Inbjudan

Nyanländas etablering i arbetslivet
Vad innebär den nya etableringsreformen?
Hur underlättas etablering på arbetsmarknaden?
Exempel från kommuner, myndigheter och företag.
Grupparbeten och paneldiskussion
Rådet för Integration i Arbetslivet (RIA) inbjuder härmed dig till en dag där nyanländas
etablering på arbetsmarknaden diskuteras utifrån de senaste nyheterna och erfarenheterna.
Vilka förändringar innebär den nya etableringsreformen? Hur tillvaratas invandrares
kompetens när de kommer till Sverige? Vad finns det för goda exempel? Det är några av de
frågor som dagen kommer att kretsa kring. Medverkar gör bland annat representanter från
regeringen, Arbetsförmedlingen, Riksrevisionen, företag och kommuner samt
arbetsmarknadens parter. Vi välkomnar också DIG att bidra med din egen erfarenhet!
RIA drivs av Arbetsgivarverket, LO, Saco, SKL, Svenskt Näringsliv och TCO. Inbjudan riktar
sig i första hand till dig som arbetar inom ramen för någon av dessa organisationer och är
intresserad av nyanländas etablering i arbetslivet.
Välkommen!
Tid: 10 december, klockan 09.15 till 15.30.
Plats: Linnégatan 14 (TCO:s lokaler), Stockholm.
Anmälan görs till www.arbetsgivarverket.se/ria2010. Deltagandet är kostnadsfritt. Antalet
platser är begränsat, först till kvarn kväller. Seminariet inkluderar lunch, meddela eventuella
kostönskemål i samband med din anmälan. För att kunna anpassa beställningen av mat vill
vi att du avanmäler dig om du inte kan komma.
Frågor om arrangemanget ställs till Josefin Edström (Saco), tel: 08-613 48 20 eller
Sherlot Jonsson (Arbetsgivarverket), tel: 08-700 14 52.
Program, se baksidan.

Program
10 december, klockan 09.15 till 15.30.
09.15 – 09.45

Registrering med kaffe och smörgås

09.45 – 10.00

Inledning
Göran Ekström, GD på Arbetsgivarverket
Anna Ekström, ordförande i Saco

10.00 – 10.15

Varför är vi här?
Moderator Pontus Holmgren inleder

10.15 - 10.30

Etableringsreformen – en ny politik för nyanländas etablering i Sverige
Catharina Bildt, politisk sakkunnig hos integrationsministern

10.30 – 10.50

Vision och syfte, Länsstyrelsens arbete i Stockholms län
Sam Yildirim, expert etableringsreformen för nyanlända,
Länsstyrelsen i Stockholms län

10.50 – 11.10

Sfinx-projektet
Om nyanlända ingenjörers etablering på arbetsmarknaden.
Aino Collmar, samordnare och projektledare på KTH

11.10 - 11.30

Utbildning, praktik och arbete för arbetslösa och flyktingar i Södertälje
Telge Peab - gemensamägt byggföretag, Peab och Södertälje kommun.
Gerry Åkerström, operativ chef TelgePeab AB

11.30 – 12.30

Vad gör vi nu och hur gör vi det bäst?
Grupparbete och diskussion om etableringsinsatser

12.30-13.30

Lunch

13.30 – 14.00

Hur tillvaratas invandrade akademikers kompetens?
Riksrevisionen informerar om en pågående granskning.
Emil Plisch, revisionsledare och projektledare för studien

14.00-14.30

10 dagar med den nya etableringslagen
Arbetsförmedlingen informerar och går igenom myndighetens ansvar.
Marie Linell-Persson, Avdelningschef integration och etablering,
Arbetsförmedlingen

14.30-14.45

Kaffe

14.45 – 15.30

Från idag och framöver - vad krävs av ansvariga aktörer och hur kan vi
bidra till att systemet fungerar?
Från RIA medverkar Anna Ekström (Saco), Göran Ekström
(Arbetsgivarverket), Wanja Lundby-Wedin (LO), Sture Nordh (TCO),
Christer Ågren (Svenskt Näringsliv), Agneta Jöhnk (Sveriges Kommuner
och Landsting).
Medverkar gör även Catharina Bildt, politisk sakkunnig hos
Integrationsministern, samt Arbetsförmedlingens GD Angeles
Bermudaz-Svankvist.

