VÄLKOMMEN TILL

En välfungerande och
inkluderande arbetsmarknad
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen
två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna 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
konferenser har vi valt att lägga fokus på insatser för arbetssökande som står långt från
arbetsmarknaden och som behöver förberedande insatser och extra stöd för att komma in på
arbetsmarknaden.
Konferenserna äger rum en dryg månad efter valet. Representanter för den nya regeringen
kommer att bjudas in för att informera om arbetsmarknadspolitikens inriktning de kommande
åren. SKL och Arbetsförmedlingen kommer vidare att redovisa analyser av kommunernas
och Arbetsförmedlingens arbete med Extratjänster.
Konferensen avslutas med en inspirationsföreläsning av Håkan Svensson. Håkan är världens
första sjukgymnast med CP-skada. Han gick från förtidspensionär till framgångsrik företagare.
På scenen delar Håkan med sig av sina erfarenheter och enligt honom själv är det enda
handikappet han har - 15 i golf.

VÄLKOMNA!
Per Överberg
Vivi Jacobson Libietis
Sveriges Kommuner och Landsting
Linda Nordström
Arbetsförmedlingen

Praktisk information
Datum

22 och den 26 oktober 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 samarbetspartners 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.

Anmälan

Anmälan görs senast den 28 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

Per Överberg, SKL, Vivi Jacobson-Libietis, SKL och Linda Nordström,
Arbetsförmedlingen.

Information

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

PRELIMINÄRT PROGRAM
08.30 – 10.00
09.30 - 09.45

Registrering och kaffe
Filmvisning Nyanlända ungdomar arbetar som IT-guider och lär seniorer använda ny
teknik.

10.00

Inledning

10.00

Arbetsmarknadsläget och utmaningar för arbetsmarknadspolitiken
Minister eller Statssekreterare
Genom myndighetsdjungeln till ett fungerande arbetsliv – långsiktiga insatser för
ökad livskvalitet, rutiner i vardagen och en förankring på arbetsmarknaden
Helene Forsberg, Malin Åberg och Lilian Krantz, Härnösands kommun
Resan från försörjningsstöd och utanförskap till delaktighet och arbete
Martin Söderström och Karin Ramström, Åre kommun
Vårdnära service i Region Norrbotten
Agnes Fjällström och Camilla Nilsson, Region Norrbotten, Daniel Nilsson,
Arbetsförmedlingen Luleå

11.30

LUNCH

12.30

Extratjänster - katapult ut i arbetslivet eller rekyl in i fortsatt stöd från samhället?
Arbetsförmedlingen och SKL presenterar trender och goda exempel
Oscar Svensson, SKL och Johan Wikström, Arbetsförmedlingen
Kommunala anställningar – första steget in på arbetsmarknaden för
försörjningsstödstagare
Ida Bylund Lindman och Henrik Jansson, Uppsala kommun
Karriär, vägval, daglig verksamhet eller arbete? Insatser för arbetssökande med
funktionsnedsättningar
Lars Ahlénius, Stockholms stad och representant från ett företag
Erlandsson presenterar Lärande bygg - Integration på riktigt!
Markus Brink (22 okt) och Tobias Hagrenius (26 okt), Erlandssons Bygg
Är psykiatrin alltid rätt? Vinster av upparbetat samarbete med psykiatrin
Kornelia Johansson och Radomir Gocic, Köpings kommun
Level up – en väg mot arbetsmarknaden med stöd av mentorer och
relationsskapande aktiviteter
Elin Süttenbach, Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Inspirationsföreläsning: Ett skrynkligt ess i rockärmen! Från förtidspensionär till
företagare
Håkan Svensson, sjukgymnast och föreläsare

16.00

SKL:s mingel för alla som anmält sig

Vid ca kl. 14:00 kommer eftermiddagskaffet att serveras

