VÄLKOMMEN TILL SKL:s ÅRLIGA KONFERENS

Arbetsmarknads- och
Näringslivsdagarna 2017
Globalisering förutsätter lokal samverkan

Vi lever en föränderlig tid. Det pågår stora förändringar i det svenska samhället dels till följd av en snabb teknisk
utveckling och människors oro för miljön och dels på grund av händelser i vår omvärld som är svåra att påverka.
På årets konferens kommer vi att fokusera på frågor som rör samhällsutveckling, arbetsmarknad och det vi kallar
”värderingar i förändring”. Hur ska vi kunna finna oss tillrätta i ett samhälle som ständigt förändras och som ställer krav
på omställning och anpassning. Under konferensen kommer vi att belysa vad som händer i vår omvärld och hur det
påverkar det svenska samhället i stort. Vi kommer också att lyfta fram exempel på lokala och regionala satsningar som
syftar till att föra den svenska modellen in i framtidens samhälle. Vår övertygelse är att globaliseringen ställer nya krav
på lokal samverkan, engagemang och långsiktigt ansvarstagande.

VARMT VÄLKOMMEN TILL UPPSALA KONSERT & KONGRESS DEN 16-17 MARS 2017!
Missa inte förkonferensen om kompetensförsörjning inom välfärden på eftermiddagen den 15 mars!
Plats

Uppsala Konsert och Kongress

Datum

16-17 mars 2017

Kostnad

3 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår föreläsningar, seminarier, all förtäring inkl. middag.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk, eller på www.skl.se

Logi

Vi har reserverat rum på flera hotell i Uppsala, mer information hittar du under anmälningslänken,

Övrigt

Anmälan är bindande men deltagarplatsen kan överlåtas till någon annan.

Frågor

Kontakta Konstella på telefon 08-452 72 86, mail konferens@konstella.se

Förkonferens

15 mars kl. 13.00 – 17.00 om Framtidens efterfrågade kompetenser. Förkonferensen
Faktureras separat. Kostnad 900 kr exkl. moms. Program och anmälan.

ArbNär2017

PROGRAM TORSDAG 16 MARS
09.00

Registrering

10.00

Inledning
Gunnar Anderzon, moderator, SKL

Välkomstanförande
Per-Arne Andersson, chef för SKL:s avdelning för utbildning och arbetsmarknad.

Globaliseringens effekter - på gott och ont
Folke Rydén, journalist, reflekterar över utvecklingen i olika världsdelar och hur den påverkar det svenska
samhället.

Året är 2017 – vad är det som ska matcha?
Julia Asplund, Arbetsförmedlingen, redogör för utbud och efterfrågan på arbetskraft i Sverige i en global tid.
11.45

Lunch

13.00

Seminariepass nr 1
För mer detaljerad beskrivning av innehåll i seminariepassen, se sid 5.
A) Social hänsyn som ett arbetsmarknadsverktyg - mer än krav i upphandling
B) Hur ska Mötesplatser och DUA snabba på nyanländas etablering
C) Feriejobb - en investering för framtiden
D) Lokal samverkan klarar kompetensförsörjningen
E) Juridiska aspekter på kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken
F) Hur kan forskningen bidra till verksamhetsutveckling?
G) Lokala lösningar för regional utmaning

14.15

Kaffe

14.45

Seminariepass 2 – samma pass som under seminariepass 1, se ovan.

16.00 16.45

Utbildningspolitikens betydelse för den framtida arbetsmarknaden

19.00

Fördrink

19.30

Middag med underhållning

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister

Efter middagen och fram till midnatt: Mingel och bar på plan 6

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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PROGRAM FREDAG 17 MARS
09.00

Livet - inte alltid en dans på rosor
Tobias Karlsson, känd från bl.a. Let's Dance

10.00

Kaffe

10.30

Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag
Ordförande Monica Lindstedt och VD Günther Mårder, Företagarna, ger sin syn på utvecklingen på
arbetsmarknaden, rekrytering och samhällets insatser.

Från idéer till framgångsrikt samarbete
Peter Nyberg, kommunchef i Östhammars kommun, redogör för hur kommunen lagt grunden för ett gott
arbetsmarknadsklimat.

Valet av boende påverkar hela ditt liv
Charlotta Mellander, professor Jönköpings Internationella Handelshögskola, talar om attraktiva regioner,
demografi, innovation och regional utveckling.
11.50

Lunch

12.50

Hur påverkar ekonomiska skeenden i omvärlden våra nationella och lokala
förutsättningar?
Mats Kinnwall, chefekonom för Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, visar hur den lokala ekonomin
påverkas av ekonomiska händelser i vår omvärld.

Det är inte tanken som räknas men det gör din kommunikation
Ami Hemviken, föreläsare och retorikexpert, resonerar om hur våra värderingar har förändrats och vad som
krävs för att få med sig människor på nya idéer.

14.00

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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ArbNär2017
Beskrivning seminariepass
A) Social hänsyn som ett arbetsmarknadsverktyg - mer än krav i upphandling

Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning och SKL’s nationella nätverk social hänsyn beskriver det praktiska
arbetet. Ett inspirationsseminarium om användandet av social hänsyn i offentlig upphandling och samarbetet med
näringslivet. Du får ta del av exempel från både kommuner och statliga verk.
Medverkande: Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning, Umeå kommun samt Trafikverket
B) Hur ska Mötesplatser och DUA snabba på nyanländas etablering?
I Mötesplatser och information ingår kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten
och Skatteverket. Fokus i arbetet ligger på det första mottagandet efter uppehållstillstånd. Delegationen för unga till arbete (DUA)
har fått i uppdrag att stärka den lokala samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner kring etableringsinsatser för
nyanlända. Vad innebär satsningarna i praktiken? Vad är kommunernas roll? Hur går det?
Medverkande: Kenneth Forsell Ljusdals kommun, Carina Cannertoft SKL, företrädare från DUA, m.fl.
Samtalsledare: Lotta Dahlerus SKL

C) Feriejobb - en investering för framtiden
Antalet ungdomar som erbjuds feriejobb av kommunen ökar varje år och många kommuner anger att de ser feriejobben som ett sätt
att marknadsföra kommunen som arbetsgivare. På seminariet kommer tre olika exempel att belysa hur man aktivt kan arbeta med
feriejobben i kompentensutvecklingssyfte, i arbetet med att få unga att känna ett sammanhang i sitt närområde samt för att använda
feriejobben för att utveckla unga och få dem att växa genom att starta egna företag.
Medverkande: Jonas Boman, verksamhetschef och Ann Hovberg, enhetschef, AMA arbetsmarknad, Västerås stad, Stena
Fastigheter och Alexander Brännkärr Roligaste sommarjobbet
Samtalsledare: Åsa Karlsson SKL
D) Lokal samverkan klarar kompetensförsörjningen
Företag med världen som marknad behöver likafullt arbetskraft lokalt. Idag är brist på rätt kompetens ett tillväxthinder för många
företag. Vilka initiativ tar företagen och hur arbetar kommunerna för att möta behoven? När världen kommer till oss, hur tar vi tillvara
nyanländas kompetenser? Hur lyckas vi med samspel mellan utbildning och arbetsgivare lokalt? Med stöd av lokala exempel
samtalar vi om hur vi ska klara kompetensförsörjningen i ett lokalt arbetsmarknadsperspektiv.
Medverkande: Catarina Berglund, chef Strängnäs Business park, New Bright Future för nyanlända akademiker, Carina Elofsson
Mumford, HR-manager, Sandvik Coromant, , Reine Johansson, företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen och Oskar Lundgren,
näringslivschef Vansbro, Jobbmatchning i Vansbro
Samtalsledare: Linnéa Hassis, Arena för tillväxt och Lena Lundström, SKL
E) Juridiska aspekter på kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken
Kort introduktion av SKL:s jurister och förhandlare om kommunernas ansvar och möjligheter att erbjuda
arbetsmarknadsinsatser. Möjligheter att ställa frågor om vilka insatser kommunerna kan erbjuda, vad som gäller för samarbete med
privata arbetsgivare m.m. Obs! För att möjliggöra en bra dialog är antalet platser begränsat.
Medverkande: Helena Linde och Staffan Wikell experter på frågor som gäller kommunalrätt, statsstödsregler mm. samt Phia
Moberg förhandlare på SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik
Samtalsledare: Mia Hemmestad SKL
F) Hur kan forskningen bidra till verksamhetsutveckling?
Stat och kommun som kommunicerande kärl inom arbetsmarknadspolitiken?
Preliminära resultat från en pågående större studie om gränssnittet mellan stat och kommun inom arbetsmarknadspolitiken
presenteras. I fokus för studien är frågan om statlig och kommunal verksamhet ”dubbelarbetar” och gör samma arbetsuppgifter eller
om det finns risk för att vissa individer ”hamnar mellan stolarna” och varken får stöd av stat eller kommun. Resultat och iakttagelser
utifrån verksamhetsnära FoU-plattformen för kommunal arbetsmarknadsverksamhet i Göteborgsregionen följer kommunernas
insatser med att få arbetslösa i jobb och gör nedslag utifrån några aktuella projekt; regionalt snabbspår för VA-ingenjörer,
kommunernas DUA-arbete samt en kartläggning och analys av ”fenomenet ”assisterande/differentierade tjänster”.
Medverkande: Rickard Ulmestig forskare och lektor vid Linnéuniversitetet,
Gunilla Bergström Casinowsky forskare vid FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund
Samtalsledare: Ulrica Furby Göteborgsregionens kommunalförbund
G) Lokala lösningar för regional utmaning
Gävleborgs län är den region som har det största utbudet av tillgänglig arbetskraft. Samtidigt säger en mycket stor del av
arbetsgivarna att de inte får tag i den arbetskraft de behöver. Tusentals ungdomar vill ha men får inte arbete. I Gävleborg har det
med anledning av detta vuxit fram en tydlig politisk viljeinriktning som resulterat i en rad strategiska samverkansområden. Det krävs
en kedja av insatser som påverkar såväl strukturer som individer. Vi kommer bland annat att berätta om hur vi skapar bättre
bedömningsunderlag av behoven på den regionala och lokala arbetsmarknaden, stärker studie- och yrkesvägledningen och arbetar
och lär oss tillsammans för att ge ungdomar verktyg att närma sig sysselsättning.
Medverkande: Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen Gävle, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun
Samtalsledare: Thomas Lundberg Region Gävleborg

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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Arrangör

Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna är en årligen återkommande konferens som arrangeras av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). År 2017 genomförs konferensen för tjugonde gången.
Syftet är att förmedla aktuell information, bidra till debatten och väcka inspiration.
Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna är den största konferensen i Sverige av sitt slag och den har blivit en
viktig mötesplats för alla som är engagerade i de frågor som står i fokus på konferensen.
Konferensen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän med ansvar för arbetsmarknads-, näringslivs-,
integration- och sociala frågor i kommuner, landsting och regioner. SKL välkomnar också deltagare från våra och
våra medlemmars samarbetsparter från departement, statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter,
ideella organisationer, frivilligsektor och privata företag.
Välkomna!
Gunnar Anderzon, Vivi Jacobson-Libietis och Tor Hatlevoll
SKL - Avdelningen för Utbildning och Arbetsmarknad

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

