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Arbete istället för bidrag
Tänka nytt – eller har vi tänkt färdigt? 

Konferensen vill visa exempel och syftar i hög grad till att bjuda in 
till samarbete och utveckling på alla nivåer.

Vi erbjuder en blandning av kraftfulla och äkta exempel, drivna  
människor och organisationer som vågar, vill och faktiskt på 
riktigt – gör skillnad.

Med avstamp i goda exempel vidgar vi perspektiven och ger mod, 
lust och kraft till oss alla som faktiskt ska göra jobbet eller som har 
ansvar för att hitta effektiva, respektfulla och kreativa lösningar.

Konferensen riktar sig till alla kommuner, organisationer, arbets- 
förmedlingar, företag, branscher, politiker, fackförbund och alla 
som vill tänka nytt och ser möjligheter!

Margot Wallström
Linda Schön, marknads-
chef, AF Sverige

Erik Ullenhag,
integrationsminister Stig-Arne Bäckman,

Nordiskt valideringsforum

OBS! Anmäl dig senast 13/8!



Program Information
08.30  Registrering och kaffe

09.00  Välkommen!
 Moderatorer Håkan Berg/Stig-Arne Bäckman

09.10  Inledning 
 Peter Hogla, regiondirektör, Regionförbundet södra Småland

09.20  Ungas etablering på arbetsmarknaden
 Henrik Lindberg, doktor i ekonomisk historia, Ratio 

10.00  Så fortsätter vi att förbättra integrationen
 Erik Ullenhag, integrationsminister

10.45  Paus med Mingel - Kaffe/frukt

11.15  Utmaningar och lösningar?
 Linda Schön, marknadschef, Arbetsförmedlingen

12.00  Lunch och mingel

13.00  Seminarier – Pass 1
 A) Invandrare, blind och arbetslös 
  – nu företagsledare! Islam Islami, MKEF

 B) Uppsala vård och bildning 
  Dagligverksamhet – en plats för lärande och 
  utveckling mot jobb – när företagen får vara 
  med på riktigt! Elin Lindberg, Uppsala kommun

 C) Helsingborg trainee, byggt på varje inivids
  lust och möjligheter och företagens behov
  Truls Hallin, projektchef, Helsingborgs kommun

 D) Somalia i Bandy-VM! 
  När det omöjliga är möjligt…
  Johan Edman, ordf. och Hans Grandin, sekr., 
  Borlänge Bandy

 E) Jobb istället för bidrag
  Sigtuna kommun skapar en ny nivå för en
  effektiv totalinsats genom att anställa de
  som har försörjningsstöd. Egen makt, 
  livskvalité men också bevis för allt lärande
  genom validering på alla nivåer!
  Medverkande från Sigtuna kommun

14.00  Seminarier – Pass 2
 Samma alternativ som pass 1.

14.55  Kaffe

15.20  Växjö kommun vill ta över arbetsförmedlingen!
 Bo Frank, kommunalråd, Växjö kommun

15.50  Erfarenheter av arbetsmarknadsprojekt  
– möjligheter i det nya socialfondsprogrammet 

 Vilka projekt leder till jobb? 
 Åsa Lindh, generaldirektör, Svenska ESF-rådet

16.30  Slut dag 1

Kvällsaktivitet med HUMOR OCH UNDERHÅLLNING

18.30  Mingel

19.00 Middag och underhållning

09.00 Start – återblick och information
 Moderator Håkan Berg

09.10  Validering – en sundare definition och vidgade 
begrepp skapar unika möjligheter!

 Ropen skalla – Validering åt alla! Synliggöra  
kompetens på alla nivåer en självklar utveckling!

 Jörgen Bergvall, Nordiskt Valideringsforum

09.40  Städa kan väl alla? Att städa upp i städbranschen
 och att validera en hel bransch!
 Anna Lundquist och Marcus Lindström, Almega

10.10  Revansch på alla plan!
 Kristoffer Johansson, Unga Kris och Ove Svensson, 
 Halmstad Högskola

10.30  Kaffe/frukt

11.00  Integration i praktiken – Kronobergsmodellen
 Anders Blomquist, projektledare, Lessebo kommun

11.30  Macken tar vara på det som folk inte längre vill 
ha eller samhället inte riktigt behöver

 Ett socialt företag som skapar möjligheter och 
tänker nytt och stort. Integration, utveckling av

 företag, produkter och stolthet! – Kan ”Mackar” 
växa upp som svampar ur jorden?

 Fredrik Bergman, verksamhetsansvarig, Macken

12.00  Lunch

13.00  Ny programperiod, nya möjligheter  
– men vem orkar?

 Göran Sjöberg och Ulf Hägglund, European Minds

13.30  Tänka nytt eller har vi tänkt färdigt?
 Som inspiratör och visionär håller Stig-Arne Bäck-

man föredrag över hela Norden, om förutsättningar 
för att människor ska hitta sin kraft och förmåga 
att växa – föredrag fyllda med anekdoter, en stor 
portion humor, och ett påtagligt socialt engage-
mang med offensiv framtidssyn.

 Stig-Arne Bäckman, Nordiskt Valideringsforum

14.15  Rätt kommunikation 
 Att sälja och övertyga, en nödvändig ingrediens för 

att lyckas.
 Kent Izaksson, kommunikationskonsult/strateg

14.45  Kaffe

15.10  Att göra skillnad på riktigt – en livsresa!
 Margot Wallström är en av Sveriges mest erfarna 

politiker med prestigefyllda uppdrag som kultur-
minister, socialminister och vice ordförande för 
EU-kommissionen i Bryssel med ansvar för kom-
munikation och strategifrågor bakom sig. 

 De senaste två åren har hon verkat som särskild 
representant för FN i New York. Nu åter i Sverige 
där nya utmaningar väntar.

16.10 Avslutning

Tid och plats
2-3 september på Växjö Konserthus, Västra Esplanaden 
10-12, Växjö.

Målgrupp
Konferensen riktar sig till alla kommuner, organisationer, 
arbetsförmedlingar, företag, branscher, politker, fackför-
bund och alla som vill tänka nytt och ser möjligheter.

Avgift
Avgiften är 2 495 kronor per deltagare. Avgiften inkluderar  
kostnad för kaffe och lunch båda dagarna samt middag 
med underhållning på kvällen den 2/9. 
Moms tillkommer.

Medlemmar i Regionförbundet södra Småland erhåller 
10% rabatt på konferensavgiften. 

Anmälan och bekräftelse 
Anmälan om deltagande görs på www.rfss.se eller via  
anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss  
tillhanda senast 2014-08-13. 

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har 
erhållit bekräftelse en vecka före kursstart, vänligen kon-
takta kurskansliet.

Avanmälan 
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälnings datum. 
 Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften 
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@rfss.se Utse 
gärna ersättare vid förhinder.

Information
Ändringar i programmet kan förekomma. 
För information om kursinnehållet kontakta Harald  
Fredriksson, 0470-77 85 02.

För övrig information  kontakta Regionförbundet södra  
Smålands kurskansli, telefon 0470-77 85 00. 

Hela vårt kursutbud hittar Du på www.rfss.se.

Övrigt
Kurslokalen är handikappanpassad i möjligaste mån. 
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Vänligen kontakta 
Regionförbundet södra Smålands kurskansli, telefon 0470-
77 85 00.

Välkommen!

Regionförbundet södra Småland 
Videum Science Park, 351 96 Växjö 

tfn: 0470-77 85 00, e-post: kurs@rfss.se, www.rfss.se

Anmälan!
Klicka här för anmälan 

http://rfss-portal.cloudapp.net:80/portal.aspx?site=rfss&page=rfss_bokning&adv=29ec7f31-b7e0-e311-a81d-d89d676410ec

