VÄLKOMMEN TILL SKL:s ÅRLIGA KONFERENS

Arbetsmarknads- och
Näringslivsdagarna 2018
Vilken betydelse har utbildning för en välfungerande arbetsmarknad?
Trots hög arbetslöshet och många tillgängliga resurser har arbetsgivarna svårt för att hitta medarbetare med
rätt kompetens. Rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden måste förbättras, men det är också viktigt
att utbildningssystemet blir mer träffsäkert och bidrar till sysselsättning, tillväxt och ett hållbart arbetsliv. På
årets konferens kommer vi att ur olika aspekter belysa utbildningens betydelse för en välfungerande
arbetsmarknad. Förutom att redovisa kunskapsläget och framtidsvisioner kommer vi under konferensen att
presentera konkreta exempel på olika utbildningssatsningar som underlättar kompetensförsörjningen i såväl
offentlig som privat sektor. Dessutom kommer Marika Carlsson, känd från TV och stand up-föreställningar, att
beskriva hur det är att vara annorlunda och våga stå upp för den man är. Konferensen avslutas av Dick
Harrisson som - ur ett historiskt perspektiv - beskriver hur invandringen påverkat det svenska samhället.

VARMT VÄLKOMMEN TILL UPPSALA KONSERT & KONGRESS DEN 15-16 MARS
2018!
Missa inte förkonferensen om psykisk ohälsa och arbetsliv på eftermiddagen den 14 mars!

www.skl.se

Datum

15-16 mars

Plats

Uppsala Konsert och Kongress

Kostnad

I år finns det tre olika nivåer på anmälningsavgiften. Anledningen är att matsalen på
UKK rymmer färre deltagare än konferensrummen och vi vill erbjuda så många som
möjligt plats:
3600 kr ex moms - då ingår föreläsningar, seminarier, all förtäring och middag.
3200 kr ex moms – då ingår föreläsningar, seminarier och lunch (ej middag).
2900 kr ex moms – då ingår endast föreläsningar, seminarier (ej lunch och middag).

Anmälan

Anmälan görs till båda konferenserna 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

4 mars kl.13.00 – 17.30 om Psykisk ohälsa och arbetsliv. Kostnad 900 kr exkl. moms.

PROGRAM 15 MARS
09.00

Registrering och kaffe

10.00

Inledning
Gunnar Anderzon, moderator, SKL

Fler måste arbeta!
Annika Wallenskog, chef för SKL:s avdelning för ekonomi och styrning, redogör för det
ekonomiska läget och sysselsättningsnivåns betydelse.

Kompetenspusslet - den viktigaste framtidsfrågan
Johanna Grönbäck, forskare på Ratio, reflekterar över näringslivets behov av
arbetskraft med "rätt kompetens”.

Visionen om det gränsöverskridande utbildningssystemet
Jan Elftorp, f.d. förvaltningsdirektör med ansvar för arbetsmarknad och
vuxenutbildning, redogör för utbildningsystemets brister och möjligheter att bidra till en
välfungerande arbetsmarknad.

11:45-13:00

Lunch

13.00-14.15

Seminariepass 1

Närmare beskrivning av seminarierna se s.5

A)

Nyanländas väg till arbete genom studier – hur kan vi arbeta smart med
kortutbildade?

B)

Vuxenutbildning för etablering på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.

C) Kvalitetssäkring av arbetsmarknadsinsatser
D) Fördjupad samverkan - Hur mår din ekonomi? Samverkan mot
överskuldsättning
E) Ju fler kockar desto bättre soppa! - Samverkan för näringslivets
kompetensförsörjning
F) Tydligare styrning ger effektiv samverkan
G) Kommunal arbetsmarknadspolitik – genomtänkta insatser eller reproducering
av utanförskap i välfärdens utkant?
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14.15-14.45

Kaffe

14.45-16.00

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

16.10-16.40

Framgångsfaktorer för samverkan
Fredrik Molin, Institutet för Personal- och Företagsutveckling AB, redovisar slutsatser
från ett forskningsprojekt initierat av Delegationen för unga och nyanlända till arbete.
Projektet har undersökt resultatet av samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedling
och andra aktörer kring målgruppen unga arbetslösa. Lärande exempel presenteras
från de femton kommuner som deltog i projektet.

19.00

Fördrink

19.30

Middag med underhållning av The Soul Company

16 MARS
09.00

Hur blev det så här?
Marika Carlsson, känd från TV och stand up-föreställningar, berättar om hur det är att
vara annorlunda, att stå upp för den man är och att våga ta plats

10.00-10.30

Kaffe

10.30

Ny fabrik och 2 000 nya jobb!
Kristina Sundin Jonsson, kommunchef i Skellefteå, beskriver hur man lyckades med
etableringen och vad det innebär för den lokala arbetsmarknaden och Skellefteå
kommun i stort.

Värmlandsmodellen-så fungerar samverkan i praktiken
Petra Andersson, Säffle kommun, berättar hur kommunen samverkar med Moelven
Byggmodul AB för att göra arbetssökande matchningsbara. Representant från Moelven
ger sin bild av hur samarbetet påverkat företaget. SFI-läraren Kerstin Berger beskriver
lärandeprocessen

Enkla jobb i Landskrona
Mats Persson och Jimmie Rönndahl, Landskrona stad, berättar om en satsning som
ger arbetslösa jobb samtidigt som det är en del av den framtida utmaningen med
kompetensförsörjningen

Ompröva värderingar och arbetssätt - MÅSTE VI VERKLIGEN DET?
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och debattör, tecknar en bild av hur samhället och
arbetsmarknaden förändras i spåren av digitalisering, urbanisering och folkförflyttningar
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12.10-13.10

Lunch

13.10-14.00

Hur har invandringen påverkat det svenska samhället?
Dick Harrison, professor i historia och känd från På Spåret, reflekterar över
migrationens betydelse ur ett historiskt perspektiv.

14.15

Konferensen avslutas med kaffe/kaffe to go.

MEDVERKANDE

Annika Wallenskog

Johanna Grönbäck

Jan Elftorp

Fredrik Molin

Marika Carlsson

Kristina Sundin Jonsson

Petra Andersson

Mats Persson

Jimmie Rönndahl

Stig-Björn Ljunggren

Dick Harrison
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BESKRIVNING SEMINARIEPASS
A) Nyanländas väg till arbete genom studier – hur kan vi arbeta smart med kortutbildade? Ta del
av det senaste om utbildningsplikten samt två goda exempel på hur man kan arbeta med utbildning
för nyanlända.
B) Vuxenutbildning för etablering på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning Aktuellt inom
vuxenutbildning och två lokala exempel på hur yrkesinriktad utbildning för vuxna spelar en tydlig roll
för arbetskraftsförsörjning och matchning på arbetsmarknaden.
Medverkande: Örebro kommun och Stockholms stad
Samtalsledare: Kristina Cunningham, SKL
C) Kvalitetssäkring av arbetsmarknadsinsatser
Vård- och omsorgscollege Skåne presenterar en ny modell för hanteringen av extratjänster. Syftet är
att stödja både arbetstagare och arbetsgivare och hitta bra former för handledning av anställda med
extratjänst. Satsningen genomförs i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och
Arbetsförmedlingen.
Språkombud stöttar språkutveckling
Konceptet Språkombud har utvecklats av Stiftelsen Äldrecentrum inom ramen för ESF-projekten
SpråkSam och ArbetSam. Språkombuden har till uppdrag att stödja kollegor och skapa
förutsättningar för språkutvecklande arbetsplatser. I språkombudsrollen kan bl.a. ingå att hjälpa
kollegor med frågor om vardaglig språkanvändning samt att stödja dem som har ett annat
modersmål än svenska. Det finns en nära koppling mellan språkombudsrollen och handledarrollen.
Konceptet ägs idag av Vård- och omsorgscollege.
Medverkande: Gunilla Kajrup-Aspeborg, Vård- och omsorgscollege Skåne, Olga Orrit och Kerstin
Sjösvärd, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.
Samtalsledare: Katarina Storm Åsell, SKL
D) Fördjupad samverkan - Hur mår din ekonomi? Samverkan mot överskuldsättning
Känslan av skuld och skam gör att många inte vill prata om sin ekonomiska situation. Ekonomisk
utsatthet och skuldproblem leder dessutom ofta till ohälsa och en känsla av hopplöshet. Genom att
fler yrkesgrupper som möter personer som har eller riskerar att få problem med skulder ställer
frågan ”Hur mår din ekonomi?” och även kan hantera det svar de kan få ökas möjligheten att nå ut
med stöd i ett tidigt skede – innan skuldsättningen och ohälsan blivit för stor. Här är lokal samverkan
en viktig faktor! Maria Lindstedt, Konsumentverket, och Martina Dagobert, Kronofogden berättar om
sitt arbete med att stimulera till lokal samverkan mot överskuldsättning och ger tips på
framgångsfaktorer och verktyg.
Medverkande: Maria Lindstedt, Konsumentverket och Martina Dagobert, Skatteverket
Samtalsledare: Johanna Kreicbergs, SKL
E)

Ju fler kockar desto bättre soppa! - Samverkan för näringslivets kompetensförsörjning
Hur skapar man förutsättningar för samverkan, hur organiseras samverkan, hur ser roll och
ansvarsfördelning ut och hur lyckas man med samverkan för näringslivets kompetensförsörjning?
Detta är några frågor som kommer att belysas utifrån perspektiv från näringsliv, kommun, region och
stat. ESF projektet Regiovux (regionalt yrkesvux) i Skaraborg och Jobb- och utbildningschansen i
Gävle lyfts fram som goda exempel.
Medverkande: Kjell Helling, Gävle kommun och Johan Lindell, Tidaholms kommun
Samtalsledare: Linnéa Hassis, Arena för Tillväxt och Gustaf Rehnström, SKL

F)

Tydligare styrning ger effektiv samverkan
Elva skånska kommuner storsatsar tillsammans med Arbetsförmedlingen på att de i utanförskap ska
etablera sig på arbetsmarknaden och arbetsgivarna ska få den arbetskraft de vill ha. En behovs- och
målgruppsanalys och en målinriktad handlingsplan ligger till grund för arbetet. Styrgruppen spelar en
avgörande roll och gör alla strategiska prioriteringar, undanröjer hinder, följer upp och säkerställer
att fattade beslut kan fullföljas. En gemensam arbetsgrupp för arbetsmarknad, vuxenutbildning och
migration- och etablering ansvarar för att fattade beslut genomförs. Vi kommer att berätta hur vi i
”familjen Helsingborg” organiserat arbetet utifrån ett regionalt perspektiv och hur vi över
kommungränserna tillsammans med Arbetsförmedlingen arbetar för att utveckla gemensamma
utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i olika kombinationer för att möta upp
kompetensförsörjningen i syfte att fler ska etablera sig på arbetsmarknaden.
Medverkande: Nadine Khalil strategisk utvecklare migration & etablering Helsingborgs stad, Annelie
Söderhjelm verksamhetsansvarig Höganäs kommun, Patrik Steen sektionschef arbetsförmedlingen,
Robert Andreasson koordinator vuxenutbildningen i familjen Helsingborg
Samtalsledare Ann Abrahamsson Helsingborgs stad

Forts nästa sida..
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G) Kommunal arbetsmarknadspolitik – genomtänkta insatser eller reproducering av utanförskap
i välfärdens utkant?
Alexandru Panican, docent i socialt arbete, beskriver hur kommunernas roll i
arbetsmarknadspolitiken förändrats, hur samspelet mellan kommuner och Arbetsförmedling
fungerar, vilka aktiveringsinsatser kommunerna erbjuder och hur insatserna på kommunala
arbetsmarknadsverksamheter påverkar situationen för arbetssökande.
Medverkande: Alexandru Panican, Lunds universitet
Samtalsledare: Åsa Karlsson, SKL
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