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EVENEMANG
Här kan du välja och vraka bland två meter
seminarier som kooperationen i Sverige medverkar i under Almedalsveckan.

Bosparande –
nyckeln till en egen bostad?
Tid: Måndagen den 1 juli, kl. 12-13
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34,
lokal Furilden (lunch serveras från 11.30)
HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna i ett gemensamt seminarium: När bostadsbyggandet sjunker, köerna till hyresrätter är långa och kraven på kapitalinsats har skärpts blir ungas redan svåra situation ännu tuffare. Det är en komplex fråga utan enkla lösningar men på vårt seminarium fokuserar vi på en av
åtgärderna; bosparande. Deltar gör bland andra bostadsminister Stefan Attefall,
Socialdemokraternas Fredrik Olovsson samt Tor Borg från SBAB.

Hur kan stora tillväxtsatsningar
gynna långtidsarbetslösa?
En möjlig modell utifrån
gruvbranschen
Tid: Måndagen den 1 juli, kl. 13 - 13.45
Plats: H10 Bar och Café, Hästgatan 10
Europeiska socialfonden/Temagruppen Entreprenörskap och Företagande
arrangerar ett seminarium kring en modell för hur man kan koppla samman stora
investeringar och långtidsarbetslösa - med hjälp av arbetsintegrerande sociala
företag. Långtidsarbetslöshet är en prioriterad fråga. Ändå så gynnas sällan långtidsarbetslösa mer direkt av större tillväxt- och näringslivssatsningar. Skulle det
kunna vara annorlunda? Med utgångspunkt från gruvsatsningarna i Sverige och
regionalfondsprojektet Bergskraft diskuteras en möjlig modell för med att med
hjälp av samverkan mellan företag, arbetsintegrerande sociala företag, olika myndigheter och intresseorganisationer skapa jobb åt långtidsarbetslösa.
Medverkande: Anders Ferbe, Ordförande, IF Metall. Emma Ihre, Hållbarhetsansvarig, Finansdepartementet. Yvonne von Freidrichs, Forskare, Mittuniversitetet.
Lennart Gustafsson, Ordförande, Georange. Tomas Larsson, Näringslivschef,
Ljusnarsbergs kommun och projektet Bergskraft. Gunilla Pöchhacker, VD, Bergskraft Bergslagens service AB. Ragnar Andersson, Analysansvarig, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande. Åsa Lindh,Generaldirektör, Socialfonden.
Göran Brulin, Ansvarig följeforskning, Tillväxtverket/Regionalfonden. Mats Svegfors, Moderator.

Ett hus - fem möjligheter.
Ett mål för enklare val.
Tid: Måndagen den 1 juli, kl. 13.30–14.30
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34
Fastigheten är ett system och alla installationer måste fungera ihop för att uppnå
de uppsatta målen. HSB har initierat ett BEBO projekt som belyser andra värden
än bara kilowattimmar. Fokus är att visa på lönsamma åtgärdspaket som ser till
helheten. Grunden är ett hus där vi tar fram (i dagsläget) fem olika paketlösningar
där vi ska halvera energianvändningen på ett lönsamt sätt. Det ska vara enkelt
att beställa och följa upp. De fem alternativen sträcker sig från att montera in
värmepump till att riva och bygga nytt. Här belyses viktiga faktorer som förbättrat
driftnetto, lägre månadskostnad, mindre koldioxidbelastning, bättre inneklimat,
hyresnivåer/avgifter med mera. Roland Jonsson, energichef HSB Riksförbund,
medverkar i seminariet.

Sänk byggkostnaderna
och öka byggandet
Tid: Måndagen den 1 juli, kl. 16.30-18
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34,
lokal Furilden (avslutas ca 17.30 med mingel)
HSB och SABO i ett gemensamt seminarium: Hur kan byggandet öka och byggkostnaderna sänkas? Med avstamp i SABOs Kombohus och HSB Bostad Future,
två olika lösningar för att få till ett mer kostnadseffektivt byggande, diskuterar vi vilka
åtgärder som krävs, såväl från kommun, stat som byggbransch. Deltar gör bland
andra bostadsminister Stefan Attefall och Socialdemokraternas Tomas Rudin.

Innovation i bostadsbyggandet - en
nyckel för att lösa bostadsbristen
Tid:Tisdagen den 2 juli, kl. 8.30-9.30
Plats:Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Lilla salen
Arkitektstudenterna och jagvillhabostad.nu arrangerar ett frukostseminarium:
Bostadsbyggandet står och stampar samtidigt som bostadsbristen eskalerar.
Samtalet kommer att fokusera på vad innovation i bostadsbyggandet faktiskt är
och vad som krävs för att få verkliga resultat. Medverkande: Janna Valik, Generaldirektör, Boverket. Åsa Kallstenius, Arkitekt, KOD Arkitekter. Björn Siesjö, Stadsarkitekt, Göteborgs stad. Mats Herner, Exploateringschef, Wallenstam. Anders
Lago, Förbundsordförande, HSB Riksförbund.

Uppskjuten framtid.
Hur kan nyanlända beredas
plats i Sverige?
Tid: Tisdagen den 2 juli, kl. 8.30-9.30
Plats: S:ta Maria domkyrka
Global Utmaning och Svenska Kyrkan arrangerar: Det finns stor brist på kommunplatser för de som får asyl i Sverige. Etableringen fördröjs när det inte går att
komma igång med jobb och studier. Är det vilja eller bostäder som saknas hos
kommunerna? Hur upplever de nyanlända själva sin situation? Vilka problem och
möjliga lösningar finns? Medverkar gör bl a Sofie Kjellin, chef Samhällsbyggnad
och Juridik, HSB Riksförbund.

Värmeåtervinning i bostäder hur når vi EU:s nollvision?
Tid: Tisdagen den 2 juli, kl. 9.30-10.30
Plats: Holmen, Visby Hamn
Svensk Ventilation arrangerar: Förutom EU:s mål så har Sverige bestämt att halvera energianvändningen fram till 2050. De tekniska ambitionerna är höga och HSB
arbetar med en teknik som radikalt kan sänka energianvändningen i bostäder och
samtidigt förbättra inomhusklimatet för de boende. Ett föredrag och samtal med
branschföreträdare, experter,inbjudan och åhörare. Medverkar gör bl a Roland
Jonsson, Energichef HSB Riksförbund.

Är omställning
i finansvärlden möjlig?
Tid: Tisdagen den 2 juli, kl. 14.30-16
Plats: Drottens ruin, Syskongatan, Visby
Är det möjligt att förnya finanssektorn och få bort de för samhället destruktiva
dragen? Hur kan finansaktörer istället bidra till lösningar på miljö- och samhällsproblem? Och vad krävs för att de goda exempel som finns inte blir undantag
utan norm hos de stora finansinstitutionerna? Medverkande: Kristoffer Lüthi, vice
VD, Ekobanken. Kristina Persson, ordförande, Global Utmaning. Jonas Ahlén,
portföljförvaltare hållbara investeringar, SPP/Storebrand. Cecilia Näsman, VD,
Oikocredit Sverige. Ingemar Tigerberg, redaktör, Camino.

Att brinna för tillväxt
av idéburen vård och omsorg
Tid: Tisdagen den 2 juli, kl. 17–17.45
Plats: Krukmakarens hus, Mellangatan 21
Famna arrangerar: Efterfrågan på en mångfald av aktörer inom vård och social omsorg innebär behov av tillväxt av utförare inom välfärdsområdet. Hur ser
de idéburna aktörerna inom vård och social omsorg på nödvändigheten och
drifkraften för att växa och utvecklas? Och hur ser förutsättningarna och möjligheterna ut för dem som vill starta välfärdsföretag utan vinstutdelning? Medverkar gör bl a Karin Thalén, vd HSB Omsorg.

Framtidens järnväg formas idag
Tid: Onsdagen den 3 juli, kl. 9.30 - 15.15
Plats: Börshuset, Strandgatan 10
Tågoperatörerna arrangerar: Diskussioner om järnvägen - ett hållbart sätt att
resa och transportera. Dagens ämnen: trafikverkets förslag till åtgärder, monopol & marknad, hur politiken vill utveckla järnvägen, vad branschens VD:ar tror
om framtiden, bättre möjligheter för godstrafiken, järnvägens betydelse regioners utveckling. Medverkande: Carl-Fredrik Bernmar, logistikchef, Coop. Christel Wiman, VD, Tågoperatörerna. Gunnar Malm, GD, Trafikverket. Jan Sundling,
Ordf, SJ. Crister Fritzson, VD, SJ. Jan Kilström, VD, Green Cargo. Peter Viinapuu,
VD, MTR. Kerstin Gillsbro, VD, Jernhusen. Gunnar Alexandersson, Näringsdep.
Jan-Evert Rådhström, (M), Trafikutskottet. Anders Ygeman, (S), Trafikutskottet.
Lars Tysklind, (FP),Trafikutskottet. Pia Kinhult, (M), Skåneregionen. Stina Bergström, (MP), Värmland och Trafikutskottet. Mats Nyblom, VD, Hector Rail.
Per Bondemark, vVD, SSAB Näringslivets transportråd. Leif Zetterberg, BTO.
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Högt pris för bostadskris
Tid: Onsdagen den 3 juli, kl. 12.30-14 Plats: Teaterskeppet, Visby Hamn
Riksbyggen och HSB i gemensamt seminarium: Det byggs för få bostäder, det
är de flesta överens om. Bostadsbristen får konsekvenser för individer och samhälle. Välkommen till seminariet Högt pris för bostadskris. Här presenteras nya
siffror på hur sysselsättning, produktion och regioners tillväxt påverkas av det
låga byggandet. Många avvägningar ska göras inför byggstart. Det finns många
regler att följa och olika intressen står mot varandra. Vi ska bygga långsiktigt hållbart. Lägg därtill frågan om finansieringen. Faktum kvarstår – vi måste bygga mer,
vi måste bygga bra. Hur ska vi kunna förenkla och stimulera byggandet så att våra
barn kan flytta hemifrån och städer kan säkra framtida tillväxt?
Medverkar gör bl a Karl-Petter Thorwaldsson, LO; Per Ankersjö, Centerpartiet; Maria Ågren, GD Naturvårdsverket och Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare KTH.

Hur kan vi synliggöra idéburna
organisationers samhällsnytta?
Tid: Onsdagen den 3 juli, kl 13-13.20
Plats: Föreningen JAGs samtals- och debatt-tält på Skeppsbron
(nära Hamnplan/Högskolan)
Personlig assistans består av annat än oskäliga vinster å ena sidan och offentliga sektorn å andra sidan. Det finns något där emellan; kooperativa, värdegrundsbaserade företag med tillväxtpotential, som myndigheter, politiker och
faktiskt också allmänheten borde få upp ögonen för. Idag tar riskkapitalägda
bolag över alltmer personlig assistans, genom aggressiv marknadsföring och
uppköp av små företag. Allmänhetens förtroende för att pengarna används rätt
har sakta urholkats. För att stoppa oskäliga vinster och kriminalitet tar myndigheterna i med hårdhandskarna. Tillsyn och tillstånd för anordnare har följts av
omfattande uppgiftslämnarskyldighet och myndigheters rätt att göra oanmälda
hembesök hos den funktionshindrade. Assistansen blir mer och mer överreglerad med följd att grundvalarna för reformen – valfrihet, självbestämmande
och integritet – får stryka på foten. Det är hög tid att synliggöra samhällsnyttan
med de idéburna och brukarstyrda assistanskooperativen som har assistansanvändarnas självbestämmande som yttersta drivkraft, och där enda vinsten är
brukarnas självbestämmande. Anita Fink Knudsen, chefsförhandlare på KFO,
samtalar med JAGs medlemmar. Samtal och debatter pågår i JAGs tält under

hela veckan.

Sociala hänsyn vid upphandling
kräver kompetens - vem betalar?
Tid: Onsdagen den 3 juli, kl. 13-13.45. Plats: H10 Bar och Café, Hästgatan 1
Europeiska socialfonden/Temagruppen Entreprenörskap och Företagande arrangerar: Upphandling med sociala kriterier står inför ett genombrott. Men kompetens saknas ofta såväl i kommunerna som i de sociala företagen. Vad behövs
av kompetensutveckling? Vad behövs när det gälller policyutveckling? Hur ska
detta finansieras? Kan Socialfonden bidra? Medverkande: Eva Nypelius, SKL,
Egil Nylén, SOI – Sveriges offentliga upphandlare, Eva Ternegren, politiker från
Göteborg, vilka ska upphandla 50 procent med sociala hänsyn, Elisabeth Nachman, Nyföretagarcentrum, Bosse Blideman, Upphandlingsutredningens referensgrupp och Temagruppen Entreprenörskap och Företagande, Eva Carlsson,
Tillväxtverket, samt Åsa Lindh, GD för Socialfonden.

Kan sociala företag
bli dubbelt så bra?
Tid: Onsdagen den 3 juli, kl. 14 – 15.30 med efterföljande mingel
Plats: Science Park, Strandgatan 1, Visby
Coompanion Stockholms län arrangerar: Sociala företag måste utveckla dubbla
kompetenser. Sociala företag med inriktning arbetsintegrering har utvecklat nya
modeller för samverkan och tillväxt så fler har kunnat anställas. Coompanion dis
kuterar erfarenheter i projektet “Dubbelt Så Bra”. I halvlek bjuder vi på ngt gott
från ett lokalt socialt företag. Avslutningsvis tar vi upp exempel på framgångs
rika nya modeller, bl.a. social franchising. Medverkande: Susanne Johansson,
projektledare, Coompanion. Lotta Johansson, länsbygderådet i Stockholms län.
Annette Dünkelberg, affärsutvecklare, Coompanion. Jan Forslund, moderator,
Coompanion.

Höga markpriser ett hinder för det goda boendet?
Tid: Onsdagen den 3 juli, kl. 16.45-18
Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
HSB och Sveriges Arkitekter i ett gemensamt seminarium: Kommunernas markpolitik har stor betydelse för både kvantiteten och kvaliteten i bostadsbyggandet.
Hur får vi en ökad transparens? Hur förenar vi olika intressen så att vi får en god
stadsbyggnad? Deltar gör bland andra Ulf Perbo, statssekreterare Socialdepartementet och Emma Jonsteg från Utopia Arkitekter.

Det stora detaljhandelsskiftet
Tid: Torsdagen den 4 juli, kl. 8.15 - 9
Plats: Restaurang Burmeister, Strandgatan
Fastighetsnytt och KF Fastigheter arrangerar. Detaljhandeln 2013: Konkurserna
fortsätter att öka, tillväxten står och stampar, men samtidigt omsättningsökningar
i e-handeln med närmare 18 procent. Det stora detaljhandelsskiftet är här. Skiftet
som förändrar konsumenternas preferenser och beteenden och som skakar om
förutsättningarna för detaljhandeln i grunden. För stadskärnor, handelsplatser,
fastighetsägare, kommuner och detaljister förändras spelplanen. Vilken är din
plan för det stora detaljhandelsskiftet? Medverkande: Bernt-Olof Gustavsson Vd
KF Fastigheter, Elin Frendberg, Beteendevetare och omvärldsanalytiker, United
Minds. Emma Hernell, Retailanalytiker, United Minds.

Kött med dålig eftersmak om hästslakt, maffia och DNA
Tid: Torsdagen den 4 juli, kl. 8.30 - 10
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen
Konsumentföreningen Stockholm arrangerar: Köttskandalerna har avlöst varandra den senaste tiden. Hur går egentligen handeln med kött till i Sverige och internationellt? Frukostseminarium om marknad och priser, garantier och kontroller,
bovar och banditer och om hästslakt och det onödiga matsvinnet.
Medverkande: Anneli Bylund, Coop. Louise Ungerth (moderator), Chef Konsument & miljö, Konsumentföreningen Stockholm. Anna-Maria Corazza Bildt,
EU-parlamentariker (M), EU-parlamentet. Pyry Niemi, Riksdagsledamot (S), Riksdagen. Jari Latvanen, Vd, Findus. Ingrid Eilertz, Chefsveterinär, Jordbruksverket.
Lars Ericson, Vd, Konsumentföreningen Stockholm.

Jakten på Ostartat
Tid: Torsdagen den 4 juli, kl. 10-10.45 Plats: Donnerska huset i Visby
Unga säger att de vill starta företag och gärna tillsammans. Men varför gör de inte
det, då? Vad är det som hindrar? Paneldiskussion med rådgivare från Coompanion, Ekobanken och några unga kooperatörer. Moderatorer är Eva Nordström från
KFO och Janna Olzon från Coompanion Sverige.

Vinsten är stor!
Tid: Torsdagen den 4 juli, kl. 10.30-11.30
Plats: Birgers Gränd 7, ingång i muren från Almedalen
Om vinsten av personlig assistans ur ett individuellt och samhällsekonomiskt perspektiv. Anna Barsk Holmbom redogör för ekonomi kring assistansersättningen
och för samtal med ledande politiker och representanter från IfA.

Experiment pågår.
Makt, plast, gift och våra barn
Tid: Torsdagen den 4 juli, kl. 13-17
Plats: Folkets Bios filmtält, Holmen, Visby hamn
Sarstad Press arrangerar detta seminarium med visning av filmen Underkastelsen. Presentation av boken Experiment pågår – Makt Plast Gift & Våra barn.
Rapport och samtal om kopplingen mellan hormonstörande kemikalier och flera
folksjukdomar. Medverkar gör bland andra Mia Torpe, Miljöchef HSB Riksförbund.

Vill vi ha kooperativa
företag i Sverige?
Tid: Torsdagen den 4 juli, kl. 13-13.45
Plats: Donnerska huset, Donners Plats 1, konferensrum plan 2
En politisk debatt med bland andra näringsminister Annie Lööf om behovet av en
kooperativ bolagsordning med Coompanion Sverige. Kooperativa företag är den
företagsform som växer snabbast i Sverige. Oftast i form av ekonomisk förening.
Det kan vara konsumentföreningar eller föreningar för inköp av egendom, maskiner och så vidare.Men för de som vill driva kooperativa service-, tjänste-, eller
produktionsföretag försvårar det att formen är förening och inte bolag. Coompanion Sverige vill att en särskild kooperativ bolagsform införs i Sverige för att underlätta för att fler kooperativa företag startas. Vi vill med detta seminarium få igång
en diskussion kring kooperation, demokratisk företagande och social ekonomi.

God kvalitet – Nu går vi vidare!
Tid: Torsdagen den 4 juli, kl. 13.30-14.30
Plats: Birgers Gränd 7, ingång i muren från Almedalen
Vad kännetecknar god kvalitet i den personliga assistansen nu och framåt?
IfA och Anita Fink Knudsen från Arbetsgivarföreningen KFO redogör för sina perspektiv på frågan, sedan följer samtal tillsammans med ledande politiker.

Handelns jobbpakt öppnar
dörren för unga – vill resten
av arbetsmarknaden följa efter?
Tid: Torsdagen den 4 juli, kl. 14.30-15.30
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, Visby
KFO arrangerar tillsammans med Svensk Handel och Handels ett seminarium
om yrkespraktik. I år tar ca 3 000 gymnasieelever studenten inom handels- och
administrationsprogrammet. De har chans att få en unik inträdesbiljett till arbetsmarknaden genom ett års yrkespraktik. Handelns parter berättar om satsningen
och frågar sig om resten av arbetsmarknaden är villig att ta efter. Medverkande:
Bettina Kashefi, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, Nils Karlsson, vd för forskningsinstitutet Ratio, Jytte Guteland, programansvarig på Global
utmaning med fokus på ungdomsarbetslöshet, Lena Widman, chefsjurist på KFO,
Bertil Östberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, Dag Klackenberg,
vd för Svensk Handel och Susanna Gideonsson, 1a vice ordförande i Handelsanställdas föbund. Samtalet leds av moderatorn Angeli Sjöström Hederberg.

