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Globalisering, urbanisering och digitalisering spås vara de trender som växer sig
stora när man blickar framåt. Detta ställer nya typer av krav på oss. En av de stora
utmaningar vi står inför är hur vi bättre kan ta vara på den kunskap och erfarenhet
som invandrare har, en annan är kompetensförsörjningsfrågan som är avgörande för
utvecklingen och så den tredje – urbaniseringen som inte bara avfolkar landsbygden,
utan också riskerar att dränera den på erfarenhet och kompetens. Tre utmaningar
som rätt hanterat kan bli avgörande för framtiden. Vi behöver också lyssna mer på
våra ungdomar om vad de behöver för att kunna finna ett innehållsrikt liv i landsorten.
Missa inte ”Det goda exemplets makt” som är på samma plats dagen efter,
den 9 oktober. Se separat inbjudan.

Välkommen till Regiondag 2015!

Ulf Nilsson					Helena Nilsson
ordförande					tf. regiondirektör

Program
09.30

Fika och registrering

10.00

Inledning – Ulf Nilsson
Moderator – Helena Nilsson

10.10

Lyckliga platser - hur valet av boendeort påverkar hela
ditt liv – Charlotta Melander
Hur viktig har platsen blivit för den ekonomiska utvecklingen? Är det arbetsmöjligheter i andra områden som
lockar människor eller är det arbetskraften som lockar
till sig jobben? En spännande föreläsning om omvända
samband och om vad det faktiskt är som får människor
att flytta eller stanna på vissa platser i dagens samhälle.

11.05

B) Vad händer med konjunkturen och hur påverkar
det oss alla i Kalmar län? – Lena Sellgren och Magnus
Runnbeck
Den rykande färska ”Regionala Utsikter” presenteras
inklusive en omvärldsanalys med fokus på Kalmar län.
Vi får också en analys av hur tillväxten ser ut för Sveriges
och Kalmar läns exportmarknader samt tips om intressanta tillväxtmarknader för våra regionala företag.
C) Utveckling av lokal och regional arbetsmarknad erfarenheter från OECD-studier – Jonathan Barr
OECD har gjort en genomgång av förutsättningarna
för lokal och regional tillväxt i Sverige med fokus på
arbetsmarknadsutveckling. De beskriver bl a de lokala
och regionala nivåernas betydelse för att skapa fler och
bättre jobb. OECD har även genomfört liknande studier
för flera andra länder och de svenska resultaten sätts
in i ett internationellt perspektiv. (Seminariet hålls på
engelska.)

Mångfald i näringslivet – hur vi breddar vårt sätt att
tänka inom företagande – Birgitta Notlöf
Hur kan vi arbeta för att skapa ett öppet och tillgängligt
samhälle där olika bakgrund och erfarenhet tas tillvara?
Om att kombinera storslagna projekt med konkreta
insatser och därmed möjliggöra för kvinnor från världens
alla hörn att ta plats i samhället.

12.10

Lunch med inspirationstorg

13.30

Att lyssna på unga människor och ta tillvara deras
kompetens – Wanjiku Kaime Atterhög
Alla barn och unga bär på möjliga lösningar för just
sin situation. Wanjiku Kaime Atterhög berättar om sina
erfarenheter från arbetet med barn och unga i Kenya,
Thailand och Sverige och hur vi kan använda oss av det
i Kalmar län. (Föredraget hålls på engelska.)

14.30

Fika med inspirationstorg

15.00

Fyra parallella seminarier, A-D
A) Hur ser unga på utvecklingen i länet? Vilka frågor är
viktiga för dem?
Kommunernas ungdomsråd lyfter viktiga frågor och tar
med oss på en workshop tillsammans med Kumulus,
Sveriges ungdomsråd och Fryshuset.

D) Mångfald i näringslivet – hur vi breddar vårt
sätt att tänka inom företagande – en fördjupning
av förmiddagens föredrag – Yalla Trappan och Del-Ta
Produktion AB
Här får vi exempel från två företag som arbetar med en
vision av en värld där de som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden ska få en framtid med värdighet och
valmöjligheter.
17.00

Summering av Regiondag 2015 – Ulf Nilsson

17.45

Mingel, middag och prisutdelning av kulturstipendier
på Restaurang Badholmen

Information om föreläsarna
Charlotta Mellander, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och en
av landets främsta experter på
städer, kreativitet och regional
utveckling.

Wanjiku Kaime Atterhög, Ph.D.,
forskare, social entreprenör och
innovatör, Uppsala universitet
och House of Plenty.
		

Kumulus, en ideell förening i Kalmar län som tillsammans med
kommuner och andra ideella föreningar i länet vill driva och skapa
projekt som gynnar organisationerna och ungdomarna.
Sveriges ungdomsråds grundidé är att ungdomar ska ha möjlighet
att påverka sin egen vardag. Ett ungdomsråd är en organisation av
och för ungdomar i en viss kommun eller en viss stadsdel.
Fryshuset skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas.
Man bedriver ett 50-tal olika verksamheter inom områdena skola,
passionerade intressen, sociala perspektiv, utbildning och arbetsmarknad.
Lena Sellgren, senioranalytiker och ansvarig för regionanalyserna
på Nordea.
Magnus Runnbeck, ekonom på Business Sweden med ansvar för
bevakning och analys av svenska exportmarknaden.
Jonathan Barr, Policy Analyst på OECD LEED Programme.

Birgitta Notlöf, eldsjälen bakom
den ideella föreningen Livstycket,
ett modernt Kunskaps- och
designcenter i Stockholm, där
kvinnor från hela världen deltar i
verksamheten.

Del-Ta Produktion AB, ett socialt företag som skapar trygg och
meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och
ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på
arbetsmarknaden.
Yalla Trappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som skapar arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Praktisk information
Priset för deltagande, inklusive lunch och fika, är 1 100 kronor. Kostnad för middag på Restaurang Badholmen
tillkommer med 350 kronor (vinpaket finns att köpa till). Priserna är exklusive moms.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum och hela avgiften faktureras. Din plats kan överlåtas till en
kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag är den 23 september 2015
Anmälan görs på www.rfkl.se/regiondag2015. Där kan du samtidigt anmäla dig till
”Det goda exemplets makt”.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.
För frågor kontakta oss på regionförbundet:
Ulrika Ericsson, 0480-44 83 81 eller ulrika.ericsson@rfkl.se
Ulrika Cederholm, 0480-44 83 62 eller ulrika.cederholm@rfkl.se

.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga
aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. Vi erbjuder nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för
att uppnå konkreta mål som gagnar den regionala utvecklingen. Genom ett snabbt och flexibelt arbetssätt utvecklar
vi nya metoder för samarbete mellan olika aktörer, både regionalt, nationellt och internationellt. Regionförbundet är
en samlande kraft för regional utveckling.
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