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6 DECEMBER  |   KOSTA BODA ART HOTEL   

Regiondagen  
södra Småland
Regionens utveckling står i centrum under Regiondagen södra Småland. 
Detta år lägger vi fokus på lärande och kompetensfrågor – hur påverkar 
omvärlden oss och hur mycket kan vi påverka själva?

Kronobergs län är mitt uppe i en strukturomvandling. De senaste årens 
lågkonjunktur har slagit extra hårt mot Kronobergs näringsliv. 
Vi har hög arbetslöshet och utsatta grupper riskerar att inte få plats på 
arbetsmarknaden. Vi ser tendenser att människor som varslas och sägs upp 
går från en fast anställning till att stå långt från arbetsmarknaden redan 
från första dagen i arbetslöshet på grund av bristande utbildning och/eller 
kompetenser som inte efterfrågas. 

– Idag handlar det om att ha rätt kompetens. Under Regiondagen hoppas vi 
få värdefull input till det viktiga arbetet med kompetensförsörjningsstrategin 
och den Regionala utvecklingsstrategin, säger Roland Gustbée, region- 
styrelsens ordförande.

Ur programmet; 

• Hur ökar vi utbildningsnivån i Kronobergs län? 

• Hur får vi en balanserad arbetsmarknad där utbildningen matchas mot 
näringslivets behov? 

• Hållbar kompetensförsörjning – vad är det?

Välkommen!

Inbjudan!



Regionförbundet södra Småland 
Videum Science Park, 351 96 Växjö 

tfn: 0470-77 85 00, e-post: kurs@rfss.se, www.rfss.se

Anmälan!
Klicka här för anmälan 

09.00  Kaffe och registrering

09.30  Välkomna  
Peter Hogla, regiondirektör och Roland Gustbée, 

 ordförande, Regionförbundet södra Småland (Rfss)

09.45  Kompetensförsörjning
 Vilka utmaningar står vi inför? Vad är på gång i 

regionen?
 Linda Vingren och Diana Unander Nordle, Rfss

10.00 UtmaNiNG 1 ÖKad UtbildningsniVå 

 Kronoberg ett län med låg utbildningsnivå
 Robin Rikardsson, Rfss

 Ökad andel unga som fullföljer gymnasiestudierna 
 Lennart axelsson, Rfss

 Yrkesutbildningar, Yrkesvux och Yrkeshögskola 
 Lotta Nydahl Frånberg, Rfss 

10.25 DiaLoGcaFe 1

10.50 Bensträckare

11.00 UtmaNiNG 2 balanserad arbetsmarKnad

 Hur ser arbetsgivare på möjlighet till att hitta rätt  
kompetens framöver?

 christopher moberg, VD, Hydroware 

 Studie- och yrkesvägledning för en jämställd  
arbetsmarknad  
Sofie Schentz magnusson och elsa anderman, Rfss 

 Språkutveckling för förbättrade studieresultat och 
inträde på arbetsmarknaden 

 madeleine médoc, chef flerspråkighet, Växjö kommun 
och projektledare Studiehandledning online

11.25 DiaLoGcaFe 2

11.50 Lunch

12.45 UtmaNiNG 3 En Hållbar KompEtEnS- 
fÖrsÖrjning Ur flera perspeKtiV

 En arbetsmarknad åtta kommuner
 infrastruktur, Rfss

 Kompetensen som framgångsfaktor för innovation
 agata Uhlhorn, Rfss

 Folkhälsa kopplat till kompetens- och arbetskrafts-
försörjning 

 Lars Uddbäck, Rfss och eva Pettersson Lindberg, 
Landstinget Kronoberg

13.15 Flyttro, flyttparadox och livsfasekvation:  
Om ungas föreställningar om att stanna kvar i, att 
flytta från och att återvända till sin hemkommun!

  mats trondman, forskare, Linnéuniversitetet

14.00 Fika och mingel

14.20 forts. mats trondman, forskare, Linnéuniversitetet

14.50 avslutning och processen framåt
-15.00 Linda Vingren och Diana Unander Nordle, Rfss

fredag 6 deCemberprOgram

tid och plats 
6 december på Kosta Boda Art Hotel, Kosta.

Ingen avgift
Deltagande är avgiftsfritt. Vi bjuder på kaffe och lunch.
Antalet platser är begränsat.

anmälan
Anmälan görs via anmälningslänken eller på e-post: 
kurs@rfss.se. 

Observera att om du får förhinder att delta och inte 
avanmäler dig till Regionförbundet södra Småland senast 
2012-11-29 debiteras 500 kr. Överlåt gärna din plats till en 
kollega vid förhinder.

Sista anmälningsdag
Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2012-11-05.  
Antalet platser är begränsat. Efteranmälan i mån av plats.

bekräftelse 
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare efter sista  
anmälningsdatum.

För frågor kring anmälan  
Kontakta Regionförbundet södra Smålands kurskansli, 0470-
77 85 00.  

Välkommen!

http://rfss-portal.cloudapp.net:80/portal.aspx?site=rfss&page=rfss_gratis&adv=b78c8a4a-9135-e311-8c18-3c4a92dbd8ab

