Föreläsningen utgår från Jennys avhandling "Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell 

funktionsnedsättning, i lokalsamhällets sociala arenor och demokratiska processer". Studien genomfördes som en 

deltagarbaserad aktionsforskningsstudie där unga vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning själva fått göra sina 

röster hörda i frågor som rör fritid, kultur och demokrati.



FORTS. PROGRAM – DAG 2

13.30-14.00 Medis 5 presenterar 

”Vi formar framtiden - ett kulturprogram i agenda 2030 och de globala målens anda"

Medis 5 är en daglig kulturverksamhet på Södermalm som producerar konstnärliga, visuella, musikaliska och poetiska upplevelser.

”Baby, it’s cold outside”, heter projektet som medis 5 arbetar med. Projektet finansieras av arvsfonden och ska pågå i tre år och syftet är 

att sprida kunskap om de 17 globala målen i Agenda 2030. 

14.00 Fika

14.15-14.45 Speakers corner. 30 min

14.45 Avslut och utvärdering

15.00 Slut



SÅ HÄR FUNKAR DET

Anmälan senast 3 februari 2023 via http://dinkurs.se/riks2023

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. 

Pris: 3000 kr

Måltider som ingår:

• Dag 1 Lunch/fika

• Dag 2 Fika/Lunch/Fika

Tänk på att vara sparsamma med dofter på grund av allergier.

Telefonfabriken Adress: Tellusgången 26 

• Ta röda linjen mot Fruängen till station Telefonplan

Årets FOMS-konferens erbjuder inga boendealternativ utan man 
bokar själv det boende man önskar. 

Konferensansvarig: Åse Magnusson ase.magnusson@vaxjo.se
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