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Hur säkrar vi kompetensförsörjningen i 
offentlig sektor? 
 

Program för dagen: 

12.15     Lunchsmörgås och mingel 
 

13.00     Välkommen 
Ethel Forsberg, generaldirektör, Forte och Oskar Nordström Skans, professor i 
nationalekonomi, Uppsala universitet och föreståndare UCLS, inleder tillsammans 
med dagens moderator Laura Hartman, docent i nationalekonomi, Uppsala 
universitet och UCLS.                            

  
13.10   Vilka är utmaningarna hos offentliga arbetsgivare i Uppsala?  

Kaisa Björnström, socialdirektör, Uppsala kommun, Staffan Isling, regiondirektör, 
Region Uppsala och Pernilla Bergman, biträdande avdelningschef HR, Polisen, 
beskriver situationen med kompetensförsörjningen i sina organisationer och hur 
de arbetar med utmaningarna. 
 
Kommentarer från forskare 
Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, Joakim Palme, 
professor i statsvetenskap, Uppsala universitet samt Magnus Svartengren, 
professor i arbets-och miljömedicin, Uppsala universitet reflekterar och 
kommenterar utifrån sin forskning. 

 
14.05 Tre studier om den offentliga sektorns arbetsmarknad och arbetsliv: 

 
Bristyrken i offentlig verksamhet 
Adrian Adermon, forskare i nationalekonomi, IFAU och UCLS.  

 
 
14.30 Fika 
 
 
14.50 Rektors betydelse för skola, elever och lärare  

Erik Grönqvist, forskare och docent i nationalekonomi, IFAU och UCLS,  
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STAMINA - en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete i kommuner 
Magnus Svartengren, professor i arbets-och miljömedicin vid Uppsala 
universitet.  

 

15.30 Panelsamtal om arbetsmarknaden i Uppsalaregionen  
Erland Fischer, branschstrateg, Arbetsförmedlingen, Lena Winterbom, direktör, 
Arbetsmarknadsförvaltningen, Uppsala kommun och Sofie Skaränger, vd och 
grundare Jobbet.se, diskuterar hur arbetsmarknaden i Uppsalaregionen ser ut i 
stort och vilka insatser som behövs för att säkra kompetensförsörjningen i 
offentlig sektor. 
 

16.00 Reflektion och avslutning  
Samtal mellan Laura Hartman och Göran Enander, landshövding, Uppsala län. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Uppsala Center for Labor Studies 
 Forskningscentrum vid Uppsala universitet. 
 Startades 2010 med finansiering från FAS/Forte. 
 Samlar idag drygt 100 forskare och doktorander från nationalekonomi, 

statsvetenskap och arbetsrätt. 
 Huvudsakliga teman är: 

- arbetsmarknadsrelationer 
- arbetslöshet och trygghetssystem  
- inkomster, utbildning och ojämlikhet. 

 
 

 
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
 Är en myndighet under social- och utbildningsdepartementet 
 Finansierar och initierar forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd 
 Finansierar grund-, behovsstyrd och tvärvetenskaplig forskning 
 Analyserar och utvärderar forskning och kunskapsbehov 
 Bidrar till att forskningen sprids och kommer till nytta bl.a. genom 

kommunikation, dialog och samverkan. 
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