
HE A   VÄGEN

Följ med på resan i mål för ESF-projektet 
Hela Vägen den 8 april!

Följ oss Hela Vägen och få nya perspektiv 
på hur arbetsgivare får bättre tillgång till fler 
sorters kompetenser. Hoppa på vår digitala buss 
som stannar på hållplatser där du får lära dig 
mer om hur kommuner arbetat framgångsrikt 
med unga NPF-bärare (neuropsykiatriska 
funktionsvariationer), hur en satsning behöver 
innehålla ett attitydsförändringsarbete mot 
innanförskapet och hur lärprocessen kring de 
horisontella principerna sett ut. För fullständigt 
program över dagen, se nästa sida.  
 
 

Reseinfo 
 
 

Vad: Slutkonferens för projektet Hela Vägen 
 
 
 
 

Plats: Digitalt via Teams 
 
 
 
 

Tid: 09:00-15:00 med stopp för paus och lunch 
 
Målgrupp: Dig som tjänsteperson, arbetsgivare, 
chef eller politiker 
 
Anmälan: Klicka här för anmälan. Möteslänk 
skickas ut till anmälda innan resedagen.  

Om Hela Vägen Om NPF 
NPF står för neuropsykiatriska funktionsvariationer. De 
vanligaste diagnoserna inom NPF är ADHD och AST (au-
tismspektrumtillstånd). NPF kan innebära att en tänker och 
bearbetar information på ett annat sätt än personer utan 
NPF, men det kan också innebära särskilda kompetenser 
såsom innovativt tänk, effektivitet, detaljseende och mod.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

Klicka här för 
att anmäla dig!

Hela Vägen är ett ESF-projekt som drivs av Skånes 
Kommuner tillsammans med Bromölla, Klippans 
och Vellinge kommun. Målet med projektet är att 
unga och unga vuxna med NPF eller upplevd NPF 
ska befinna sig i ett innanförskap.

https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/slutkonferens-hela-vagen/
https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/slutkonferens-hela-vagen/
https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/slutkonferens-for-esf-projektet-hela-vagen/


Hållplats: Hela Vägen  

Hållplats: Horisontella principer  

Hållplats: Statistik och ekonomi  

Hållplats: Kommunernas resa  

Hållplats: Experthjälp  

Hållplats: Resultat 
 

Hållplats: Framåtblick  

15:00 

09.00 

Digitalt

Klicka för anmälan 8 april

Resrutt

Samling och genomgång av dagens 
utflyktsmål och busshållplatser.

Linda Almgren, projektets chaufför:  
Vilka medgångar och motgångar 
har projektet Hela Vägen mött?

Linda Leveau, projektets reseledare: 
Hur har perspektiv på kön, kön-
sidentitet och antidiskriminering 
spelat roll? 

Petra Douhane, projektets reseledare: 
Hur kan kommunerna förbättra sin 
statistik och göra ekonomiska vinster 
med hjälp av rätt stöd? 

Bromölla, Klippan och Vellinge: 
Vad har gjort skillnad för deltagare 
och arbetsgivare i kommunerna?

Processledare och medarbetare: 
Hur kan kommunernas verksamhets- 
utveckling se ut i praktiken när 
deltagarnas behov står i centrum? 

Tranquist Utvärdering och Payoff: 
Hur har målgången sett ut, vilka är 
resultaten och hur har kommunernas 
processer sett ut?

Projektgruppen för Hela Vägen: 
Hur ser implementeringen ut, vad 
kommer leva vidare? Vad har vi lärt
oss och hur skulle en ny ansökan se ut?

Resan är slut och vi har nått vårt mål

Föreläsningarna presenteras i form av hållplatser och är cirka 20-60 minuter långa. Däremellan bjuds 
ni på små utflykter i form av kortare filmer med röster från deltagare, arbetsgivare och möjliggörare. 
Pauserna beräknas till 09:50-10:00, 12:15-13:00 samt 14:00-14:10. 
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