VÄLKOMMEN TILL

En välfungerande och
inkluderande arbetsmarknad
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen två
idékonferenser med likalydande program. Syftet är att via ”lärande exempel” från lokal nivå
visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala arbetsförmedlingar gör för att
säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser. På årets konferens har vi ett brett
spektrum av exempel, allt från kompetensförsörjningsfrågor till insatser för arbetssökande med
svag ställning på arbetsmarknaden. Af kommer att presentera en bild av arbetsmarknadsläget
och förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Vi får också en föreläsning om varför psykisk
ohälsa ökar och vad kan samhället kan göra. Konferensen avslutas med en
inspirationsföreläsning av Kodjo Akolor, känd från radio, TV och Musikhjälpen.

Datum

Konferensen arrangeras vid två tillfällen kl. 10.00–16.00:
30 september (serveras sittande lunch)
14 oktober (serveras stående mingellunch)

Plats

City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och arbetsmarknadshandläggare i kommuner, landsting och
regioner samt chefer och arbetsförmedlare på Af. Vi välkomnar också representanter för
olika samarbetspartner såsom Försäkringskassan, Samordningsförbund, fackförbund
och andra aktörer på det arbetsmarknadspolitiska området.

Kostnad

1625 kr exkl. moms. I priset ingår föreläsningar, konferensdokumentation, lunch samt
för- och eftermiddagskaffe

Anmälan

Anmälan görs senast den 16 september via denna länk, eller via www.skl.se/kalender
sök på konferensens datum. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan
person.

Information

Frågor kring anmälan besvaras av Konferensbyrån Konstella, tfn 08-452 72 86, e-post
konferens@konstella.se

Övrigt

SKL bjuder in samtliga deltagare till fortsatta diskussioner och mingel med enklare
förtäring efter konferenserna kl. 16.00–17.00.

Konferensansvariga

Vivi Jacobson-Libietis, SKL och Birgitta Heijer, Arbetsförmedlingen

PROGRAM
08.30-10.00

Registrering och kaffe

10:00

Inledning
Arbetsmarknadsläget och aktuella utmaningar för arbetsmarknadspolitiken
Håkan Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Vårdnära service
Caroline Stafström, Norrbottens läns landsting och Daniel Nilsson, Arbetsförmedlingen
Tillvarata kompetensen hos nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar
Peter Lidström, Skövde kommun och Ulla-Karin Gunnarsson, Arbetsförmedlingen och
Lennart Carlqvist, Kommunal
Trepartssamverkan i Trollhättan
Irja Tiainen, Kommunal Trollhättan
Budgetpropositionen 2017 – Fler nyanlända i arbete
Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

11.30–12.30

Lunch
Psykisk ohälsa – varför ökar den och vad kan vi göra?
Ing-Marie Wieselgren, Sveriges Kommuner och Landsting
Arbetsintegrerande sociala företag för personer med funktionsnedsättning
Nils Varg, Karlskoga kommun
Extratjänster assisterar kommunens medarbetare
Lars Backlund, Timrå kommun och Ingrid Isidorsson, Arbetsförmedlingen
Grannskapsvärdar till alla invånares tjänst
Mohamed Husein, Connect Falköping
Jobbagenter och arbetsförmedlingen bildar nätverk med näringslivet för en bättre
matchning på arbetsmarknaden
Anette Berggren, Jens Gustafson von Zeipel och Peter Andersson, Haninge kommun
samt Mahmoud Paydar Darian och Henrik Cederberg, Arbetsförmedlingen Haninge
respektive Solna

14.00–14.30

Kaffe
Starten är A & O för att lyckas med utbildningskontrakt
Christina Reuterwall och Jenny Twana, Västerås stad
Sociala krav i upphandlingar öppnar vägen till arbete och integration
Camilla Alfredsson och Magnus Nilvér, Helsingborgs stad
Konsten att mot alla odds göra precis nästan allt möjligt. Förutom att flyga – det
kan man bara göra i flygplan
Kodjo Akolor, programledare i radio och TV

16.00-17.00

SKLs mingel för alla som har anmält sig till detta

