TYLÖSANDS
DAGARNA

2018

22 MAJ | HOTEL TYLÖSAND

FRÅN LÅNGTIDSARBETSLÖS TILL ANSTÄLLD
– SOCIALA FÖRETAG TAR TILLVARA PÅ KOMPETENSEN
Långtidsarbetslösheten är en av våra stora samhällsutmaningar. Det är brist på arbetskraft inom många branscher samtidigt som det finns en outnyttjad kompetens hos
människor som inte kommer in på arbetsmarknaden.
Region Kronoberg och Tillväxtverket arrangerar konferensen där du får inspiration
och kunskap om olika lösningar för att ta tillvara på kompetensen hos arbetslösa.
Du får en bakgrund om läget på arbetsmarknaden idag och exempel från olika delar
av landet och information om regeringens satsningar på området.
Eftermiddagen ägnas åt arbetsintegrerande sociala företag där människor som
kommer från arbetslöshet driver företag som syftar till att integrera flera på arbetsmarknaden. Fokus är på hur offentlig sektor kan samverka med företagen för att ge
stöd till långtidsarbetslösa och hur de sociala företagen blir hållbara genom att göra
affärer med andra företag som tar ett socialt ansvar.

TYLÖSANDSDAGARNA ÄR VÅRA UPPSKATTADE DAGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH NYA MÖTEN FÖR DIG I OFFENTLIG VERKSAMHET.
WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA

Tid och plats
22 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.
Hålltider
08.30-09.00
09.00
11.45-13.00
14.30-15-00
16.30

Registrering och fika
Inledning
Lunch
Fika
Avslutning

Programpunkter
Moderator, Malin Kennerud
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Utanförskap på arbetsmarknaden – vad är problemet?
Bakgrund om långtidsarbetslöshet. Statistik. Hur ser
långtidsarbetslösheten ut? Vilka människor handlar det om
vilka är behoven av stöd etc.
Jens Sandahl, sektionschef, Analysavdelningen, Arbetsförmedlingen
Vad kostar det att inte satsa på gruppen långtidsarbetslösa?
Idéer för Livet
Regeringens satsningar för att se kompetensen hos
arbetslösa
Anders Kessling, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringens strategi för sociala företag – ett hållbart
samhälle genom socialt företagande och social innovation
Vad är arbetsintegrerande sociala företag?
Tillväxtverket presenterar en bakgrund
Helena Nyberg Brehnfors och Eva Carlsson
Arbetsintegrerande sociala företag i praktiken
Nätverket SIP och Funkibator från Växjö berättar hur de
arbetar
Sofie Sjöstrand, verksamhetsledare, Nätverket SIP
Samverkan för ökad kunskap mellan ASF – arbetsintegrerande sociala företag och Arbetsförmedlingen.
Projektet SÖKA från Arbetsförmedlingen Växjö och
Coompanion Kronoberg ska förenkla rutinerna och underlätta samarbetet mellan ASF och Arbetsförmedlingen.
Amjad Abuhamad, projektledare och Gregory Golding, chef,
Arbetsförmedlingen Växjö.
Kommunernas roll
Regionernas roll för utvecklingen
– Region Östergötlands insatser,
Margareta Wandel, Region Östergötland
Nyttigaste affären – Estrella göra affärer med Lärjeåns
trädgårdar
Ulrika Adolfsson, HR Manager Estrella och Emma Carlsson, chef
Vägen Ut! Lärjeåns trädgårdar

Målgrupp
Tjänstemän och politiker inom arbetsmarknad och näringsliv,
civilsamhällesorganisationer, företagare m.fl.

Du är välkommen att delta i våra gemensamma middagar den
21/5 och 22/5 kl 19.30 för 390 kr per kväll. Alla priser är exkl.
moms.
Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2018-03-21. Efteranmälan i mån av plats.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel Tylösand,
tfn: 035-305 00.
För övriga logialternativ, www.destinationhalmstad.se
Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är tillgänglighetsanpassade i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.
Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.
För information kring program kontakta kurssamordnare
Harald Fredriksson på telefon 0470-58 30 89, e-post:
harald.fredriksson@kronoberg.se
För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88,
e-post: kurs@kronoberg.se.
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
VÄLKOMMEN!

Avgift
Avgiften är 1 995 kronor och inkluderar kostnad för fika och
lunch.

REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
kurs@kronoberg.se www.regionkronoberg.se

ANMÄL DIG HÄR

