Inbjudan till webbsänd konferens om

Jämställt föräldraskap

- gynnar arbetstagare och arbetsgivare
Välkommen till en regional visning av konferensen ”Jämställt föräldraskap – gynnar arbetsgivare och
arbetstagare” som arrangeras i Malmö den 24 september.
Visningen arrangeras på BTH:s Campus i Karlshamn med möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte.
Under dagen får du ta del av konkreta förslag, fakta och forskning för hur arbetet för att främja ett
jämställt föräldraskap kan bedrivas.
Konferensen riktar sig till dig som är arbetsgivare, HR-strateg, facklig representant eller
motsvarande.
Datum: tisdag den 24 september 2019
Tid: kl. 9-16. Frukostfika från kl. 8.30.
Plats: Ateljén på Campus BTH i Karlshamn, Biblioteksgatan 4.
Webbkonferensen är kostnadsfri. Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 350 kronor. Fika ingår.
Lunch sker på egen hand 12.15-13.15.
Vill ni ha ett bord reserverat för lunchen kan ni skriva det i anmälan så försöker vi ordna det på
restaurangen Gourmet Grön.
Anmälan genom länk:
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/kalenderhandelser---blekinge/2019-07-01-jamstalltforaldraskap---gynnar-arbetsgivare-och-arbetstagare.html
Varmt välkomna!
OBS! Vill du delta på konferensen i Malmö eller få tillgång till egen webbsändning, se separat
inbjudan.
Kontakt
Martina Olsson, handläggare mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Blekinge.
Telefon: 010-224 01 25.
E-post: martina.k.olsson@lansstyrelsen.se
Den regionala visningen av konferensen i Karlshamn arrangerar Länsstyrelsen Blekinge tillsammans
med Blekinge Tekniska Högskola. Konferensen i Malmö arrangeras av Länsstyrelserna och
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i samverkan med Almega,
Arbetsgivarverket, Försäkringskassan, LO, Malmö universitet, MÄN, Sveriges kommuner och
landsting samt TCO.

Dagens program:
09.00

Inledning och välkomna

09.25

Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd

09.40

Föräldraförsäkringen – trender, mönster och utveckling över tid

10.10

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister och Anneli Hulthén, landshövding i Skåne

Kristina Svartz, Generaldirektör Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

Åsa Trotzig, jämställdhetsstrateg Försäkringskassan

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

11.50

Samtal på scen

12.15

Lunch

13.15

Heltidsarbete som norm – en del av lösningen för att klara framtidens
kompetensförsörjning

Philip Hwang, professor Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet

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

Charlotta Undén, förhandlare Sveriges Kommuner & Landsting (SKL)
Lena Byström, ombudsman Kommunal

13.45

Föräldraskap allas ansvar - interaktivt pass om vinsterna att dela lika

14.30

Paus

14.50

Ett jämställt arbetsliv – så gör du

15.25

Jämställdhet – för en mer attraktiv byggbransch

15.50

Avrundning och tack för idag

Organisationen MÄN

Peo Grimheden, Unionen
Maja Rajs, ombudsman Akademikerförbundet SSR
Tuija Kivistö Ivarsson, Almega

Elin Kebert, expert kompetensförsörjning Sveriges byggindustrier

