				

Inbjudan till konferens/mässa

ASF
TID
Torsdagen den 13 september 2018
kl 09.00 - 15.00

- ett verktyg för en breddad
arbetsmarknad i Dalarna

I Dalarna har vi brist på arbetskraft inom många branscher
samtidigt som det finns en outnyttjad kompetens hos
människor som inte kommer in på arbetsmarknaden. I länet
fyller de arbetsintegrerande sociala företagen, ASF, en stor
roll för att möta behoven hos individer och grupper med
svag ställning på arbetsmarknaden.

PLATS
Hotel Galaxen, Borlänge

Du är varmt välkommen att delta på denna mässa och konferens
där vi bland annat kommer att lyfta aktuella frågor om kompetensförsörjning, social hållbarhet, samhällsnyttiga samarbeten med mera.
Här kan du även passa på att mingla med andra beslutsfattare inom
det offentliga och näringslivet.

Kostnadsfritt och vi bjuder på
fika och lunch.
INFORMATION

UR PROGRAMMET:

Mikael Källman
Projektledare
Utveckling av ASF i Dalarna
Region Dalarna
mikael.kallman@regiondalarna.se
023-77 70 79

!

R
ANMÄL DIG HÄ
Sista anmälningsdag är 31 augusti!

Målgrupp:

m:
Beslutsfattare ino
Dalarna
 Näringslivet i
muner
 Dalarnas kom
 Landstinget
 Länsstyrelsen
lingen
 Arbetsförmed
na
 Finsam Dalar

Samverkansparter:

09.00

Registrering, mingel och kaffe

09.30

Inledning
Abbe Ronsten och Hans Pontusson, Region Dalarna

09.45

Om mod och att våga utmana våra regelverk för en
framgångsrik verksamhet
Therese Frykstrand, Yallatrappan

11.00

Kompetensförsörjning och arbetsmarknad
”ASF – ett verktyg för en vidgad arbetsmarknad”
Conny Danielsson, Region Dalarna; Dan Gustafsson, Byggstar

12.30

”Vi är ASF i Dalarna” Goda exempel på samverkan och
samarbete med företag och offentliga aktörer

13.00

”Samhällsnyttiga affärer - CSR och hållbarhet i praktisk 		
tillämpning”
Mats Aspemo, Dala Frakt

14.00

”Strategi för fruktbar samverkan mellan ASF, AME
och AF för en breddad arbetsmarknad”
Bente Sandström, AME i Nordanstigs kommun

14.30

Vi sammanfattar dagen tillsammans
Elsmari Julin, regionchef Region Dalarna

					

Mellan scenföredragen kan du
mingla med länets ASF,
Arbetsförmedlingen,
Upphandlingscenter
m.fl.

OM PROJEKTET

Regeringen har stora förväntningar på att de arbetsintegrerade sociala företagen (ASF) ska bidra till att
skapa arbetstillfällen för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden. Vi, Region Dalarna, tror även att
Dalarnas ASF:er kan vara med och möta de sociala utmaningar som länet står inför de kommande åren.
Därför har vi startat projektet ”Utveckling av ASF i Dalarna”. Här ska vi i samarbete med Kompetensbyrån
Ek för, Coompanion Dalarna och AB Samarkand2015 utveckla regionala och lokala stödstrukturer för att
stärka företagens affärsmässighet och överlevnadsförmåga som i sin tur breddar länets arbetsmarknad
och bidrar till hållbar tillväxt i Dalarna.

