
För anmälan, www.integrationsforum.se/anmalan eller ring 08-199409

12 maj 2020, Bonnier Conference Center, Stockholm 

Gå 2 betala för 1

– gäller t.o.m. 27 mars, 

boka redan idagARBETSMARKNAD & MÅNGFALD
 

Årets viktigaste konferens om utrikes föddas och nyanländas sysselsättning  
samt etablering på arbetsmarknaden

Ur agendan:
• Framgångsrika arbetssätt och den senaste 

forskningen om insatser som leder till jobb

• Skapa en tydlig plan för vägen till arbete 
eller studier för utrikes födda kvinnor med kort 
skolbakgrund

• Utforma ett metoder som drastiskt minskar antalet 
invånare med försörjningsstöd och som ökar antalet 
självförsörjande

• Kompetensförsörjningsprojekt som effektivt matchar 
resurser och arbetsgivares behov

• Hur kan du utforma effektiva matchningsinsatser för 
utrikes födda kvinnor?

• Öka nyföretagandet bland utrikes födda och 
nyanlända samt skapa ett inkluderande näringsliv

• Utforma skräddarsydda utbildningar tillsammans 
med näringslivet som leder till riktiga anställningar för 
nyanlända och utrikes födda

• Skapa en meningsfull undervisning samt stärka 
individens motivation och inre driv att utvecklas

Speciellt inbjuden talare:
Regeringskansliet
Roger Mörtvik 
Statssekreterare  
Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringens mål med 
arbetsmarknadspolitiken samt 
reformeringen av Arbetsförmedlingen

Talare och praktikfall:
Regeringskansliet
Roger Mörtvik 
Statssekreterare

Huddinge kommun
Sabah Göransson 
Samordnare Vux & 
specialpedagog 
Anneli Forsstedt 
Sfi-lärare

Arbetsförmedlingen
Magnus Rödin 
Analytiker

Kristinehamns kommun
Berndt Jendrny 
Verksamhetsutvecklare & 
projektledare 
Lars Tanner 
Rektor

Aston University, UK
Monder Ram (OBE) 
Professor & Director, Centre 
for Research in Ethnic Minority 
Entrepreneurship 

Konferensen vänder sig till:

- Arbetsmarknadsenheter 
- Näringslivsenheter 
- Etableringsenheter 
- Vuxenutbildning 
- Socialsekreterare 
- Arbetsförmedlare 

Målgrupp:

Senaste nytt om arbetsmarknadspolitiken och 
reformeringen av Arbetsförmedlingen 



08.30-09.25 Registrering
09.25-09.30 Ordförande öppnar konferensen

09.30-10.30 Arbetsförmedlingen
Framgångsrika arbetssätt och den senaste 
forskningen om insatser som leder till jobb 
• Personliga möten med arbetssökande som leder till jobb – 
   är det mer matchning som behövs? 
• Hur kan man utforma effektiva matchningsinsatser för 
   utrikesfödda kvinnor? 
• Senaste forskningen om förstärkta förmedlingsinsatser och 
   undanträngningseffekter

Magnus Rödin, Analytiker, Arbetsförmedlingen

Under detta anförande kommer Magnus Rödin 
presentera senaste forskningen kring hur förstärkt 
förmedlingsverksamhet gör att arbetslösa snabbare hittar 
jobb. Forskningsprojektet som han genomförde tillsammans 
med IFAU var ett storskaligt försök och resultatet visade 
att fler möten med en arbetsförmedlare leder till en lägre 
arbetslöshet bland dem som får ta del av dem.

10.30-11.00 Förmiddagskaffe

11.00-12.00 Prisbelönt praktikfall
Utrikes födda kvinnor med kort skolbakgrund - 
utbildningsinsatser som ger resultat 
Mer än var fjärde utrikes född kvinna i arbetsför ålder står 
idag utanför arbetsmarknaden. Störst är problemet bland 
nyanlända kvinnor med låg utbildning där arbetslösheten 
är betydligt större. Vux Huddinges satsning, Sky, att få 
utrikesfödda kvinnor med kort skolbakgrund in i yrkeslivet 
har lett till goda resultat i kommunen samt även att de har 
vunnit europeiskt pris 2019 för bästa integrationsprojektplan. 
Genom individanpassade insatser och med ett arbetslag är 
målsättningen att deltagarna efter avslutad process ska ha 
en tydlig plan att nå ut i arbetslivet.

• Skapa en tydlig plan för vägen till arbete eller studier för 
   utrikes födda kvinnor med kort skolbakgrund
• Hur kan man i en kollegial samverkan skapa en mer 
   meningsfull undervisning samt stärka individens 
   självkänsla, motivation och inre driv att utvecklas?
• Så uppnår vi högre elevdelaktighet med anpassad SVA 
   undervisningen för kvinnor med kort skolbakgrund utifrån 
   individens målsättning och behov

Sabah Göransson, Samordnare Vux & specialpedagog, 
Huddinge kommun 
Anneli Forsstedt, Sva-lärare, Huddinge kommun

12.00-13.00 Lunch och nätverkande

13.00-14.00 Regeringskansliet
Arbetsmarknadspolitik i förändring
Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i en stark förändring. 
Det gäller inte minst omstöpningen av Arbetsförmedlingen 
och kommunernas förutsättningar att medverka i 
utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken.

Det här ställer tuffa krav på kommunerna samtidigt som 
det är många som saknar jobb och rätt kompetens 
bland nyanlända och utrikesfödda svenskar. Bristfällig 
matchning på arbetsmarknaden och svårigheter att hitta 

kvalificerad kompetens är ett av Sveriges största 
samhällsekonomiska problem.

Under detta anförande kommer Roger Mörtvik 
från Arbetsmarknadsdepartementet presentera 
regeringens mål med arbetsmarknadspolitiken, 
reformeringen av Arbetsförmedlingen samt hålla en 
frågestund med deltagarna.

Roger Mörtvik, Statssekreterare, Regeringskansliet

14.00-14.30 Eftermiddagskaffe

14.30-15.15 Prisbelönt forskning (Engelska)
Developing an inclusive entrepreneurship support 
ecosystem: lessons from research and best 
practice 
• How to successfully increase the entrepreneurship 
   level among ethnic minorities and refugees
• Building an inclusive business support ecosystem in 
   marginalised areas
• How municipal and local agencies can improve 
   migrants and ethnic minority entrepreneurs’ access 
   to finance, markets and business support

Monder Ram (OBE), Professor & Director Centre for 
Research in Ethnic Minority Entrepreneurship, Aston 
University UK 

Professor Monder Ram is the leading authority in  
Europe on ethnic minority entrepreneurship research 
and has published widely on the subject. Monder will 
present a groundbreaking approach revealing how to 
support and create an inclusive ecosystem for migrant 
and ethnic minority entrepreneurs.  

15.15-16.10 Praktikfall
Kompetensförsörjningsprojekt som effektivt 
matchar resurser och arbetsgivares behov 
Sedan 2017 driver Kristinehamns kommunen ett 
framgångsrikt utbildningsprojekt, Match2Job, 
tillsammans med andra kommuner och 
Arbetsförmedlingen. Från projektstart har närmare 90%  
av de nyanlända som har genomgått deras olika 
utbildningsprogram lyckats få riktiga arbeten. 
Framgångarna ligger i ett helt nytt arbetssätt som 
framförallt fokuserar på om varje individ passar till 
utbildningen den söker samt det nära samarbetet med 
det lokala näringslivet.

• Så utformar vi skräddarsydda utbildningar 
   tillsammans med näringslivet som leder till riktiga 
   anställningar för nyanlända och utrikesfödda
• Utveckla en urvalsprocess för sökande i nära 
   samarbete med arbetsgivare för att utreda 
   individuella förutsättningar att lyckas med 
   utbildningen och yrket
• Relationsbyggande och ökad samverkan med  
   arbetsgivare för att fler invånare skall bli 
   självförsörjande

Berndt Jendrny, Projektledare, Kristinehamns kommun 
Lars Tanner, Rektor, Kristinehamns kommun
 
16.10 Ordförande avslutar konferensen
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Om Integrationsforum
Integrationsforum är störst i Sverige på kompetensutveckling inom integration, mångfald, kultur och 
flyktingmottagning. Över 3000 deltagare deltar årligen på våra utbildningar.

Vår vision är att genom våra kvalitativa utbildningar, konferenser och kurser hjälpa organisationer med att 
hantera samhällsutmaningar, omvärldsbevaka och prestera goda resultat. Vårt syfte och mission är att arbeta för 
ökad integration och ett inkluderande samhälle som värdesätter mångfald.

Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att återkomma.

Arbetsmarknad & Mångfald
Arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen befinner sig i en stark förändring. Det här ställer tuffa krav på 
kommunerna och deras förutsättningar att medverka i utförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken.  
 
Arbetsförmedlingen och kommunerna har en fortsatt alltmer gemensam målgrupp, nämligen de som står långt 
från arbetsmarknaden. Trots fortsatt hög arbetslöshet bland nyanlända och utrikes födda har arbetsgivare 
svårt att hitta personal med rätt kompetens. Om arbetslösheten skall bromsas är det från dessa grupper 
sysselsättningen måste komma. Sverige måste då bli bättre och snabbare på att utbilda och tillvarata utrikes 
födda och nyanländas kompetens och arbetslivserfarenheter.  
 
På tredje upplagan av konferensen Arbetsmarknad & Mångfald den 12 maj ligger fokus på matchnings- och 
utbildningsinsatser för nyanlända och utrikes födda arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden, 
entreprenörskap och hur du ökar nyföretagandet samt senaste forskningen kring insatser som leder till jobb. 
 
Varför du ska gå på Arbetsmarknad & Mångfald?
• Lär dig av verksamheter som framgångsrikt utformat utbildningsinsatser som ger resultat för kortutbildade 
   nyanlända och utrikes födda kvinnor

• Få konkreta tips på hur du effektivt matchar resurser med arbetsgivares behov

• Lär dig att utforma en plan för vägen till arbete som ger lön i stället för bidrag 

• Ta reda på regeringens mål med arbetsmarknadspolitiken samt reformering av Arbetsförmedlingen

• Nätverka, knyt kontakter och utbyt erfarenheter med kollegor och experter från hela landet 

Sagt om tidigare Arbetsmarknad & Mångfald:
“En mycket intressant och givande dag med engagerade och entusiasmerande föreläsare och trevlig personal” 
Arbetsförmedlingen 
 
“Fantastiskt bra” Sandvikens kommun 
 
“Proffsigt upplägg och arrangemang samt ett program som höll hög kvalitet och ledde till eftertanke” Ludvika 
kommun 
 
“En mycket matnyttig konferensdag” Skellefteå kommun 
 
“Intensivt och informativt. Huvudet fullt av nya tankar” Region Gotland



Datum:
Arbetsmarknad & Mångfald - 12 maj 2020

Konferensanläggning:
Bonnier Conference Center 
Torsgatan 21, Stockholm 
08-33 66 86

3 sätt att anmäla sig:
Tel: 08-199409

E-post:  kundtjanst@integrationsforum.se

Webb: www.integrationsforum.se/anmalan
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Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation.

Betalningsvillkor: 
Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 
10 %.

Pris SPARA
Konferens - bokning senast 17 april 3990 kr 1000 KR
Konferens - bokning efter 17 april 4990

SPECIALPRIS! Gå 2 betala för 1 på konferensen
- Ange “2för1” som bokningskod
- Gäller t.o.m. 27 mars

Avbokningsvillkor:
Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga 
avbokning senast 14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på fakturerat belopp med avdrag för en 
administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller 
en kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning 
mindre än 14 dagar före konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Integrationsforum förbehåller sig rätten att 
byta datum eller att ställa in ett evenemang. I det fall Integrationsforum ställer in ett evenemang krediteras du 100% 
av det inbetalda beloppet. Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i form utav talare, lokal, schema och 
programpunkter i agendan.  
 
Besök https://integrationsforum.se/villkor/ för fullständiga villkor.                                                       


