Reformeringen av Arbetsförmedlingen

Maria Kindahl, chef för avdelningen för Förmedling och rehabilitering samt
ansvarig för det förberedande arbetet av reformeringen
Arbetsförmedlingen har länge anklagats för att vara ineffektiv, dyr och allt mer
irrelevant i en föränderlig arbetsmarknad. Förtroendet för myndigheten har
sjunkit hos både arbetssökande och företag. I januariavtalet kom partierna
överens om att myndigheten ska reformeras. Matchningstjänster planeras att
outsourcas till fristående aktörer och Arbetsförmedlingens huvudsakliga roll ska
bli att skapa förutsättningar för att arbetsmarknadspolitiken ska kunna
genomföras. Men vad innebär det i praktiken? Och vad kommer reformeringen
få för konsekvenser för kommunerna?
Maria Kindahl, ansvarig för förberedandet av reformeringen på
Arbetsförmedlingen, berättar om arbetet och om hur myndigheten kan komma
att se ut i framtiden.
DIGITAL. Torsdagen den 10 juni, kl. 09.30-12.30.
Kan sänkta arbetsgivaravgifter skapa nya jobb
Svenska arbetsgivaravgifter är bland de högsta i Europa. Enligt Patrick Joyce,
chefekonom på Almega, skulle det skapas 107 000 nya jobb om den allmänna
löneavgiften sänktes med 3%, jobb som är välbehövda i stundande
arbetsmarknadskris. Tidigare försök till sänkta arbetsmarknadsavgifter har dock
gett tveksamma resultat. Är sänkt arbetsgivaravgift rätt väg att gå?
Patrick Joyce berättar för nätverket om Almegas rapport och om deras vision för
att få Sverige på fötter igen efter pandemin.
DIGITAL, tisdagen den 11 maj 2021. Kl. 10.00-12.00

LO:s ordförande Susanna Gideonsson om LAS-förhandlingarna och
fackets roll idag

Susanna Gideonsson, ordförande för LO
LO har haft en central roll i svensk arbetsmarknadspolitik. En arbetsdag på 8
timmar, semester och a-kassa är bara några exempel på policys de hjälpt driva
igenom. Under senare tid har dock förutsättningarna för LO förändrats. De
senaste förhandlingarna om anställningsskydd kraschade tre gånger och LO
valde slutligen att inte skriva på avtalet med PTK och Svenskt Näringsliv. Kaoset
med LAS-förhandlingarna har gjort att LO:s historiskt sett nära relation till
Socialdemokraterna är frostigare än någonsin. Samtidigt anser både LO och
Svenskt Näringsliv att förslag om minimilöner på EU-nivå hotar den svenska
kollektivavtalsmodellen. Hur ser framtiden för facken och LO ut idag egentligen?
Och vilka frågor kommer prioriteras framöver?
DIGITALT. Tisdagen den 30 mars 2021. Kl.09.30-12.30
Vad är de samhälleliga konsekvenserna av ett otryggt arbetsliv?

Carl Melin, forskningsledare på tankesmedjan Futurion
Många menar att en flexibel arbetsmarknad med lösare krav på
anställningsskydd blir mer dynamisk. Men vad blir konsekvenserna för samhället
när allt fler befinner sig i otrygga anställningar och har arbeten med dystra
framtidsutsikter? Tankesmedjan Futurion menar att en trygg anställning och en
utvecklande arbetsplats är viktigt för att skapa en stark framtidstro samt tillit till

samhället, politiker och medmänniskor. En arbetsmarknad med otrygghet och
oro kan sätta käppar i hjulet för den samhällstillit som driver det demokratiska
samhället framåt. Hur bör politiker agera för att förbättra framtidsutsikterna för
arbetsmarknadsoroliga? Under dagens träff berättar Carl Melin,
forskningsledare på Futurion, om kopplingen mellan arbetsmarknadstrygghet
och samhällstillit.
DIGITALT, onsdagen den 27 januari 2021. Kl. 09.30-12.30

