Inbjudan till ESO-seminarium i Malmö 20 januari 2020:

Sociala investeringar --- bättre förekomma än förekommas?
Ju tidigare sociala problem kan förebyggas eller upptäckas och åtgärdas, desto större
möjligheter för samhället att minska framtida ekonomiska och andra kostnader. I
många av landets kommuner och regioner bedrivs nu, i varierande former, olika investeringar i individers kunskaper, kompetenser, hälsa och funktionsförmåga under rubriken sociala investeringar.
I en ny rapport till ESO, Med framtiden för sig, redovisar Anna Balkfors, Tomas Bokström och Tapio Salonen resultaten av enkäter, intervjuer och fallstudier rörande kommuners och regioners arbete med sociala investeringar. Motiv, utfall, hinder och möjligheter med sociala investeringar undersöks och olika aktörers perspektiv belyses.
Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:




Vad kan staten göra för att underlätta utvecklingen av sociala investeringar?
Hur fungerar sociala investeringar praktiskt i den kommunala eller regionala
ekonomistyrningen?
Främjar sociala investeringar långsiktiga samarbeten mellan olika offentliga huvudmän?

Vid seminariet medverkar:
Acko Ankarberg Johansson
Anna Balkfors
Björn Bergstrand
Tomas Bokström
Jenny Carenco
Therese Nilsson
Tapio Salonen
Lars Stjernkvist
Anna Westerling
Ing-Marie Wieselgren

riksdagsledamot (KD), ordförande i socialutskottet
doktorand, Malmö universitet/Malmö stad
hållbarhetschef, Kommuninvest
stats- och europavetare, RISE
vd, Prosper social impact
docent i nationalekonomi, Lunds universitet och IFN
professor, Malmö universitet
kommunstyrelsen ordförande (S), Norrköping
ekonomidirektör, Malmö stad
projektchef, Sveriges kommuner och regioner (SKR)

ESO:s ordförande Hans Lindblad inleder. Moderator är Lars Hultkrantz, tidigare ledamot i ESO:s styrelse.
Tid:
Lokal:

Måndagen den 20 januari kl. 13.00---15.00 (lättare lunchwrap från 12.30)
Mega, Studio meetingpoint, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Seminariet websänds direkt på ESO:s hemsida. Välkomna!

Program den 20 januari 2020
13.00 Välkomsthälsning och inledning

Hans Lindblad och Lars Hultkrantz
13.05 Presentation av rapporten ’’Med framtiden för sig’’

Anna Balkfors och Tomas Bokström
13.30 Kommentarer

Therese Nilsson
Ing-Marie Wieselgren
14.00 Paneldiskussion

Björn Bergstrand
Jenny Carenco
Therese Nilsson
Tapio Salonen
Anna Westerling
Ing-Marie Wieselgren
14.40 Politiska kommentarer

Acko Ankarberg Johansson
Lars Stjernkvist
15.00 Seminariet slut

Anmälan
Sista anmälningsdag är 15 januari
Anmälan till fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se
Seminariet är kostnadsfritt.
Våra evenemang spelas in och fotograferas. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller på fotografier som
vi publicerar.

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 Ingrid Petersson, samt ledamöterna Ann-Zofie
Duvander, Jonas Eliasson, Sylvia Schwaag Serger, Anna Seim, Peter Skogman Thoursie och Annika Sundén.

Läs mer på www.eso.expertgrupp.se

