ArbNär2016

VÄLKOMMEN TILL SKL:s ÅRLIGA KONFERENS

Arbetsmarknads- och
Näringslivsdagarna 2016
Vad krävs för att få en väl fungerande arbetsmarknad med hög sysselsättning och
god ekonomisk tillväxt?
Sverige står inför stora utmaningar; företagen behöver kvalificerad arbetskraft för att vara globalt
konkurrenskraftiga och offentlig sektor har mycket stora rekryteringsbehov. Samtidigt har vi
stora grupper som har allt svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden.
På årets konferens ska vi fokusera på hur samhället på bästa sätt ska kunna möta såväl arbetsgivarnas som arbetstagarnas behov:




Vilka krav har arbetsgivarna på den framtida arbetskraftens kompetens?
Hur ska svenska arbetsgivare klara av att attrahera och behålla rätt kompetens?
Hur kan samhället bidra till ett dynamiskt arbetsliv och stärka arbetstagarnas kompetens?

Missa inte förkonferensen om integrationsfrågor på eftermiddagen den 16 mars!

VARMT VÄLKOMMEN TILL UPPSALA KONSERT & KONGRESS DEN 17-18 MARS 2016!

Plats

Uppsala Konsert och Kongress

Datum

17-18 mars 2016

Kostnad

3 500 kr exkl. moms. I avgiften ingår föreläsningar, seminarier, all förtäring inkl. middag.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk, eller på www.skl.se.

Logi

Efter den 15 februari kan vi inte garantera att det finns hotellrum att boka i Uppsala.
Vi rekommenderar att ni bokar logi innan ni anmäler er till konferensen.

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

16 mars kl. 13.00 – 17.00 om integrationsfrågor. Förkonferensen faktureras separat.
Kostnad 900 kr exkl. moms. För program och anmälan klicka här.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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PROGRAM TORSDAG 17 MARS
09.00

Registrering

10.00

Inledning
Gunnar Anderzon, moderator, SKL
Välkomstanförande
Lena Micko, ordförande, SKL och Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala
En global arbetsmarknad – en utmaning eller möjlighet
Carl Bennet, styrelseordförande och ägare av Carl Bennet AB, ger sin syn på hur arbetsmarknadens funktionssätt
skulle kunna förbättras.
Young Innovation Hub - Framtidens arenor för ung driv- och idékraft
Sissa Pagels och Louise Lindén, beskriver hur de hjälper ungdomar att utveckla idéer och hur samhället kan
underlätta ungas entreprenörskap.
Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd
Marianna Olsson, stadsdelsdirektör, Christina Karlsson, arbetsmarknadschef Angered, reflekterar över dilemman att
stora grupper står utanför arbetsmarknaden samtidigt som det finns stora rekryteringsbehov.

11.45

Lunch

13.00

Seminariepass nr 1:
A) Hur mycket kan sysselsättningen öka och arbetslösheten minska i framtiden?
Ekonomer säger att ”jämviktsarbetslösheten” eller NAIRU, dvs. den arbetslöshet som är förenlig med Riksbankens
inflationsmål på 2 procent, av olika skäl har höjts. Sämre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, låg
utbildningsnivå hos delar av arbetskraften (flyktinginvandringens betydelse), för höga ingångslöner och höjningen av
a-kasseersättningen har nämnts som orsaker till hög NAIRU. Vad kan arbetsmarknadspolitiken och annan ekonomisk
politik bidra med för att sänka arbetslösheten – hur mycket görs nu, finns det utrymme för mer insatser?
Medverkande: Mats Wadman, Arbetsförmedlingen, Åsa-Pia Järliden LO, TBC
Samtalsledare: Håkan Hellstrand, SKL
B) Att bryta långvarigt försörjningsstödsberoende – och vad hände ”sen”?
Många personer står långt från arbetsmarknaden och kan ha fått försörjningsstöd under lång tid. Under detta
seminarium presenterar Linköpings och Norrköpings kommun exempel på hur man kan bryta biståndsberoende bl.a.
genom framgångsrika samarbetsformer mellan aktuella parter, organisationsförändring samt metodutveckling där även
barnperspektivet beaktas. Ingrid Jonasson, Socialstyrelsen, berättar om sin forskning som handlar om några personer
som haft långvarigt bistånd under 1980/90-talet, som Ingrid intervjuat igen efter ca 20 år för att ta reda på vad som
hände ”sen”.
Medverkande: Helena Paulsson och Helena Nägga från Linköping, Ingrid Jonasson från Socialstyrelsen, Hanna
Geronsson och Leila Kahnu från Norrköping
Samtalsledare: Stina Björk, SKL
C) Överens om att samverka – vad händer nu?
Sveriges kommuner har skrivit överenskommelser med Arbetsförmedlingen om hur man gemensamt ska minska
ungdomsarbetslösheten. Delegationen för unga till arbete erbjuder stöd längs vägen. Nu är överenskommelsen på
plats, men vad händer sen? Lokala exempel på samverkan kring utbildning, matchning och kompetens.
Medverkande: Mia Sparrow, Arbetsförmedlingen, Maria Brenner Jakobsson och Kristina Stillmark Hudiksvalls
kommun. Louice Jakobsson, Arbetsförmedlingen, Pontus Ringborg från Dua, Fredrik Wikström från Temagruppen
Unga i arbetslivet, Erik B Löfgren samt Thomas Strömberg, från matchning.nu.
Samtalsledare: Lillemor Hult från Dua
D) Arbetsintegrerande sociala företag vidgar arbetsmarknaden!
Exempel på samverkansformer mellan myndigheter och arbetsintegrerande sociala företag för framgång i vårt
gemensamma uppdrag kring arbetsintegrering.
-

Arbete, delaktighet, integration.

Medverkande: Veronica Höijer, Norrköpings kommun, Lelle Karlsson och David Björklund, Kooptjänst, Norrköping
Eva Carlsson, Tillväxtverket, Annica Falk, Samordningsförbundet Östra Södertörn, Magnus Schubert med flera,
Industrihuset, Rimbo
Samtalsledare: Pernilla Friberg, Vetlanda kommun
E) Korta vägarna – att bygga och tillvarata nyanländas kompetens i ett tidigt skede
Ofta påtalas vikten av tidiga insatser för att bygga och tillvarata nyanländas kompetens och korta vägarna till arbete. I
Kalmar läns landsting har ett snabbspår för nyanlända vårdutbildade sjösatts. Sundbybergs stad satsar på
ensamkommande ungdomar genom arbetsnära insatser. Och vad innebär regeringens satsning på snabbspår för
nyanlända?
Medverkande: Ingela Lindström och Jaqueline Doohan, Kalmar län landsting, Linus Warrenstein, Henrik Nilsson,
Sundbybergs stad, Soledad Grafeuille, Arbetsförmedlingen
Samtalsledare: Carina Cannertoft, SKL
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F) Var finns språngbrädorna in på arbetsmarknaden? Kompetensbehov och rekryteringsmöjligheter inom
olika branscher
Många arbetssökande upplever att tröskeln in på arbetsmarknaden är hög. Samtidigt är behovet av arbetskraft stor
inom flertalet branscher. Var finns språngbrädorna in på arbetsmarknaden? Vilka kompetenser krävs? Seminariet
erbjuder en inblick i några olika branschers kompetensbehov och tar upp konkreta exempel från företag och
organisationer som erbjuder en språngbräda in på arbetsmarknaden.
Medverkande: Sven-Olov Daunfeldt, forskningschef HUI Research, Elisabeth Due, Public Affairs chef ICA-handlarnas
Förbund, Camilla Robinson-Seippel, kontorschef Swedbank Västerås, Lars Molde, Uppdragschef Skogsstyrelsen
Samtalsledare: Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt
G) Företagens kompetensförsörjning – hur möter kommuner och regioner behoven?
Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är ett tillväxthinder för företagen. Samtidigt tar flera företag själva initiativ för
att lösa matchningen. De flesta kommuner och regioner arbetar också för att möta behoven. Vem gör vad bäst? Vad
är företagens roll, vad ska kommuner och regioner göra? Omvärldskoll på matchning och kompetensförsörjning,
företagens behov och hur de offentliga strukturerna för tillväxt, sysselsättning och utbildning hänger ihop och går isär.
Medverkande: Patrik Nilsson, Företagarna: Lars Hultberg, Uddevalla och Lejla Gros, Region Östergötland
Samtalsledare: Lena Lundström, SKL
14.15

Kaffe

14.45

Seminariepass nr 2 se pass nr 1.

16.00 16.45

Människan i robotsamhället

19.00

Drink

19.30

Middag med underhållning
Efter middagen och ända fram till midnatt: Mingel och bar på plan 6

Anders Ekholm, vice VD, Institutet för Framtidsstudier, reflekterar över hur samhället, företagen och människorna ska
möta de nya utmaningarna: kan robotarna vara ett viktigt komplement till människan istället för ett hot?

PROGRAM FREDAG 18 MARS
09.00

Hedra mysteriet - om att göra det som behövs, inte bara det som går att mäta
Klas Hallberg, författare, talar om hur förvirring kan bli bundsförvant och om att våga göra det som är angeläget.

10.30

En framgångsrik etablering av nyanlända
Mikael Sjöberg, GD på Arbetsförmedlingen. Befolkningen och arbetskraften liksom vår ekonomi och vår välfärd skulle
krympa betydligt utan invandring. Vi har potentialen för att utveckla ett Sverige som står sig stark i framtiden, men
utmaningarna är stora.

11.00

Möjligheter och utmaningar för svensk arbetsmarknad
Annika Winsth, chefsekonom Nordea, analyserar utvecklingen och trenderna i Svensk ekonomi.

11.25

Att realisera drömmar.
Anders Hvarfner, Iris Hadar

11.45

Lunch

12.45

Tillbaka till social basics
Magnus Engervall, Flexidrive

13.10

Sverige, världen och tiden vi lever i
Göran Rosenberg, författare och journalist. En personlig betraktelse.

14.00

Kaffe
Foto: Bo Gyllander
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Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna är en årligen återkommande konferens som arrangeras av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). År 2016 genomförs konferensen för nittonde gången.
Syftet är att förmedla aktuell information, bidra till debatten och väcka inspiration.
Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna är den största konferensen i Sverige av sitt slag och den har blivit en
viktig mötesplats för alla som är engagerade i de frågor som står i fokus på konferensen.
Konferensen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän med ansvar för arbetsmarknads-, näringslivs-,
integration- och sociala frågor i kommuner, landsting och regioner. SKL välkomnar också deltagare från våra och
våra medlemmars samarbetsparter från departement, statliga myndigheter, arbetsmarknadens parter,
ideella organisationer, frivilligsektor och privata företag.
Välkomna!
Gunnar Anderzon, Vivi Jacobson-Libietis och Tor Hatlevoll
SKL - Avdelningen för Utbildning och Arbetsmarknad
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