
	   	  

14:00 – 15:30
dags för ett nytt kunskapslyft!
Tolv år efter att Kunskapslyftet avslutades är arbetslösheten hög och 
många vuxna saknar fortfarande gymnasieutbildning. Går det att 
upprepa succén?

MEDVERKANDE: 
Ylva Johansson arbetsmarknadspolitisk talesperson, S Johnny 
Nilsson förbundschef, Studiefrämjandet Charlotte Svensson 
förvaltningschef, Stockholm stad Rasmus Rossi vd, Work for you, 
med flera.

ARRANGÖR: Work for you

13:00 – 14:30 
räcker det med gymnasieutbildning 
idag? räcker det imorgon?

Arbetslösheten är hög, samtidigt som flera branscher saknar 
arbetskraft. Det är något som inte stämmer. Om detta diskuterar och 
debatterar vi!

MEDVERKANDE: 
Tobias Baudin vice ordförande, LO Magnus Hedberg vd Jusek 
Jonas Olofsson professor Göran Krafft partner och seniorkonsult, 
Kairos Future, med flera.

ARRANGÖR: ThorenGruppen

15:00 – 15:30
arbetsförmedlingens generaldirektör 
mikael sjöberg i heta stolen 

10:00 – 11:00

kompetens är framtidens råvara

Ett seminarium om kompetens som en avgörande fråga för Sveriges 
möjligheter att behålla vårt välstånd och ge små och medelstora 
företag möjligheter att växa. 

MEDVERKANDE: 
Jessica Polfjärd Moderaterna Patrik Björck Socialdemokraterna 
Carl-Gustaf Leinar vd TRR Jan Edling Flexicurity Åsa Lindh Gd, 
ESF-rådet, med flera.

ARRANGÖR: Sveriges Ingenjörer

08:30 – 09:00

frukost med stefan lahti
- Stefan Lahti, vd, Misa utfrågas i Heta stolen

13:00 – 17:30

mässa/mötesplats:
metodverkstad, så sänker vi 
ungdomsarbetslösheten

Nästan en av tio unga har varken arbetat eller studerat under det 
senaste året. Dessa unga står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Runt 
om i landet finns projekt och verksamheter som tar det extra steget 
för att bryta utanförskapet. Möt eldsjälarna i Temagruppen Unga i 
arbetslivets metodverkstad.

13:45 - 14:20
En knuff i rätt riktning - Navigatorcentrum som karta och kompass
Medverkande: Cassandra Nilsson och Camilla Jorderud 
Nordanfjäll, Plug In-gruppen på Navigatorcentrum i Östersund och 
Ewa Westman Magnusson Regionförbundet Jämtland

14:40 - 15:15
När resan är målet - Transnationella metoder för jobbskapande
Medverkande: Katarina Danielsson Fjällgymnasiet i Berg och Ewa 
Westman Magnusson Regionförbundet i Jämtland

15:30 - 16:05
Inte svårare än en pixibok - att arbeta med jämställdhet i 
arbetsmarknadsprojekt
Medverkande: Lotta Dyhr-Nielsen och Cecilia Fjellman

16:20 - 16:55
Sociala företag - vägen till jobb för unga?
Medverkande: Hanna Berg Mellanmålet och Morgan Eriksson 
Miljöverkstan Merkurius och Ragnar Andersson Temagruppen 
Entreprenörskap & Företagande.

ARRANGÖR Temagruppen för Unga i arbetslivet

13:00 – 14:30

etablering av nyanlända
- samverkan på dagordningen

Etableringsreformen och genomförandet av denna har kritiserats. 
Fokuseringen på jobb har misslyckats?  Hur går vi vidare?

SÖNDAG 29 JUNI

4ࠫ5+(.�30 JUNI

TISDAG 1 JULI

ONSDAG 2 JULI

En eftermiddag på temat 
Minskat gap mellan utbildning och arbete ökar Sveriges 
tillväxt
Moderator för hela eftermiddagen är Annika Dopping.

ARRANGÖR: ThorenGruppen

16:00 – 17:30 

lärling
- ett framgångsrecept för etablering på arbetsmarknaden

Företrädare från arbetslivet och ThorenGruppens gymnasieskolor 
berättar om hur de arbetar för att lyckas.

MEDVERKANDE: 
Peter Eriksson nationell näringslivsutvecklare ThorenGruppen Peter 
Holmberg vd, Re-create Måleri

Debatt mellan företrädare för de politiska ungdomsförbunden

MEDVERKANDE: 
Ellinor Eriksson förbundssekreterare, SSU Tove Liljeholm vice 
ordförande, Ung vänster Erik Schneller vice ordförande, LUF Klara 
Lidman ansvarig för jobb- och näringslivsfrågor, Grön ungdom 
Benjamin Dousa riksordförande, Moderata studenter Algot Thorin 
2:e vice ordförande, CUF Thomas Nordvall arbetsmarknadspolitisk 
talesperson, KDU

ARRANGÖR: ThorenGruppen

MEDVERKANDE
Roger Haddad, riksdagsledamot, fp, Maria Ferm riksdagsledamot, mp, 
Lars Stjernkvist socialdemokratiskt kommunalråd, Norrköping, samt 
företrädare för SKL och statliga myndigheter.

ARRANGÖR Work for you



	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  

Program
Almedalsveckan      2014

OM ARBETSMARKNADSTORGET

Arbetsmarknadstorget är en samlingsplats för seminarier, 
debatt, möten, samtal, lärande och inspiration under 
Almedalsveckan. Här möts aktörer, debattörer och andra 
intresserade av arbetsmarknadspolitik, vuxenutbildning, 
kompetensfrågor mm. Välkommen till vårt JobLab 
och möt aktörer inom arbetsförmedling eller till vår 
seminarielokal Bryggan i den vackra trädgården. 

Plats: Sankt Hans café, Sankt Hansplan 2

WORKING LIFE
THEMEGROUP YOUTH IN

SEMINARIEANORDNARE

Ansvarig för Arbetsmarknadstorget är Lil Ljunggren Lönnberg

Vostra konsulter - www.vostra.se

08:30 – 09:00

frukost med ylva johansson

Ylva Johansson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet och 
socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson frågas ut 
i Heta stolen

09:30 – 11:00

lyckas arbetsförmedlingen 
bättre än de kompletterande 
aktörerna?

Resultaten från uppföljningar av Arbetsförmedlingen och de 
kompletterande aktörerna utfaller oftast till fördel för den offentliga 
arbetsförmedlingen. Stämmer det? De kompletterande aktörernas 
roll diskuteras.

MEDVERKANDE
Martin Ådahl chefsekonom Centerpartiet Agneta Dreber 
regeringens utredare av Arbetsförmedlingen Ylva Johansson 
Socialdemokraterna, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet 
Klas Olsson biträdande generaldirektör, Arbetsförmedlingen samt 
företrädare för kompletterande aktörer.

ARRANGÖRER Arbetslivsresurs, Ingeus och Work for you

TORSDAG 2 JULI


