FoU-plattform arbetsmarknad

Vad säger forskningen om kommunala
arbetsmarknadsinsatser?
Inbjudan till ett
kunskapsseminarium
28 september

Välkommen till ett seminarium med fokus på kommunal arbetsmarknadsverksamhet. Under seminariet får vi del av aktuell forskning om de insatser
som bedrivs. Vilka insatser ger effekt och vad vet vi
om våra verksamheter och målgrupper?
Seminariet anordnas som en del av den FoU-plattform för arbetsmarknadsfrågor som finns inom GR.
Läs mer här: FoU-plattform arbetsmarknad, GR.
Initiativtagare till dagen är AME-chefsnätverket,
GR och syftet är att sprida kunskap, ge inspiration
och reflektion om kommunala arbetsmarknadsinsatser.
Varmt välkomna!

www.goteborgsregionen.se

PROGRAM
Gunilla Bergström, forskare vid Göteborgsregionen / FoU i Väst
Gunilla presenterar studien ”Lokala skillnader i arbetsmarknadsetableringen”. Studien undersöker lokala strategier och arbetssätt som främjar
arbetsmarknadsetablering för utrikesfödda. I studien ingår ett antal
kommuner med varierade resultat vad gäller arbetsmarknadsetablering. Genom att studera hur Arbetsförmedlingen, kommuner och andra
aktörer arbetar i dessa kommuner är ambitionen att öka kunskapen om
resultaten av olika lokala strategier.

Linus Liljeberg, statistiker vid Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)
Linus presenterar kunskapsöversikten ”Unga som varken arbetar eller
studerar - En beskrivning av gruppen och effekter av insatser för att
möta problemet”. Översikten ger en aktuell bild över ungdomars etableringsmönster och utanförskap och sammanfattar tidigare forskning om
insatser för att få ungdomar i jobb och utbildning.

Katarina Hollertz, lektor i socialt arbete, Mikaela Starke professor
i socialt arbete, Tina Olsson docent i socialt arbete, Göteborgs
universitet
Katarina, Mikaela och Tina presenterar resultat från en studie om insatser för långtidsarbetslösa som genomförs i kommunal regi respektive
i regi av civilsamhällets organisationer. Fokus är skillnader avseende
insatsernas upplägg, samt de förändringsprocesser som verksamheten
syftar till att åstadkomma hos individen, för att denne ska kunna närma
sig arbetsmarknaden.

Ulrika Vikman, forskare, Institutet för arbetsmarknads- och
utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

TID OCH PLATS
Tisdagen den 28 september
kl. 9.00-12.00

PLATS
Digitalt via Teams

MÅLGRUPP
Dagen vänder sig till dig som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor. Eller frågor
som har nära koppling till området,
såsom vuxenutbildning, individ- och
familjeomsorg, ekonomiskt bistånd.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se
Sista anmälningsdag:
17 september 2021.

UPPLYSNINGAR
Linda Karlsson,
linda.karlsson@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs
registreras dina personuppgifter i våra
administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter: www.
goteborgsregionen.se/integritetspolicy

Ulrika har genomfört flera studier om lokala arbetsmarknadsinsatser.
Utifrån dessa delar hon reflektioner och kunskap om kommunala arbetsmarknadsinsatser. Samt om kommunernas roll på arbetsmarknadsom
rådet.

www.goteborgsregionen.se

