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främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap

Program Almedalen 2013
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ONSDAG 3/7

08.30–09.45
Jobbpakten är död – länge 
leve jobbpakten!
Ett år sedan idén presen terades. Ett 
halvt år sedan för handlingarna 
krasch ade… eller? Varför är jobb 
pakten viktig? Frukost seminarium 
med stats  sekreterare Bettina 
Kashefi, Arbets mark nadsdeparte
mentet, Carina Lindfelt, Svenskt 
Näringsliv, Lasse Thörn, LO, Johan 
Ingelskog, Kommunal, Ingela 
Gardner Sundström, SKL, Åsa 
Lindh, Svenska ESFrådet, Inger 
Ashing, Ungdomsstyrelsen. 
Moderator K-G Bergström.

10.00–10.45
Nytänkande vägar till jämlikhet 
i arbetslivet – social innovation 
i Europeiska socialfonden
Nya tjänster och arbetssätt som är 
sociala i sina medel eller mål, är 
nyckeln till tillväxt och välfärd enligt 
Sveriges och EU:s innovations
strategier. Vi visar exempel på social 
innovation som skapar ett lärande och 
jämlikt arbetsliv.

MÅNDAG 1/7

12.00–12.45
Kompetensförsörjning och 
regional tillväxt – örnkoll eller 
öra mot marken i 
arbetsmarknads politiken?
Klyftorna mellan regionerna ökar 
ifråga om välfärd och tillväxt. Behöver 
vi en bredare syn på kompetens
utveckling och regionala 
tillväxtstrategier? Anders Ferbe, IF 
Metall, Irén Lejegren, region
styrelsen, Örebro län, Magnus 
Persson, Region förbundet Örebro, 
Annika Strandhäll, Vision, Åsa 
Lindh, Svenska ESFrådet, Magnus 
Henrekson, Institutet För 
Näringslivsforskning. Moderator 
Mats Svegfors. Lunch seminarium.

13.00–13.45
Hur kan stora tillväxt-
satsningar gynna långtids-
arbetslösa? En möjlig modell 
utifrån gruvbranschen!
Ett seminarium om hur man kan 
koppla samma stora 
industriinvesteringar och 
långtidsarbetslösa med hjälp av 
sociala företag. Anders Ferbe, IF 

Metall, Emma Ihre, Finans
departementet, Yvonne von 
Freidrichs, Mitt universitetet, 
Lennart Gustafsson, Georange, 
Gunilla Pöchhacker, Bergskraft 
service AB, Åsa Lindh, Svenska 
ESF-rådet, m fl. Moderator Mats 
Svegfors.

14.00–14.45
Utbildning och arbets-
platslärande – bra medicin  
för äldre omsorgen
Debatten om välfärd och äldre
omsorg är intensiv. Ett seminarium 
om hur vi samlar resurserna för 
rekrytering, kompetens och 
kvalitetslyft. Ett samtal mellan 
företag, stat och kommun. Stig 
Orustfjord, Almega, Alexandra 
Charles, 1,6 miljoner klubben, Bengt 
Larsson, Stiftelsen Äldrecentrum, 
Kerstin Sjösvärd, Lidingö Stad, 
riksdagsledamot, Penilla Gunther, 
(KD) och Johan Andersson (S), Åsa 
Lindh, Svenska ESFrådet, Anna 
Ingmanson, SKL. Moderator Mats 
Svegfors.

Besök oss även  i fruktståndet på Donners plats!

I Europeiska socialfonden och integrations
fonden har vi samlat en stor mängd erfa
renheter och kunskaper om lösningar, me
toder och arbetssätt som har utvecklats 
i drygt 2000 projekt runt om i Sverige. Vi 
kommer till Almedalen för att berätta om 
hur dessa resultat kan bidra till att utveckla 
svensk arbetsmarknads och integrations
politik. 

Åsa Lindh Generaldirektör Svenska ESF-rådet
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08.30–09.45
Får alla plats inom 
arbetsmarknads politiken?
Hänger insatserna i arbets
marknadspolitiken för nyanlända 
med kort utbildning med den 
förändrade arbetsmarknaden? Tre 
paneler med forskare, praktiker 
och beslutsfattare samtalar om 
förutsättningarna för nyanlända. 
Ryszard Szulkin och Eskil 
Wadensjö, Stockholms universitet, 
Elin Landell, AKKAutredningen. 
Projektledarna Vanja Bardh-
Olsson, Arbetsförmedlingen och 
Bengt Storbacka, Lindesbergs 
kommun samt Ingmar Paulsson, 
Svenska ESFrådet. 
Riksdagsledamöterna Maria Plass 
(M) och Johan Andersson (S). 
Moderator Karin Zelano. 
Frukostseminarium.

10.00–10.45
Hur kan etablerings-
processen effektiviseras?
Vi reflekterar och samtalar om vad 
man kan lära av Stockholms stads 
arbete med att effektivisera 
insatser för nyanlända arbets
sökande. Helene Bengtson, 
Jobbtorg Stockholm, Karin 
Eriksson-Bech, arbetsmarknads
förvaltningen Stockholm, Ulrica 
Aleite, Etablering Stockholm. 
Ingmar Paulsson, Svenska 
ESFrådet. Moderator Clara 
Lindblom.

ONSDAG 3/7 TORSDAG 4/7

11.00–11.45 
Öppna arbetsmarknaden för 
personer med funktions-
nedsättning
Ett seminarium med fokus på vad som kan 
göras för att fler arbets givare ska anställa 
personer med funktions nedsättning. Var 
finns arbetsgivarna som är beredda? Vad 
behövs för att fler ska steget? Vendela 
Öberg, YouLearn, Marcus Lundell, 
Hållbart Arbete och Stefan Eklund 
Åkerberg, Processtöd Tillgänglighet.

12.00–12.45
Ålder – den demokratiska 
utmaningen
Den demografiska ut maningen är en 
demokratisk utmaning. Ett lunch samtal om 
hur vi kan utmana ålders  maktordningen 
och se till att alla får lika rättigheter och 
möjlig heter på arbets marknaden genom 
hela livet. Vi samtalar om ålders
diskriminering och kön, klass och etnicitet 
med ett normkritiskt perspektiv. Felix 
König, LSU, Olle Andersson Brynja, DO, 
Anette Sjödin, Tema Likabehandling. 
Moderator Maria Chowdhury.

13.00–13.45
Sociala hänsyn vid upp handling 
kräver kompetens – vem betalar?
Upphandling med sociala kriterier står 
inför ett genombrott. Kompetens saknas 
ofta i kommuner och sociala företag. Vem 
utbildar och betalar? Eva Nypelius, SKL, 
Egil Nylén, Sveriges offentliga 
upphandlare, Eva Ternegren (KD), 
Göteborgs stad, Elisabeth Nachman, 

Nyföretagar centrum, Eva Carlsson, 
Tillväxt verket, Åsa Lindh, Svenska 
ESFrådet och Bosse Blideman, Tema 
Entreprenörskap och Företagande. 
Moderator Lars Bryntesson.

14.00–14.45
Hur uppnår vi jäm ställdhet i 
arbetslivet? Är det piskan som 
saknas?
Verktygen finns – ändå går arbetet för 
jämställdhet alltför långsamt. Vi diskuterar 
hur piskorna (lagstiftning, kvotering, 
riktlinjer upphandlings krav m.m.) i högre 
grad kan komplettera arbetet för 
jämställdhet i arbetslivet. Peter Mohlin, 
Länsstyrelsen Gotland, riksdags
ledamöterna Maria Plass (M) och Ann-
Christin Ahlberg (S), Anna Tengqvist, 
Tema Likabehandling, Marianne Öberg-
Håkansson, Svenska ESFrådet. 
Moderator Tomas Wetterberg.

16.10–17.00 
Jobbsnack – vem styr våra tankar 
om arbetslöshet och välfärd? 
Kafferast med Katrin Kielos  
Bilden av tillväxt, arbetslöshet och 
utanförskap påverkas av medier och 
opinionsbildare. Hur styr det vår syn på 
samhällsutvecklingen? Finns det plats för 
en seriös diskussion om nya vägar till fler 
och bättre jobb? Vi bjuder in debattörer, 
bloggare, ledarskribenter och lobbyister till 
jobbsnack med Katrin Kielos, skribent 
och kolumnist, Aftonbladet.

11.00–11.45
Behövs medborgar kunskap?
Europeiska integrationsfonden har stött 
flera projekt för att utveckla metoderna för 
medborgarkunskap för nyanlända 
invandrare. Helene Elvstrand, Linköpings 
universitet, Thomas Winman, Högskolan 
Väst och Yevgeniya Averhed, Folk
universitetet. Moderator Christian 
Råbergh.

12.00–12.45
Är ett aktivt medborgarskap 
vägen in i det svenska samhället?
Mot bakgrund av den aktuella 
medborgarskapsutredningen förs en 
diskussion om innebörden av 
medborgarskap med stats sekreteraren 
Jasenko Selimovic. I diskussionen deltar 
också Magnus Dahlstedt, Linköpings 
universitet och Andreas Johansson 
Heinö, Timbro, Slavko Kazic, Uddevalla 
kommun. Moderator Sakine Madon. 
Lunchseminarium. 

13.00–13.45
Vilken migration till EU och 
Sverige kan vi förvänta oss de 
kommande åren?
Vilka faktorer styr migrations strömmarna 
och vilka är mest aktuella de kommande 
åren? EU:s nya Asyl och migrationsfond 
presenteras. Christer Zettergren, 
Migrationsverket, Lisa Pelling, Global 
Utmaning. Moderator Kenneth 
Abrahamsson.

LÄS MER PÅ 
www.es f . se

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk Länk

http://www.esf.se
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13769?redir=%23eidx_4
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13764?redir=%23eidx_6
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13625?redir=%23eidx_7
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13544?redir=%23eidx_5
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/15476?redir=%23eidx_8
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14327?redir=%23eidx_9
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14138?redir=%23eidx_14
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14122?redir=
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14073?redir=%23eidx_2
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14177?redir=

