Jämställt föräldraskap
– gynnar arbetstagare
och arbetsgivare
Dag: Tisdag 24 september 2019
Plats: Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10
Lokal: Orkanen, D138

Även
w
sänd ebbning
!

Konferensen riktar sig till dig som är arbetsgivare,
HR-strateg, facklig representant eller motsvarande.
Under dagen får du ta del av konkreta förslag, fakta
och forskning för hur arbetet för att främja ett jämställt
föräldraskap kan bedrivas.
Konferensen är kostnadsfri och kommer att
webbsändas för de som inte kan närvara i Malmö.
Anmälan via lansstyrelsen.se, klicka här!
Gäller både deltagande på plats och via webb.
Sista anmälningsdag är 9 september.

”

Småbarnspappor arbetar
mest övertid och spenderar
två timmar mindre per dag
med sina barn jämfört med
småbarnsmammor.”

Konferensen arrangeras av Länsstyrelserna och MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) i samverkan med
Almega, Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, Sveriges kommuner och landsting samt TCO.
>

PROGRAM
09.00

Inledning och välkomna
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

09.25

Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
Kristina Svartz, Generaldirektör Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

09.40

Föräldraförsäkringen – trender, mönster och utveckling över tid
Åsa Trotzig, jämställdhetsstrateg Försäkringskassan

10.10

Utmaningar på arbetsplatsen och i samhället – vad ser facken?
Joa Bergold, utredare LO och Åsa Forsell, utredare TCO

10.40

Paus

11.10

Informella arbetsplatskulturer – ett hinder för pappors familjeliv
Philip Hwang, professor Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet

11.50

Samtal på scen
Jenny Lindmark, socialförsäkringsexpert Arbetsgivarverket
Charlotta Undén, förhandlare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tuija Kivistö Ivarsson, arbetsgivarpolitisk expert Almega
Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Sveriges byggindustrier

12.15

Lunch

13.15

Heltidsarbete som norm – en del av lösningen för att klara framtidens kompetensförsörjning
Charlotta Undén, förhandlare Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
Lena Byström, ombudsman Kommunal

13.45

Föräldraskap allas ansvar - interaktivt pass om vinsterna att dela lika
Organisationen MÄN

14.30

Paus

14.50

Ett jämställt arbetsliv – så gör du
Peo Grimheden, Unionen
Maja Rajs, ombudsman Akademikerförbundet SSR
Tuija Kivistö Ivarsson, Almega

15.25

Jämställdhet – för en mer attraktiv byggbransch
Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Sveriges byggindustrier

15.50

Avrundning och tack för idag
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