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 fokusera
på exempel som syftar till att ge arbetssökande viktig arbetslivserfarenhet och möjligheter att
visa upp sina kunskaper via skräddarsydda lösningar och subventionerade anställningar.
Dessutom kommer representanter för Af att beskriva arbetsmarknadsläget och informera om
förändringar i arbetsmarknadspolitiken.

Datum och tid:

Konferensen arrangeras vid två tillfällen - 17 och 23 oktober, kl. 10.00–16.00

Plats:

Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm

Målgrupp:

Arbetsförmedlare och chefer på Af samt chefer och arbetsmarknadshandläggare i
kommuner, landsting och regioner. 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 föroch eftermiddagskaffe.

Anmälan:

Anmälan görs senast den 30 september via denna länk, eller via www.skl.se/kalender;
sök på konferensens datum. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Information:

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

Konferensansvariga:

Vivi Jacobson-Libietis, SKL och Karin Ericsson, Arbetsförmedlingen

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

PROGRAM
08.30-10.00

Registrering och kaffe

09.15-09.45

Film från UR: Emigranterna ett annat liv
För hundra år sedan åkte 1,3 miljoner svenskar till USA, idag kommer många i världen till
oss istället

10.00-12.00

Välkommen
Utvecklingen på arbetsmarknaden
Håkan Gustafsson, Arbetsförmedlingen

Jobb för nyanlända under etableringsprocessen
Doris Larsson och Margaretha Jansson, Karlskrona kommun samt David Fridlund,
Arbetsförmedlingen
Regionala lösningar för bosättning och etablering
Helen Hörnqvist Sillerström och Anders Söderman, Arbetsförmedlingen
ICA behöver personal med olika kompetenser
Jonas Berg, ICA Maxi Södertälje
Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv
Margareta Larsson, Arbetsmarknadstorget i Skellefteå
12.00-12.45

Lunch

12.45-14.00

Arbetsmarknadsinformation i skolan
Emily Svärd, Arbetsförmedlingen
Ett sommarjobb betyder mer än bara pengar i fickan
Robin Andersson, Kungälvs kommun
Skuggan följer ungdomarna på arbetsplatsen
Anneli Söderhjelm, Höganäs, Margareta Fagerhov, Försäkringskassan och Patrik
Adamsgård ”skugga”
Till Ljungby kom ungdomsjobben som ett brev på posten
Mikael Johansson, Ljungby kommun

14.00-14.20

Kaffe

14.20-16.00

Sociala hänsyn i upphandling, Stockholms Jobbtorg
Patrik Tengberg, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholm stad
Ingjuta – en ny väg till jobb
Bosse Gustafsson, Socialförvaltningen Sävsjö kommun
Viktigt att ”kroka arm” för att nå resultat
Christopher von Stedingk , Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Örebro
MKEF – ett socialt företag som fokuserar på riktiga jobb
Suzana Rovcanin och Islam Islami, MKEF (Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening)
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