
Välkommen till en regional konferens om tillväxt, 
jämställdhet och företagande på lika villkor! 

Under dagen får du lyssna till föredrag om hur jämställdhet leder till tillväxt, 
hur en kommun kan öka sin attraktivitet och hur förnyelse i näringslivet kan 
skapas genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Du får också 
möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom parallella seminarier där 
konkreta verktyg och resultat från forskning presenteras.  

Dagen vänder sig till dig som jobbar med frågor kopplade till tillväxt och 
företagande. Politiker, tjänstemän, företagare, forskare och andra tillväxt-
aktörer är varmt välkomna till denna spännande heldag! 

Lyft Kronoberg! 
– tillväxt på lika villkor

2 JUNI  2014  |   VÄXJÖ KONSERTHUS  

Moderator Anna Adeniji 
Linnéuniversitetet

Gunilla Thorstensson
Tillväxtverket

Magnus Jacobsson
Sveriges kommuner och landsting

Helena Österlind
Klabböle Konsult AB

Ville Lintamo
Klabböle Konsult AB



Program
Dagens moderator är Anna Adeniji, lektor i Genusvetenskap vid Linnéuniversitetet

08.30-09.00  Registrering 

09.00-11.15 Introduktion och regional överblick
 Roland Gustbée, Regionförbundet södra Småland och Karin Hopstadius, Länsstyrelsen i  

Kronobergs län

 Jämställdhet – en rättighet som lönar sig, Magnus Jacobson, Sveriges kommuner och Landsting 

 Smart dialog Storuman. Att skapa en attraktiv kommun, Helena Österlind och Ville Lintamo, 
Klabböle Konsult AB 

 Kaffepaus

11.15-12.00  Parallella workshops 

 1) Hur beskriver tillväxtfrämjande aktörer företagande kvinnor och män? 
  Vilka föreställningar finns hos dessa om företagare och regionens branschstruktur? 
  Malin Henriksson, Linnéuniversitetet

 2) Jämställdhetskartan syftar till att ge en bredare, djupare och mer komplett bild av 
  jämställdhet på lokal nivå
  Carina Larusson, Winnet Västra Götaland 

 3)  Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget 
  Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? 
  Britt-Louise Berndtsson, förtroendevald, Tingsryds kommun 

12.00-13.00  Lunch

13.00-13.45  Parallella workshops

 1) Hur beskriver tillväxtfrämjande aktörer företagande kvinnor och män? 
  Vilka föreställningar finns hos dessa om företagare och regionens branschstruktur? 
  Malin Henriksson, Linnéuniversitetet

 2) Jämställdhetskartan syftar till att ge en bredare, djupare och mer komplett bild av 
  jämställdhet på lokal nivå
  Carina Larusson, Winnet Västra Götaland 

 3)  Gender Budgeting handlar om att synliggöra människorna bakom siffrorna i en budget 
  Hur fördelas offentliga resurser mellan könen? 
  Britt-Louise Berndtsson, förtroendevald, Tingsryds kommun 

13.45-16.00  Kaffepaus

 Uppsamling parallella workshops, Anna Adeniji, Linnéuniversitetet 

 Företagande på lika villkor, Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket 

 Resultat Främja kvinnors företagande i Kronoberg, Robin Rikardsson, Regionförbundet södra 
Småland 

 Avslutning
  

Anmälan
Anmälan görs via denna länk eller på Regionförbundet södra Smålands webbplats, www.rfss.se senast fredag den 23 maj.

Avgift 
Konferensen är avgiftsfri. Obs! Vid utebliven närvaro faktureras en avgift på 350 kr. 

Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdag, 2014-05-23. Därefter är anmälan bindande och en avgift på 350 kr 
faktureras vid avanmälan. 

Information
För ytterligare information kontakta Elsa Anderman, Regionförbundet södra Småland, tfn 0470-79 48 74, 
elsa.anderman@rfss.se eller Ulla-Britt Holmberg, Winnet Kronoberg, tfn 070-69 00 813, ulla-britt.holmberg@winnet.se

http://rfss-portal.cloudapp.net:80/portal.aspx?site=rfss&page=rfss_gratis&adv=76c7410c-acb9-e311-b281-6c3be5bebe80
http://www.rfss.se

