Måndag 4/7
09:30 - 10:15

Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av icke-finansiell information?
CSR Sweden
Beskrivning av samhällsfrågan
Ämnet är det aktuella lagförslaget kring redovisning av icke-finansiell information som kommer träda i kraft
detta år. Vi vill lyfta diskussionen till en intelligent nivå om vilka möjligheter detta kan innebära. Hur tänker
finansmarknaden i sin finansanalys om hållbarhetsfrågorna?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Det sägs ofta att ingen läser företagens hållbarhetsrapporter, och trots detta läggs mycket tid och pengar på
detta. Finansmarknad är intresserad av framåtriktad information inte historik. Hur ser det ut på företagen och
hur får man hållbarhetsfrågorna att slå genom hela bolaget? Kan vi inom kort framtid förstå det finansiella i det
områden som tidigare beskrivits som icke-finansiellt, nu när det för många företag ska in i årsredovisningen?
Medverkande:
• Peter Alestig, journalist, Svenska Dagbladet
• Bengt Mattson, hållbarhetschef, Pfizer
• Annika Ramsköld, hållbarhetschef, Vattenfall
• Karin Reuterskiöld, senior client executive, Danske Bank
• Ola Löhman, esg expert, CSR Sweden
• Parul Sharma, rektor, The Academy for Human Rights in Business
• Lena Hök, skandia, Hållbarhetschef

kl. 11.00-12.00

Brott mot barn på internet. Om sexuella övergrepp online och dess konsekvenser offline
Rädda Barnen
Beskrivning av samhällsfrågan
Om vilka konsekvenserna blir för barn av att utsättas för sexuella övergrepp på internet, på vilket sätt viktiga
vuxna kan göra skillnad, vad som behöver göras i samhället och hur det polisiära krafttaget mot denna allvarliga brottslighet mot barn bör tas.
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Författaren Caroline Engvall, regionpolischef Carin Götblad, Rädda Barnens psykolog Maria Schillaci och Inrikesminister Anders Ygeman i paneldiskussion om vilka konsekvenserna blir för barn av att utsättas för sexuella
övergrepp på internet, på vilket sätt viktiga vuxna kan göra skillnad, vad som behöver göras i samhället och hur
det polisiära krafttaget mot denna allvarliga brottslighet mot barn bör tas. Moderator för samtalet är Elaine
Eksvärd, retorikexpert och författare till boken ”Medan han lever”. Vi höjer rösten för att tillsammans uppmärksamma hur sexuella övergrepp mot barn på internet kan förebyggas, vilket stöd utsatta barn behöver samt hur
förövare kan identifieras och lagföras.
Medverkande:
• Anders Ygeman, inrikesminister
• Carin Götblad, regionpolischef region mitt, Polisen
• Caroline Engvall, författare och debattör
• Maria Schillaci, psykolog, Rädda Barnen
• Elaine Eksvärd, författare och retorikexpert, Moderator

kl. 13.00-14.00

Ungas röster räknas
Tilia
Beskrivning av samhällsfrågan
1 av 4 unga lider av psykisk ohälsa och utöver det är mörkertalet stort. Endast hälften av dem söker hjälp. Vi
anser att detta är ett tydligt tecken på att det stöd samhället erbjuder inte är tillräckligt.
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Tilia grundades år 2012 med syfte att finnas till för alla de barn och unga som inte får hjälp och stöd genom
offentlig sektor men är i behov av det. Vi har lyssnat in vår målgrupps behov och det är idag många som vänder
sig till oss med en frustration att inte bli bemötta på sina egna villkor. Samtidigt råder en diskussion över ungas
huvuden om varför de mår dåligt och vad vi ska göra åt det. Detta seminarie inkluderar det bästa facit vi kan
finna: de unga själva. Varmt välkomna till en lösningsfokuserad timme för ungas psykiska hälsa.
Medverkande:
• Annesofie Blixt, grundare, Tilia
• Adam Werner, volontär, Tilia
• Linnea Björndahl, volontär, Tilia
• Teresa Linnarsson, volontär, Tilia
• Kerstin Evelius, nationell samordnare statens insatser för psykisk hälsa, Socialdepartementet
• Tiina Ekman, verksamhetsansvarig utredning, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
• Ing-Marie Wieselgren, läkare och specialist i psykiatri, projektchef SKL
• Cecilia Grefve, nationell samordnare för social barn- och ungdomsvård

14.30-15.30

Hur mäts social hållbarhet?
Skandia
Beskrivning av samhällsfrågan
I affärsuppgörelser och upphandlingar ställs allt oftare krav på social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt
krävs även affärsnytta och ekonomisk resurseffektivitet. Frågan är: Vilka satsningar ger effekt? Hur mäts social
och ekonomisk nytta?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
FN:s hållbarhetsmål pekar ut en tydlig färdriktning där stater, offentlig sektor och näringslivet ska bidra till lösningar på våra samhällsutmaningar. Samtidigt ökar intressent för hållbara investeringar och även social impact
bonds. Global Reporting Initiative (GRI) och Principles for Responsible Investment (PRI) är välkända verktyg för
att rapportera hållbarhet. Men frågan är: Vilka satsningar ger effekt? Hur mäts social och ekonomisk nytta?
Satsningar som inte utvärderas kan till och med bli kontraproduktiva. Vad innebär det att mäta och utvärdera
social hållbarhet för verksamheter inom näringslivet, investeringar, offentlig sektor, välfärdssatsningar och
ideella organisationer? Skandia tar tillsammans med bland annat forskare fram en metod för att mäta och
utvärdera social hållbarhet, till stor del i ekonomiska termer. I höst släpps metoden och den relaterade boken.
Medverkande:
• Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
• Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn-Sells
• Erik Jannesson, hållbarhetsutvecklare, Serus
• Pauline Göthberg, nationell samordnare, Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling
• Johan Hassel, moderator, Global utmaning

16.00-16.45

Att arbeta i partnerskap för hållbara samhällsförändringar
Rädda Barnen
Beskrivning av samhällsfrågan
Många samhällsaktörer har på olika sätt arbetat mot utanförskap. Sällan har projekten bidragit till långvarig
och strukturell förändring. Satsningarna som genomförs är ofta i projektform utan lokal förankring, med konsekvens av det finns en utbredd projekttrötthet. Hur kan vi ändra på detta?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Många samhällsaktörer har på olika sätt arbetat mot utanförskap. Ofta har effekterna varit goda för enskilda
individer men sällan bidragit till strukturell förändring. Satsningarna som genomförs är ofta i projektform utan
lokal förankring med konsekvens av det finns en utbredd projekttrötthet. Alla sektorer, inklusive medborgare, måste involveras i problemställningen och lösningen och tillsammans sätta upp gemensamma mål. Inom
ramen för Rädda Barnens satsning På Lika Villkor bedrivs ett arbete i partnerskap mellan civila samhället, näringsliv, offentlig sektor, akademi och forskning med syfte att tillsammans långsiktigt påverka uppväxtvillkoren
för barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Sverige.
Medverkande:
• Fredrik Nilzén, ansvarig - corporate citizenship norden, Accenture
• Fredrik Åkesson, hållbarhetschef, IKANO Group
• Jonas Carlehed, hållbarhetschef, IKEA Sverige
• Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia

Tisdag 5/7
08.00-09.00

Från flykt till trygghet – fungerar vårt mottagande för barn på flykt?
UNICEF Sverige
Beskrivning av samhällsfrågan
Förra året tog Sverige emot rekordmånga asylsökande barn. Det svenska mottagningssystemet var och är fortfarande under stor press. Barn riskerar därmed att inte få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Hur
säkerställer vi att Sverige lever upp till sina åtaganden för dessa barn?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
UNICEF Sverige vill att regeringen antar en nationell handlingsplan för att säkra att nyanlända asylsökande barn
får sina rättigheter tillgodosedda. Den måste kännetecknas av en tydlighet kring roller och ansvarsfördelning
och omfatta åtgärder för alla barn i mottagandet, d.v.s. även de barn som kommer med sina anhöriga. Planen
bör tas fram i nära dialog med alla berörda aktörer inklusive det civila samhället. UNICEF har tio förslag som
vi vill ingår i den gemensamma handlingsplanen. Räcker vårt sociala skyddsnät till för dessa barn? Får barnen
en god man inom den tid som lagen kräver? Finns det tillräckligt många utbildningsplatser? Får alla barnen
genomgå hälsoundersökningar? Hur kan vi förhindra att barn försvinner?
Medverkande:
• Åsa Regnér, barnminister, Socialdepartementet
• Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson, Moderaterna
• Petra West-Stenkvist, socialchef och styrelseledamot i föreningen sveriges socialchefer, Sjöbo kommun
• Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige
• Niklas Svensson, moderator och politikreporter, Expressen
09:30 - 10:30

Hur länge ska jag kriga för att få lite omtanke? Vårdens brister och vägen framåt
Föreningen Tillsammans
Beskrivning av samhällsfrågan
Hur ser möjligheterna ut för unga individer som utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp att få vård
och traumabehandling? Är den tillgänglig för alla och finns rätt kompetens?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Att utsättas för en våldtäkt är inte bara ett brott det är för de flesta också ett stort trauma som ofta leder till
svår psykisk ohälsa hos den som drabbas. Trots att det enligt Brå sker cirka 36 000 våldtäkter varje år är möjligheterna till specialiserad vård eller traumabehandling mycket liten för individer som utsatts för våldtäkt eller
andra former av sexuella övergrepp. Vilka exakta problem finns när det gäller vården för personer som utsatts
för sexuella övergrepp, vilka konsekvenser kan det få och vad kan vi göra för att förbättra vården så att fler får
möjlighet till en snabbare rehabilitering? Detta är några av frågorna som kommer diskuteras på seminariet där
ni också kommer få lyssna till överlevare av sexuella övergrepp som självar delar med sig av sina upplevelser av
vården.
Medverkande:
• Gita Rajan, medicinskt ansvarig, WONSA
• Mikael Thörn, huvudsekreterare för nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld
och förtr, Regeringskansliet
• Emma Henriksson, ordf socialutskottet, riksdagsledamot, Kristdemokraterna
• Yasmine Larsson, suppleant socialutskottet, riksdagsledamot, Socialdemokraterna
• Caroline M, överlevare, volontär, Föreningen Tillsammans
• Ida W, överlevare, volontär, Föreningen Tillsammans

11:00 - 12:00

Shared value – economic value by improving societal conditions
Skandia
Beskrivning av samhällsfrågan
Sweden faces a number of structural challenges and is in need of new ways to manage jobs, social welfare and
sustainable financial development. How can a shared value perspective contribute to continued growth and
development for Sweden?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Shared Value is a management strategy used to create economic value by improving societal conditions
through innovation and partnership. Several large Swedish companies are built on a combination of successful
business strategies and community-supporting activities or products. The shared value framework creates new
opportunities for business, civil society and government to leverage the power of market-based competition in
addressing social problems. Sweden, as many other countries are now developing through solutions based on
a combination of social benefit, business benefit and business corporation’s unique experience and expertise.
One example is Intel who educated 10 million teachers to improve students’ academic performances. Aside
from the exceptional community benefit of the investment, it has also become a profitable business area for
the company. Can community challenges in Sweden be dealt with in a similar way?
Medverkande:
• Frans Lindelöw, ceo, Skandia
• Johan Karlström, ceo, Skanska
• Mia Brunell Livfors, ceo, Axel Johnson
• Marc Pfitzer, managing director, FSG
• Håkan Svedman, country manager, IKEA Retail Sweden
• Johan Hassel, moderator, Global Utmaning
13:00 - 14:00

Vad betyder Fintech för Sverige?
Skandia
Beskrivning av samhällsfrågan
Finansiell teknologi revolutionerar inte bara våra betalningssätt utan kommer också både att utmana och skapa nya jobb. Vilka hot och möjligheter finns? Hur bidrar svenska pensionspengar till utvecklingen och vad är det
som gör att flera svenska fintech-bolag blivit så framgångsrika?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Utvecklingen inom finansiell teknologi förändrar både existerande bolag och skapar möjligheter som kan
revolutionera våra framtida betalningssätt. Produkter, processer och företag förändras i snabb takt och många
svenska bolag blir stora internationella succéer. Hur påverkar Big data, blockchain och andra fintech-innovationer Sverige och svenska bolag? Vilka hot och möjligheter bjuder fintech-utvecklingen på? Skapas fler jobb än
vad som försvinner? Sverige skapar många framgångsrika bolag, men vad krävs gällande lagstiftning, kapital, utbildning och teknik för att ligga i framkant inom fintech också framtåt? Träffa av några Sveriges främsta
fintech-entreprenörer och andra experter för ett samtal om fintech-utvecklingens betydelse för svenska jobb,
företag och tillväxt.
Medverkande:
• Sebastian Siemiatkowski, vd och grundare, Klarna
• Jacob de Geer, vd och grundare, iZettle
• Annie Lööf (C), partiledare och fd. näringsminister, Centerpartiet
• Roger Johanson, chef för tillväxt- och infrastrukturinvesteringar, Skandia
• Anna Felländer, framtidsekonom, Swedbank
• Karolina Macéus, moderator

14.30-15.30

Näringslivet och barns rättigheter – ansvarsfull marknadsföring
ICC Sweden, Rädda Barnen
Beskrivning av samhällsfrågan
Marknadsföring ska respektera och främja barnets rättigheter. Näringslivet måste därför vidta särskild aktsamhet i marknadsföring som riktas till barn, visar barn och visas i media som riktar sig till barn. Ansvaret går
bortom lagstiftningen och utmanas av ökad kommunikation i digitala medier.
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Barnrättsprinciperna är framtagna för att hjälpa företag att ta större ansvar för barns rättigheter. Princip 6
betonar att företag ska använda marknadsföring som respekterar och främjar barns rättigheter, ett ansvar
som går bortom vad som anges i nationell och internationell lagstiftning. Som världens största näringslivsorganisation arbetar Internationella Handelskammaren (ICC) bl.a. med att utveckla självreglering genom uppförandekoder som sätter standarder och praktiska regler. Redan 1937 publicerade ICC första upplagan av ICCs
Marknadsföringsregler, innehållande regler som ligger i linje med det utökade näringslivsansvar som princip 6
betonar. Seminariet kommer diskutera vad ansvaret för främjandet av barns rättigheter innebär i praktiken, hur
ansvaret definieras i ICCs Marknadsföringsregler och hur företags efterlevnad av reglerna prövas av Reklamombudsmannen. Vidare diskuteras hur och varför ökad kommunikation i digitala medier ställer högre krav på
företag att vidta aktsamhet.
Medverkande:
• Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen
• Susanna Zeko, tf. generalsekreterare, ICC Sweden
• Elisabeth Trotzig, reklamombudsman
• Gunilla Welander, jurist, Reklamombudsmannen
• Johanna Nylander, ansvarig samhällsfrågor, Dataspelsbranschen
16.00-16.45

Att stoppa våld mot barn – är Sverige bäst i klassen?
UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Plan International Sverige, SOS Barnbyar Sverige, Barnfonden
Beskrivning av samhällsfrågan
Våld mot barn är ett enormt problem både i Sverige och världen. I de nya globala utvecklingsmålen ingår att
stoppa alla former av våld mot barn. Sverige har åtagit sig att vara ett föregångsland i detta arbete, både här
hemma och i vårt utvecklingssamarbete. Hur tänker Sverige driva frågan?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Våld är en av de allvarligaste kränkningar som barn utsätts för. Det är dessutom ett stort hinder för utveckling
och medför stora kostnader för samhället. I Sverige är vi inte lika bra på att skydda barn från våld som vi kanske
tror. I det nya initiativet Global partnership to end violence against children har Sverige valt att vara ett föregångsland. Vilka utmaningar har vi i Sverige för att nå målet om att stoppa allt våld mot barn? På vilka områden
har vi gjort framsteg och kan visa på goda exempel för andra länder? Vad kan vi lära av andra? Hur kan man
praktiskt ändra människors attityder och beteenden och hur kan arbetet i Sverige och arbetet inom biståndet
knytas ihop?
Medverkande:
• Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet
• Pia Stavås Meier, programchef, Plan International Sverige
• Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige
• Elisabeth Dahlin, generalsekreterare (moderator), Rädda Barnen

Onsdag 6/7
11.00-12.00

Så blir ohälsans pris en lednings- och styrelsefråga
Skandia
Beskrivning av samhällsfrågan
Ohälsan har ett högt pris, inte bara för samhället i stort utan också för svenska företag. Det råder dessutom
stora skillnader i ohälsa mellan olika branscher. Många allvarliga sjukdomsfall och stora kostnader går att undvika genom små förändringar i levnadsvanor.
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Hur många cancerfall och andra allvarliga sjukdomstillstånd kan undvikas genom att minska förekomsten av
riskfyllda levnadsvanor som rökning, övervikt, stillasittande och riskbruk av alkohol? Skandia har med hjälp av
forskare från Uppsala Universitet tagit fram ett verktyg för att beräkna ohälsa. Skandias friskvårdskalkylator visar
även hur mycket kommun, arbetsgivare och staten sparar genom att riskfaktorerna minskar. Nya prognoser från
Cancerfonden visar att antalet som lever med en cancerdiagnos kommer att fördubblas till år 2040 och samhällets kostnader för cancer kommer att öka dramatiskt. Samtidigt vet vi att runt en tredjedel av all cancer går att
förebygga genom hälsosamma levnadsvanor. Ohälsan kostar hundratals miljarder varje år för företag, kommuner,
sjukvård och resten av samhället, trots att en stor del går att undvika. Hur hamnar ohälsans pris på styrelsens
bord och vilka effekter kan vi se i antal sjukfall och dess kostnader genom förändringar i levnadsvanor?
Medverkande:
• Inna Feldman, fil.dr., forskare, Uppsala Universitet
• Therese Svanström-Andersson, statssekreterare hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, Socialdepartementet
• Jan Zedenius, chefläkare på sophiahemmet och medicinskt sakkunnig, Cancerfonden
• Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv
• Charlotte Strömberg, erfaren styrelseledamot, Accretiv AB
• Kristina Hagström, hälsostrateg, Skandia
• Pia Sehm, moderator
13.00-14.00

Rekordhög samhällsnota för framtiden
Skandia
Beskrivning av samhällsfrågan
Svenska välfärdssystemen och kommuner befinner sig just nu i en pressad situation både ekonomiskt och socialt. En rapport visar ett starkt samband mellan förebyggande sociala insatser och minskat utanförskap. Har vi
råd att välja bort förebyggande investeringar?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Utanförskapet kostar redan i dag 200 miljarder kronor per år, vilket motsvarar ungefär fyra av Sveriges hela
försvarsbudgetar. Delar av välfärdssystemet befinner sig just nu i en pressad ekonomisk situation och det är
lätt att välja akuta insatser framför långsiktiga investeringar. Men vad blir prislappen om vi slutar investera? En
undersökning bland förtroendevalda i svenska kommuner visar ett starkt samband mellan proaktiva satsningar
och lågt utanförskap. Vad blir konsekvenserna framåt när dessa prioriteras ned och fler hamnar utanför? Forskare från Uppsala Universitet har tillsammans med Skandias stiftelse Idéer för livet tagit fram en modell för att
visa värdet av förebyggande sociala insatser och dessutom vilka insatser som ger effekt.
Medverkande:
• Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
• Anna Sarkadi, docent och specialistläkare, Uppsala Universitet
• Nima Sanandaji, teknologie doktor och författare
• Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
• Lena Hallengren (S), ordf. utbildningsutskottet, Riksdagen
• Oliver Rosengren (M), gruppledare och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Växjö kommun
• Karolina Macéus, moderator

14.30-15.30

Så bör vi arbeta för att leva upp till alla barns rätt att slippa våld
BRIS
Beskrivning av samhällsfrågan
Barn har rätt att slippa våld, trots det får vi dagligen samtal från barn som berättar om våld i hemmet. Berättelserna ligger till grund för rapporten ”Räknas det här som våld?”. Vilka brister finns i samhället och vilka
åtgärder måste till för att våldet mot barn ska upphöra?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt fri från våld, det säger både barnkonventionen och svensk lag. Hemmet
ska vara en plats att vila och växa i, utan rädsla för att någon ska göra en illa. Barnets vårdnadshavare är de
som ska se till att barnet får det som hen behöver och har rätt till för att må bra och kunna utvecklas. Trots det
får Bris dagligen samtal från barn där de beskriver våldet som deras vårdnadshavare utsätter dem för. Deras
berättelser utgör grunden i Bris rapport ”Räknas detta som våld?”, Under seminariet presenteras rapporten,
därefter genomförs en paneldebatt om bristerna som framkommit ur barns berättelser till Bris samt de åtgärder som krävs för att vi ska kunna leva upp till alla barns rätt att slippa våld.
Medverkande:
• Marie Angsell, sakkunnig, Bris
• Leo Gerdén, debattör
• Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris
• Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister
• Carl Göran Svedin, professor i barn och ungdomspsykiatri, Barnafrid

Torsdag 7/7
08.00-09.00

Hur kan vi få killar att prata om hur de mår?
Tilia, Suicide Zero
Beskrivning av samhällsfrågan
70% av de självmord som begås är av killar. Hur får vi dem att prata om du de mår? Hur kan vi upptäcka signaler och vad gör vi när de väl upptäcks?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Rapporter visa att unga tjejer mår sämst, men det är killar som begår flest självmord. Vi har bjudit in en panel
med just killar för att prata om samhällsnormer. Finns en ökad tabu kring just killar och psykisk ohälsa? Hur får
vi dem att prata om du de mår? Hur kan vi upptäcka signaler och vad gör vi när de väl upptäcks?
Medverkande:
• Annesofie Blixt, grundare, Tilia
• Adam Werner, volontär, Tilia
• Alfred Skogberg, generalsekreterare, Suicide Zero
• Mattias Sunneborn, ambassadör, Suicide Zero
• Christina Wahlström, Skandia
• Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS

09.30-10.20

Hur kan tätare städer leda till ett bättre samhälle?
Skandia Fastigheter
Beskrivning av samhällsfrågan
Tätare städer är en populär strategi för att minska bilberoendet och skapa funktionsblandade, sociala miljöer.
Men hur kan det kombineras med vår strävan mot gröna ytor, tryggare samhällen och bevarande av arkitektoniska värden? Och vad krävs av de inblandade aktörerna för att nå framgång?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Våra svenska städer har byggts utdragna och glesa till stor del inriktade på den bilburna människan. Sådana
städer blir ofta ödsliga, saknar offentliga rum och därmed kontakt mellan människor. Idag förespråkas tätare
städer aktivt, bland annat med mål att minska bilberoendet och skapa trygga, funktionsblandade, sociala miljöer. Men hur kan vi kombinera detta med vår kamp för att bevara ekologiska värden och gröna ytor? Hur kan vi
nyttja den befintliga – ibland kulturellt viktiga – bebyggelsen i vår strävan mot en tätare stad? Hur kan en sådan
utveckling bidra till tryggare samhällen? Och vad krävs av de inblandade aktörerna för att utvecklingen ska bli
framgångsrik?
Medverkande:
• Kristina Alvendal, Stadsbyggnadsexpert och fd stadsbyggnads- och fastighetsborgarråd, stockholms stad
• Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs Stad
• Gert Wingårdh, arkitekt, Wingårdh Arkitektkontor
• Anders Kupsu, verkställande direktör, Skandia Fastigheter
• Kristina Zakrisson, kommunstyrelsens ordförande, Kiruna kommun

11.00-12.00

Pensionspyramiden som försvann – vems ansvar är det att människor sparar?
Skandia
Beskrivning av samhällsfrågan
Eget sparande blir allt viktigare för att uppnå önskad levnadsstandard vid pension. Våra beräkningar visar att
det kan saknas mellan 3 000 och 7 800 kr per månad för att pensionstagare ska få ut önskat belopp vid pension. Vems ansvar är det att individen sparar och vad händer om vi låter bli?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Det svenska pensionssystemet beskrivs som en pyramid bestående av tre delar: statlig pension, tjänstepension och det privata pensionssparandet på toppen. Sedan avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort
saknas incitament för ett sparande som enbart syftar till pension och därmed försvinner toppen i pyramiden.
Enligt Skandias Seniorbarometer fortsätter människor att spara privat, men i andra former och framförallt
motsvarar inte sparandet den önskade pensionen i framtiden. Det som är bäst lämpat, löneväxling för extra
tjänstepension, gynnar bäst höginkomsttagare. Osäkerheten om pensionsnivån blir dessutom mycket stor
eftersom ränteläget påverkar och avkastningen från de finansiella marknaderna styr en allt större del av den
totala pensionen. Sparande blir allt viktigare för framtiden både för individen och samhället och båda parter
påverkas om sparandet inte uppnår önskad nivå. Vems ansvar är sparandet och vilka blir konsekvenserna om vi
låter bli?
Medverkande:
• Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia
• Tomas Enroth (S), gruppledare i Riksdagen, Socialdemokraterna
• Niklas Wykman (M), skattepolitisk talesperson, Moderaterna
• Ole Settergren, analyschef, Pensionsmyndigheten
• Kristina Kamp, pensionsexpert, Minpension.se
• Karolina Macéus, moderator
13.00-14.00

Kan skolan göra mer för att upptäcka våldsutsatta elever?
Rädda Barnen
Beskrivning av samhällsfrågan
Att uppmärksamma våldsutsatta barn – hur ser samhällets insatser ut idag – vad brister och vad fungerar. Hur
kan vi främja nya arbetssätt som syftar till att minska mörkertalet och komma in med rätt stöd/behandling i
rätt tid?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Våld medför ett stort lidande på individnivå och stora kostnader på samhällsnivå. Detta gör nya arbetssätt i
syfte att motverka våld mot barn högst befogade. Hur kan vi främja nya arbetssätt som syftar till att minska
mörkertalet och komma in med rätt stöd/behandling i rätt tid? I vissa fall kan vuxna upptäcka synliga tecken
på våld på barnets kropp eller misstänka att övergrepp skett mot bakgrund av andra symtom. Men när synliga
tecken saknas kan ett systematiskt sätt att fråga barn om våld vara mycket betydelsefullt. Genom att synliggöra för- och nackdelar med nya arbetssätt vill Rädda Barnen lyfta och problematisera frågan.
Medverkande:
• Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen
• Carin Götblad, Regionspolischef, Polisen
• Bodil Båvner, Utredare, SKL
• Ola Huhltmann, Leg Psykolog, Forskare, Göteborgs Universitet
• Maria Engström, Vårdutvecklare, Landstinget i Uppsala Län
• Christina Örnebjär, Riksdagsledamot, Liberalerna
• Edna Eriksson, Journalist, Moderator
• Karin Blomgren, Tematisk rådgivare, Rädda Barnen

14.30-15.30

Is your portfolio aligned with the 2-degree target? Har du en 2-gradersportfölj?
Skandia Fastigheter
Beskrivning av samhällsfrågan
Den finansiella sektorn redovisar som regel sina resultat baserat på relativa jämförelser och bakåtblickande
data. Men planetens gränser är absoluta och framtiden står på spel. Hur kan vårt kapital investeras baserat på
vetenskap och internationella överenskommelser för hållbar utveckling?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Naturens resurser och ekosystemtjänster utgör grunden för samhällets välstånd och ekonomiska utveckling.
För närvarande hotas fler av dessa biologiska system, och därmed förutsättningarna för fortsatt välstånd.
Forskare har länge varnat för denna utveckling och 2015 slöts två globala avtal, för FNs utvecklingsmål och klimatet. Länder, företag och investerare uttryckte sitt stöd för att uppnå en hållbar utveckling till år 2030 och att
begränsa den globala uppvärmningen väl under 2oC till 2050. Den finansiella sektorn använder som regel relativa jämförelser och bakåtblickande data för att mäta och redovisa sina finansiella resultat. Hur kan branschen
utveckla och använda framåtblickande och vetenskapligt baserade indikatorer för att säkerställa uppfyllelsen
av de globala hållbarhetsmålen? Hur vet sparare och kapitalägare att de har en ”2-gradersportfölj”?
Medverkande:
• Jakob Thomä, deputy director, 2 Degrees Investing Initiative
• Cecilia Repinski, programansvarig, Mistra Financial Systems, MISUM/HHS
• Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
• Johan Lycke, sekreterare fondutredningen, Regeringskansliet
• Magnus Emfel (moderator), senior advisor sustainable economy, Världsnaturfonden WWF
16.00-17.00

Är receptet mot minskad ohälsa en balanserad dos struktur och kultur?
Sverigestudien
Beskrivning av samhällsfrågan
Strukturen och kulturen behöver samspela för att utveckla högpresterande och välmående organisationer.
Varför är det ändå så att vi som beslutsfattare och ledare ofta instinktivt tar till strukturella åtgärder när vi vill
möta ett allt högre förändringstryck?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Forskningen visar att både strukturen och kulturen behöver samspela för att utveckla högpresterande och
välmående organisationer. Varför är det ändå så att vi som beslutsfattare och ledare ofta instinktivt tar till
strukturella åtgärder när vi vill möta ett allt högre förändringstryck från omvärld och medarbetare? Med kunskapen vi har idag, kan vi möta den ökade ohälsan hos i våra organisationer med en annan syn på ledarskap,
värderingar och hur vi driver verksamheter mot ökad effektivitet och en ökad förståelse för vem vi finns till för?
Välkommen till ett samtal om förändring, värderingar, ledarskap och bygget av välmående organisationer och
medarbetare. Som orientering i ämnet använder vi oss av färsk analys från Sverigestudien 2016. Värdar för mötet är Lena Hök, hållbarhetschef Skandia, Ulrika Tiverman, VD på managementkonsultbolaget Preera och Björn
Järbur kommunchef Ale kommun.
Medverkande:
• Ulrika Tiverman, VD, Preera
• Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
• Björn Järbur, Kommunchef, Ale Kommun

Fredag 8/7
09.30-10.30

Visst svinn får man räkna med? Skolplikt i alla ära, men varför följer vi inte upp barns
skolnärvaro
Prestationsprinsen och Skandias stiftelse Idéer för livet
Beskrivning av samhällsfrågan
Många barn har av olika anledningar stor frånvaro i skolan med ökad risk för framtida utanförskap och ohälsa.
Under våren 2016 genomförde vi en undersökning kring skolfrånvaro, som visar på storleken av problemet och
behovet av helhetsperspektiv och samverkan.
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Över 50 000 barn stor skolfrånvaro indikerar vår undersökning, drygt 14 000 av dem har en frånvaro på över 20
% och mer än 38 000 har en frånvaro på mellan 10-19 %. Stor frånvaro medför ökad risk för framtida utanförskap och ohälsa. Kommunerna har skyldighet att se till att alla barn fullgör sin skolgång. För att utarbeta bra
och mer omfattande riktlinjer behövs statistik och analyser av orsaker till problematisk skolfrånvaro. Det krävs
effektiva arbetssätt. Kommuner och skolor verkar behöva tydligare riktlinjer och mer stöd kring arbetet med
skolfrånvaro. Under våren 2016 har Prestationsprinsen och Idéer för livet, genomfört en TNS Sifo-undersökning
där kommuner och skolor fått svara på frågor bl.a. kring frånvarons storlek, hur de arbetar med statistik och
uppföljning, vilket stöd de behöver och får från kommun och skolmyndigheter. Utifrån undersökningens resultat
av skolfrånvarons omfattning och hur det arbetas med skolfrånvaro, debatterar vi vilka förändringar som kan
behövas.
Medverkande:
• Jennie Bacchus Hertzman, research executive, TNS Sifo
• Lena Hök, hållbarhetschef, Skandia
• Nima Sanandaji, författare och samhällsdebattör
• Maria Stockhaus, riksdagsledamot, Moderaterna
• Aggie Öhman, rapportförfattare, Prestationsprinsen
11:00 - 12:00

Mental träning och tydliga målbilder höjer elevernas motivation och prestation i skolan
Star for life
Beskrivning av samhällsfrågan
OECD riktar hård kritik mot det svenska skolsystemet, attityden i klassrummen och lärares låga status. Motivation och mental träning är självklarheter inom idrotten, men saknas i den svenska skolan. Kan schemalagd
mental träning hjälpa elever att prestera bättre och bidra till att fler når målen?
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Hur får vi en skola som rustar våra barn till starka individer med kunskaper som är anpassade till arbetsmarknadens krav? Kraven ökar på förmågan att motivera sig själv och ta ansvar för sina studier och sin egen framtid.
Samtidigt visar undersökningar att elevernas motivation minskar drastiskt ju äldre de blir. En undersökning av
MUCF visar att närmare 30 procent av svenska ungdomar inte klarade gymnasiekraven under vårterminen 2015.
Samma rapport visar att ca 20 procent av ungdomar mellan 16-24 har psykiska problem som oro, ängslan eller
ångest. Motivations- och mental träning är sedan länge en självklarhet inom sporten, men saknas helt i den
svenska skolan. Kan mental träning motivera elever att prestera bättre och bidra till att fler elever når målen
i LgR11 (Läroplanen för grundskolan)? Ta del av en forskningsbaserad metodik (Star for Life) som sedan 10 år
tillbaka används med framgång i sydafrikanska skolor för att stärka elevers engagemang och framtidstro.
Medverkande:
• Jana Söderberg, Mental tränare och verksamhetsansvarig, Star for Life i Sverige

13:00 - 14:00

Motiverade lärare ger bättre resultat för elever
Star for life
Beskrivning av samhällsfrågan
Hur kan mental träning för både pedagoger och elever öka motivation, självkänsla och få elever att prestera
bättre? Träningsprogram som fokuserar på förmågan att kunna leda sig själv kan stärka motivation, arbetsglädje och det personliga ansvarstagandet.
Utökad beskrivning av samhällsfrågan
Trycket på lärare är hårt och den psykiska ohälsan ökar bland både lärare och elever i Sverige. Samtidigt visar
forskning tydligt att motiverade lärare är en viktig förutsättning för elevernas motivation och lärande. Hur kan
mental träning för både pedagoger och elever öka motivationen, självkänslan och få elever att prestera bättre?
Hur skapar vi utrymme för motivationsträning för personal och elever för att nå målen i LgR11? Kom och ta del
av forskningsbaserade motivationsträningsprogram som fokuserar på förmågan att kunna leda sig själv genom
förståelse för hjärnans grundmekanismer och hur dessa med konkreta verktyg och träning kan påverkas för att
stärka motivation, arbetsglädje och personligt ansvarstagande. Metodiken arbetar med insikter och forskningsmetoder för att skapa ett klimat där varje individ kan vara sitt bästa JAG och utveckla sin fulla potential
oavsett ålder
Medverkande:
• Jana Söderberg, Mental tränare och verksamhetsansvarig, Star for Life i Sverige

