Inbjudan till ESO-seminarium 31 maj 2018:

Perspektiv på integration --- vart är vi på väg?
En ödesfråga för den svenska ekonomin är hur väl vi lyckas med integrationen i framtiden, särskilt av det stora antalet flyktingar som kommit till Sverige under senare tid.
I två nya rapporter till ESO, Tid för integration av Joakim Ruist och Lönar sig arbete
2.0? av Eva Löfbom, behandlas integrationsfrågor ur olika synvinklar. Ruist analyserar
de fyra senaste decenniernas integration och undersöker hur snabbt flyktingar med
olika bakgrund och förutsättningar integrerats i Sverige. Löfbom studerar bland annat
hur skatter och bidrag påverkar de ekonomiska drivkrafterna till arbete för olika typhushåll.
Vid seminariet presenteras rapporterna. Därefter följer kommentarer och en diskussion
om vad vi kan göra för att förbättra nyanländas möjligheter att komma i arbete och integreras i samhället.
Frågor som diskuteras är bland annat:




Varför har vissa flyktinggrupper haft lättare eller svårare att integreras på den
svenska arbetsmarknaden?
Hur påverkar skatter och transfereringar drivkrafterna att arbeta för nyanlända?
Vilka åtgärder är mest avgörande för att öka integrationstakten framöver?
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Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Tid:
Plats:

Torsdag 31 maj kl. 13.00---16.00
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Välkomna!

Program den 31 maj 2018
13.00 Inledning

Hans Lindblad
13.05 Presentation av rapporten ’’Tid för integration’’

Joakim Ruist
13.30 Kommentar

Mats Hammarstedt
13.45 Presentation av rapporten ’’Lönar sig arbete 2.0?’’

Eva Löfbom
14.10 Kommentar

Annika Sundén
14.25 Paus
14.45 Paneldiskussion och frågor

Jim Frölander
Mats Hammarstedt
Eva Löfbom
Joakim Ruist
Azita Shariati
Annika Sundén
15.30 Politiska kommentarer

Johan Forssell
Ylva Johansson
16.00 Seminariet slut

Anmälan
Sista anmälningsdag: tisdag den 29 maj
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt. Seminariet websänds.

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO)
ESO breddar och fördjupar underlaget för samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden. Genom oberoende
studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under
Finansdepartementet.
Expertgruppen består av ordförande Hans Lindblad, vice ordförande Yvonne Gustafsson, samt ledamöterna Annette
Alstadsæter, Robert Erikson, Lars Hultkrantz, Sylvia Schwaag Serger, Anna Seim och Peter Skogman Thoursie.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

