WEBBSÄNDNING 30 SEPTEMBER 2016, KL 10

Flyktingar företag framtid: Avstamp
Nyanländas kompetenser behöver tas tillvara. Det finns flera konkreta exempel som tar
flyktingar ett steg närmare arbetsmarknaden utifrån företags behov av arbetskraft.
I en serie webbsändningar på tema Flyktingar företag framtid uppmärksammar vi exempel
som länkar flyktingar och företag med varandra. Vi är övertygade om att sådana kontakter
har betydelse för framtiden. Den 30 september direktsänder vi ett samtal om kommunerna
som kontaktmäklare och om företagens engagemang, samt om grunderna i mottagningssystemen. Sändningen kan även ses i efterhand.
Medverkande:
 Dick Eriksson, näringslivschef Trollhättan, berättar om Double cup
 Ann-Christine Torgnyson, näringslivsutvecklare Emmaboda, berättar om Ny resurs
 Karin Perols, utredare Sveriges Kommuner och Landsting, berättar om begreppen
och aktörerna, samt om vad som är mest aktuellt
Hur gör kommunerna? Vad har tillväxtfrågor med integration att göra? Varför är
företagen engagerade? Hur ser ansvaret för flyktingmottagandet ut? Vad är viktigt
att ha koll på just nu?
Sändningen leds av Anders Gunnarsson och Lena Lundström, avdelningen för tillväxt och
samhällsbyggnad, SKL.

Välkommen!

Datum

Fredag 30 september 2016, kl 10-10.45. (Kommande datum 2016: 28/10, 2/12)

Plats

Webbsändning live, se instruktion och länk nedan. Kan även ses i efterhand.

Målgrupp

Näringslivsansvariga i kommuner. Andra med uppdrag angående kompetensförsörjning, företagsklimat, integration på kommunal, regional eller nationell nivå.

Praktiskt

Sändningen är öppen och ingen anmälan krävs, men för att kunna hålla kontakt ser vi
gärna att du mejlar namn, organisation och e-post till lena.lundstrom@skl.se och skriv
FFF i ämnesraden.
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Välkommen till webbsändning från SKL
Du hittar sändningen på:
http://play.skl.se/live/flyktingar-foretag-framtid-avstamp?t=0
Om du kan se SVT-play eller YouTube med din enhet, så ser du även vår sändning.
Webbsändningen har en naturlig ”Latency” (fördröjning) på cirka 20-40 sekunder beroende på din
uppkopplingshastighet.
Vi rekommenderar alltid att du är uppkopplad på nätet via fast (LAN) uppkoppling för att minimera störningar
orsakade av problem i lokala Wi-Fi-nätverk.
Att delta i chatt
Vi har chatten öppen under sändningen, men kommer inte att svara på inlägg under sändning. Däremot vill vi
gärna ha in synpunkter till kommande sändning. Det går naturligtvis också bra att mejla.
Gör så här:
Sätt muspekaren i chattrutan (rutan under spelaren med texten ”Skriv ett inlägg i chatten…”) och ”klicka”.
Då öppnar sig ett nytt fönster som säger att: ”Du måste vara inloggad för att chatta”.
Om du INTE sedan tidigare har ett konto på play.skl.se, så ”klicka” på knappen: ”Registrera ett nytt konto”
och följ instruktionerna där,
eller logga in via ditt befintliga FaceBook-konto.
När du gjort detta så är du inloggad och kan ”chatta” och ställa frågor i chattrutan under spelarfönstret.
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