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Inbjudan till slutseminarium för TIA den 16 maj 2014

Att utforma och utvärdera
arbetsmarknadspolitik
som fungerar
Temagruppen Integration i Arbetslivet (TIA) har i två år utvärderat
projekt finansierade av Europeiska Socialfonden för att identifiera
arbetssätt och metoder som kan underlätta inträdet på arbetsmarknaden för utrikesfödda. Välkommen till en eftermiddag då vi presenterar våra resultat och diskuterar vad som kan läras av dem.
Förra våren presenterade TIA en studie av effekter av deltagande i
socialfondsfinansierade projekt i jämförelse med Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Nu kan vi även presentera studier som tittar närmare på
möjliga framgångsfaktorer i projekt, jämför ESF-projekt med kompletterande aktörer hos Arbetsförmedlingen och kopplar ihop den tidigare rapportens
resultat med individdata från SCB.
Vi har bjudit in en rad kunniga personer och representanter från berörda
myndigheter (se agenda på nästa sida) till en diskussion om hur resultaten
kan användas för att utforma och utvärdera arbetsmarknadsåtgärder som
fungerar. Delta i diskussionen!
Seminariet riktar sig specifikt till dig som arbetar med dessa frågor.

Tid:

Fredag den 16 maj, kl. 13.00–16.00. Mingel till kl. 17.00

Plats:

Lundqvist&Lindqvist, Klarabergsviadukten 90 i Stockholm

Anmälan:

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så
anmälan krävs på www.iffs.se/seminarie/anm16maj

Kontakt:

För frågor om seminariet, kontakta framtidsfokus@iffs.se

Arrangör:

Temagruppen Integration i Arbetslivet på Institutet för
Framtidsstudier

AGENDA
Moderator Sara Martinsson, IFAU
13.00–13.10 Välkommen och inledning
13.10–14.00 Utvärdering av arbetsmarknadspolitiska insatser
Ryszard Szulkin (TIA) presenterar de kvantitativa studierna av effekterna av
projekten. En panel diskuterar förutsättningarna för vetenskaplig utvärdering
av den socialfondsfinansierade verksamheten och om det är rimligt att eftersträva en evidensbaserad arbetsmarknadspolitik.
Erik Mellander, ställföreträdande chef för Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering
Jonas Lindén, statistiker, Svenska ESF-rådet
Gülay Özcan, analytiker, Arbetsförmedlingens analysenhet
14.00–14.15 Kaffepaus
14.15–15.25 Utformning av socialfondsfinansierade projekt
Jonas Karlsson (TIA) presenterar en kvantitativ jämförelse mellan de
socialfondsfinansierade projekten och kompletterande aktörer inom Arbetsförmedlingen. Clara Lindblom (TIA) diskuterar resultaten från en kvalitativ
uppföljningsstudie av sexton socialfondsfinansierade projekt. Gemensamma
nämnare bland projekt med olika utfall diskuteras, liksom projektens förutsättningar att bedriva verksamhet och berörda myndigheters ansvar för genomförandet av socialfondsprojekten.
Frida Winnerstig, enhetschef Nationellt ESF-kansli, Försäkringskassan
David Olsson, EU-fondssamordnare, Arbetsförmedlingen
Emil Lindqvist, huvudsekreterare, Strukturfondspartnerskapet Stockholms län
Cecilia Fjellman, projektledare, Communicare i Karlstad
15.25–16.00 Socialfonden i framtiden
Anders Ekholm, vice VD på Institutet för Framtidsstudier inleder en paneldiskussion om lärdomar från den gångna programperioden och förändringsarbete
som kan bedrivas i berörda myndigheter för att öka träffsäkerheten i den socialfondsfinansierade verksamheten. Även möjligheten att använda Socialfonden
för att möta stora framtidsutmaningar såsom tilltagande urbanisering, kompetensförsörjningfrågor och demografiska förändringar diskuteras.
Åsa Lindh, generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Elin Landell, departementsråd Arbetsmarknadsdepartmentet, tidigare särskild
utredare för AKKA-utredningen och delaktig i framskrivningen av det nya
Socialfondsprogrammet
Malin Blomgren, tidigare chef på Arbetsförmedlingens EU-fondsenhet
Leif Klingensjö, utredare på Sveriges Kommuner och Landsting
16.00–17.00 Avslutande mingel

Med reservation för ändringar.

