Det civila
samhället - en
möjlighet för
nyanlända att
etablera sig på
arbetsmarknaden?

För att underlätta nyanländas etablering
behöver flera delar av samhället arbeta
tillsammans. Det civila samhället har en
nyckelroll, som relationsskapare men också
som arbetsgivare. Under denna dag sätter vi
fokus på hur det civila samhället kan bidra
till etablering på arbetsmarknaden genom
samverkan med offentlig sektor.

Målgrupp:
Du som representerar det civila samhället, arbetar med arbetsmarknadsfrågor eller mottagande av
nyanlända i en kommun eller på Arbetsförmedlingen. Dagen riktar sig till verksamma inom Västra Götalands
län.
Tid: Den 29 januari 2018 kl. 09:00-12:00
(fika och registrering från kl. 08:30, lunchmingel med möjlighet till erfarenhetsutbyte kl. 12.00–13.00)

Plats: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Stora Badhusgatan 2c, Göteborg. Karta
Anmälan: Anmälan gör senast den 22 januari 2018. Klicka här för anmälan
(Dagen är kostnadsfri, fika och en enklare lunch ingår)

Program
08:30 – 09:00 Registrering och fika
09:00 Välkommen
09:10 Se, analysera, handla – det civila samhället som arbetsgivare
Idéburna organisationer har arbetat med arbetsmarknadsfrågor i mer än 100 år. Men hur ser behov
och förutsättningar ut nu och framöver? Kan, får och vill idéburna organisationer bidra på allvar?
09:50 Möjliga vägar till sysselsättning och delaktighet


Extratjänster - Vad gäller?
(Ulrica Ramsin och Ana-Maria Sanchez, Arbetsförmedlingen)
Sedan sommaren 2017 kan extratjänster beviljas inom ideell verksamhet som bedriver kulturell
verksamhet, ideella idrottsföreningar riktade till barn och ungdomar, trossamfund samt ideella
föreningar med verksamhet som främjar social hjälpverksamhet eller omsorg av barn och
ungdom. På vilket sätt kan vi arbeta gemensamt för att få fler i arbete genom extratjänster? vilka
möjligheter ger regelverket?

Paus


Hur kan sociala företag bidra till vägen mot arbete? Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och kommunen i samarbete.
(Lotta Gustavsson, Vägen Ut-Kooperativen)
Om det civila samhället som arbetsgivare. Hur kan vägen till arbete, från arbetsträning till
anställning, i ett socialt företag se ut? Hur kan kommuner och Arbetsförmedlingen arbeta i
samverkan med sociala företag?



Nätverk – Aktivitet – Delaktighet (NAD) – ett exempel på samverkan från Skåne
(Henrik Nilsson, NAD)
NAD-projektet arbetar för att fler nyanlända ska hitta vägar ut i föreningslivet, bland annat
genom individanpassade föreningsaktiviteter i etableringsplaner" Syftet är att tillvarata
föreningslivets möjligheter att skapa sociala kontakter och främja nyanländas delaktighet i
samhällslivet. ”

11:40 – 12:00 Ännu fler möjligheter – vad är aktuellt 2018
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens Kommunalförbund och
Arbetsförmedlingen berättar om aktuella nyheter och summerar dagen.

12:00 Lunchmingel
En enklare lunch serveras. Under lunchen ges möjlighet till nätverkande och tillfälle att ställa
kompletterande frågor till föredragshållarna.

