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 valt att
lägga fokus på dels samverkansfrågor, dels frågor som rör nyanländas etablering på
arbetsmarknaden.
Under konferensen kommer vi också att informera om arbetsmarknadsläget och förändringar
inom arbetsmarknadspolitiken. SKL och Arbetsförmedlingen kommer att redovisa analyser av
insatser för nyanlända och Arbetsmarknadsutredningen kommer att ge en bild av samspel
och ansvarsfördelning mellan kommuner och förmedlingar. Konferensen avslutas med en
inspirationsföreläsning av Emma Arnesson från föreningen Hej främling!, vars verksamhet
SVT följt i en dokumentärserie.
Datum

22 och den 28 september kl.10.00-16.00.

Plats

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

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

1 625 kr. exkl. moms. I priset ingår föreläsningar, konferensdokumentation, lunch
samt för- och eftermiddagskaffe. (Stående mingellunch serveras den 28/9).

Anmälan

Anmälan görs senast den 1 september via denna länk, eller via www.skl.se/kalender
sök på konferensens datum. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till
annan person.

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 Anna Viklund, Arbetsförmedlingen.

Information

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

VÄLKOMNA!

PROGRAM
08:30

Registrering och kaffe

10.00

Inledning
Arbetsmarknadsläget och aktuella utmaningar för arbetsmarknadspolitiken
Håkan Gustavsson Arbetsförmedlingen
Förutsättningar och framgångsfaktorer i det lokala arbetet med nyanländas
etablering – resultat från två jämförande studier
Björn Andersson SKL och Johan Wikström Arbetsförmedlingen
Skräddarsydda utbildningar utifrån arbetstagares och arbetsgivares behov
Andreas Lökholm Göteborgs stad och en representant för hotellbranschen i Göteborg
Samplanering av arbetsmarknadsinsatser i Malmfälten
Terje Raattamaa Arbetsförmedlingen och en representant för Kiruna kommun
Matchning: efterfrågan, tillgångar och utmaningar
Goran Sehovac Arbetsförmedlingen

11.30

LUNCH

12.30

Samspel och ansvarsfördelning mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
Soledad Grafeuille Arbetsmarknadsutredningen
Växjölöftet, en vision för full sysselsättning
Karolina Rydh Växjö kommun samt Gregory Golding (22/9) och Porya Khorshid (28/9)
Arbetsförmedlingen
Från strategidokument till handling
Peter Nyberg Östhammars kommun och Wictoria Palmetorp (22/9) Arbetsförmedlingen
Vägen till jobb går via studier
Cecilia Eliasson Arbetsförmedlingen och Håkan Claesson Helsingborgs stad

13.45

KAFFE

14.15

Information om budgetpropositionen 2018
Mångfald i förskolan – nyanlända utbildas till barnskötare
Birgitta Agnesson och Lisbeth Jonasson Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner
Från extratjänst till medarbetare - går det?
Mats Frelin Söderhamns kommun samt Charlotta Backström (22/9) och Mohamed
Chabchoub (28/9) Arbetsförmedlingen
Hej främling! Tillsammans för innanförskap
Emma Arnesson föreningen Hej främling! i Östersund

16.00

SKL:s mingel för alla som anmält sig till detta

