Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar den 3/12
den Internationella funktionshinderdagen 2020 genom att bjuda in till digital en
nationell samling. Ledande experter kommer delge metoder för att stärka
kommunalt och regionalt funktionshinderspolitiskt arbete inom fem spår för
delaktighet och jämlikhet varav ett är:
Arbetsmarknad - Hur skapar vi ett arbetsliv där allas kompetens synliggörs och används?
Offentlig sektor är i stort behov av arbetskraft och den demografiska utvecklingen kommer
ställa allt högre krav på kompetensförsörjning framöver. Samtidigt står många personer med
funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi bättre använda den outnyttjade
kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning?
Spåret innehåller:
•

•

•

Erfarenheter från projektet Fler vägar in – breddad rekrytering. Elsa Lyon, Sveriges
Kommuner och regioner (SKR) och Peter Lidström, Skövde kommun, dyker ner i ett
lyckat arbetssätt från Skövde kommun för att använda rätt kompetens och samtidigt
möta rekryteringsutmaningar.
Universell utformning av arbetsplatser. Ska vi göra verklighet av ett långsiktigt hållbart
arbetsliv måste vi bättre ta tillvara människors förmågor och olikheter. Arbetsplatser
behöver utformas, planeras och organiseras med utgångspunkten att vara inkluderande
för alla. Daniel Hjalmarsson från Akademikerförbundet SSR hjälper oss en bit på vägen.
Utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning. Mikael Klein, Intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige lyfter
en nulägesbild och möjliga vägar framåt för att skapa en arbetsmarknad för alla.

Spåret riktar sig främst till dig som i kommun eller region arbetar med
kompetensförsörjningsfrågor, rekrytering och/eller HR- och personalfrågor. Politiker, strateger,
utvecklare, chefer och representanter från det civila samhället är också varmt välkomna att
delta i passet.
Du får också möjlighet att ta del av en gemensam inledning och ett gemensamt
avslutningsblock där vi synliggör funktionshinderperspektivet i de globala utvecklingsmålen
Agenda 2030.
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Nationell samling: Internationella
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- Fem spår för delaktighet och jämlikhet

Agenda och tider
09.00 Inledning
Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelserna hälsar välkommen. Invigningstalar
gör bland annat Malin Ekman Aldén, Generaldirektör på MFD, Daniel Gustafsson,
Länsråd på Länsstyrelsen Västernorrland och Mia Ahlgren från Funktionsrätt
Sverige.
10.00 Valbara spår
• Arbetsmarknad
• Barnrätt
• Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken
• Digitalt innanförskap
12.00 Lunchpaus
13.00 Agenda 2030
Avslutningsvis hålls ett gemensamt avslutningsblock där vi synliggör
funktionshinderperspektivet i Agenda 2030. Talar gör Heidi Englund, MR-strateg
från Stockholms stad om hållbar utveckling och dessutom hålls ett panelsamtal på
temat ”Leave no one behind”.
15.00 Avslut

Plats: Konferensen webbsänds. Länk till sändningen skickas ut några dagar innan.
Anmälan: via Länsstyrelsens webbplats.
Varmt välkommen!

