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15 MAJ | HOTEL TYLÖSAND

MÖTESPLATS MIGRATION

15-16 MAJ | HOTEL TYLÖSAND

MÖTESPLATS ENSAMKOMMANDE
BARN OCH UNGDOMAR

16 MAJ | HOTEL TYLÖSAND

MÖTESPLATS SKOLAN OCH
NYANLÄNDA

16-17 MAJ | HOTEL TYLÖSAND

MÖTESPLATS ETABLERING

16-17 MAJ | HOTEL TYLÖSAND

MÖTESPLATS SFI

TYLÖSANDSDAGARNA ÄR VÅRA UPPSKATTADE DAGAR FÖR KOMPETENSUTVECKLING OCH NYA MÖTEN FÖR DIG I OFFENTLIG
VERKSAMHET. WWW.REGIONKRONOBERG.SE/TYLOSANDSDAGARNA

MÖTESPLATS MIGRATION
PROGRAM 15 MAJ

MÖTESPLATS SKOLAN
OCH NYANLÄNDA
PROGRAM 16 MAJ

08.20-08.45

Registrering och fika

08.45-08.50

Välkomna till Tylösand!

08.30-08.50

Registrering och fika

08.50-09.40

Aktuell migrationspolitik inom EU och Sverige
Ola Henriksson, planeringschef, Justitiedepartementet

08.50-09.00

Välkommen till Tylösand!

09.45-10.30

En europeisk utblick
– UNHCRs syn på det framtida Europeiska
asylsystemet
Medverkande från UNHCR

09.00-10.00

10.30-10.50

Paus

10.50-11.30

Vilka söker asyl i Sverige? Varför?
Urban Hilding, Migrationsverket

11.35-12.25

Migrationens kostnader – Hur påverkas Sverige?
Anders Ekholm, vice vd, Institutet för Framtidsstudier

Nyanlända elever som kommer sent i
grundskolan – skolgång och utmaningar
Regeringen har beslutat om en utredning för att
föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som
kommer under grundskolans senare årskurser
kan anpassas för att öka elevernas möjligheter
att nå behörighet till gymnasieskolans nationella
program.
Ebba Östlin, särskild utredare, Kommunstyrelsens
ordförande Botkyrka

10.00-10.30

Paus

12.25-13.20

Lunch

10.30-11.30

13.20-14.10

Invandring, demografi och ekonomisk
utveckling på nationell och lokalnivå
Kristof Tamas, har tidigare varit senior rådgivare i
sekretariatet för det svenska ordförandeskapet i
det Globala forumet för migration och utveckling,
svensk nationell expert på EU-kommissionen,
fristående forskningskonsult åt bl.a. Institutet
för Framtidsstudier i Stockholm samt sakkunnig
och sedan kansliråd på Utrikesdepartementet och
Justitiedepartementet.

Nyanlända elever i skolan
– Aktuellt från Skolverket
Anna Österlund, enhetschef, Skolverket

11.35-12.35

Skolhuvudmäns mottagande av nyanlända
elever
Skolinspektionen granskar hur ett antal kommuner och andra huvudmän arbetar med att ta emot
nyanlända elever i skolan. Granskningen ska ge en
bred bild av hur mottagandet fungerar och också
lyfta fram goda exempel. Dels senaste nytt från
Skolinspektionen.
Åsa Kildén, utredare, Skolinspektionen

12.35-13.35

Lunch

13.35-14.35

Hur kan vi ta hand om barn och ungdomar
som är nya i Sverige?
Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en
sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa
komplexa frågor på nationell nivå.
Pia McAleenan, projektledare, Förnyelselabbet

14.40-15.20

Vad tycker nyanlända ungdomar om
etableringen?
Fredrik Lundvall, chef, Invandrarindex AB

15.20-15.50

Fika

15.55-16.50

Utmaningar och strategier att bemöta nyanlända barn och ungdomar med psykisk ohälsa
i skolan
Solvig Ekblad, professor, Karolinska Institutet

16.50

Avslutning

18.00-19.00

Kvällsseminarier (sid. 6)

19.30

Middag (bokas separat)

14.15-14.55

Rätt till vård
Röda Korsets vårdförmedling möter papperslösa
och andra migranter som faller utanför samhällets
skyddsnät. Idag har papperslösa och asylsökande
rätt till akut vård och vård som inte kan anstå, men
vi ser fortfarande en okunskap inom vården och
hos andra personer som möter den här målgruppen kring vad dessa rättigheter innebär,
och vad man har skyldighet att erbjuda.
Sandra Dolietis, leg. sjuksköterska, teamledare Röda
Korsets vårdförmedling

14.55-15.20

Fika

15.20-16.00

Tidiga insatser för asylsökande
– ett etableringsfrämjande uppdrag
Mats Brandström, samordnare Tidiga insatser för
asylsökande, Länsstyrelsen Skåne

16.05-16.50

Vad händer om man inte får stanna i Sverige?
Ändring av rätt till bistånd enligt LMA.
Hur ser det ut i dagsläget?
Sverker Spaak, boendeansvarig, Migrationsverket

16.50

Avslutning

18.00-19.00

Kvällsseminarier (sid. 6)

19.30

Middag (bokas separat)

MÖTESPLATS ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR
PROGRAM 15 MAJ

PROGRAM 16 MAJ

08.20-08.50

Registrering och fika

08.20-08.50

Registrering (om du bara deltar dag 2) och fika

08.50-09.00

Välkomna till Tylösand

08.50-09.00

Välkomna till Tylösand

09.00-09.50

Vilka söker asyl i Sverige? Varför?
Urban Hilding, Migrationsverket

09.00-09.50

10.00-10.30

Paus

Etableringen för unga nyanlända i Stockholm
Shoresh Ibrahim, utvecklingsledare, Arbete och försörjning,
Kommissionen för ett social hållbart Stockholm

10.30-11.00

Socialstyrelsens arbete med ensamkommande
ungdomar
Helena Norling, utredare, Socialstyrelsen

09.50-10.20

Paus

10.20-11.00

11.05-12.00

Vad händer om man inte får stanna i Sverige?
– ändring av rätt till bistånd enligt LMA
Sverker Spaak, boendeansvarig, Migrationsverket

Vad tycker nyanlända ungdomar om
etableringen?
Fredrik Lundvall, chef, Invandrarindex AB

11.05-12.00

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Hur ser processen ut för ensamkommande
barn som fått avslag på asylansökan och ska
återvända? Hur ser förutsättningarna ut för återvändande i olika länder?
Joakim Selén, verksamhetsexpert, Migrationsverket

Ensamkommande flyktingungdomar på låsta
ungdomshem. Särskilda utmaningar? Hur
möter SiS behoven?
Catrine Kaunitz, utredare, SiS huvudkontor
Marie Jönsson, bitr institutionschef, SiS ungdomshem
Tysslinge

12.00-13.00

Lunch

13.00-14.00

Kommunikation och bemötande för ensamkommande barn och ungdomar
Björn Ogeus, författare, smärtläkare, psykosomatiker och
föreläsare
Tryggve Strömgren, leg.psykolog. Specialistkompetens inom
psykologisk behandling/psykoterapi med KBT. Arbetar
med rådgivning och föräldrastöd,krisstöd vid svåra omständigheter. Arbetar även vid psykologiska basutredningar tex
neuropsykiatriska utredningar.
Ewa-Karin Ottoson, leg sjuksköterska, KBT-terapeut och
MI-utbildad och avspänningspedagog. Ewa-karin har en
mångårig erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa,såväl
som stressrelaterade åkommor och missbruksproblem

14.05-15.00

Droger bland ensamkommande barn och
ungdomar
Medverkande från SIMON (Svenskar och invandrare
mot narkotika)

15.00-15.30

Fika

15.30-16.30

Hur kan vi ta hand om barn och ungdomar
som är nya i Sverige?
Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en
sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa
komplexa frågor på nationell nivå.
Pia McAleenan, projektledare, Förnyelselabbet

16.30

Avslutning

18.00-19.00

Kvällsseminarier (sid. 6)

19.30

Middag (bokas separat)

14.00-14.30

Kaffe

14.30-15.55

Att möta ensamkommande ungdomar med
avslagsbeslut
Carl Pether Wirsén är beteendevetare och leg. psykoterapeut

16.00-16.55

Vad ska en god man göra – och INTE göra
Eva von Scheele, förbundsjurist, Sveriges Kommuner och
Landsting

16.55

Avslutning

18.00-19.00

Kvällsseminarier (sid. 6)

19.30

Middag (bokas separat)

MÖTESPLATS ETABLERING
PROGRAM 16 MAJ

PROGRAM 17 MAJ

08.20-08.50

Registrering och fika

08.20-08.50

Registrering (om du bara deltar dag 2) och fika

08.50-09.00

Välkomna till Tylösand!
Jonas Moqvist, Region Kronoberg

08.50-09.00

Välkomna till Tylösand
Jonas Moqvist, Region Kronoberg

09.00-09.50

SKLs arbete med integrationen
Lotta Dahlerus, utredare, Sveriges Kommuner och Landsting

09.00-09.50

09.50-10.20

Paus

10.20-11.00

Regeringens satsningar på nyanländas
etablering
Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingens ansvar för etableringen
– Hur går det?
Johan Nylander, verksamhetssamordnare,
Arbetsförmedlingen

09.50-10.15

Paus

10.15-11.00

Nyanlända elever i skolan
Anna Österlund, enhetschef, Skolverket

11.05-12.00

Utveckling av SFI och annan vuxenutbildning
för nyanlända
Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

12.00-13.00

Lunch

13.00-13.45

Bostäder för nyanlända – Vad är på gång?
Micael Nilsson, utredare, Boverket

11.05-12.00

Nyanlända elever som kommer sent i grundskolan – skolgång och utmaningar
Regeringen har beslutat om en utredning för att
föreslå hur utbildningen för nyanlända elever som
kommer under grundskolans senare årskurser
kan anpassas för att öka elevernas möjligheter
att nå behörighet till gymnasieskolans nationella
program.
Ebba Östlin, särskild utredare, Kommunstyrelsens
ordförande Botkyrka

12.00-13.00

Lunch

13.50-14.40

13.00-14.00

Skolgång för nyanlända elever – nuläge och
utmaningar
Åsa Ernestam, utredare, Avdelningen för utbildning och
arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Landsting

Helsingborgs stad utmanar AF
Anna Jähnke (M), kommunalråd och ordförande i arbetsmarknadsnämnden och Jesper Theander, arbetsmarknadsdirektör i Helsingborgs stad

14.40-15.10

Fika

15.10-15.50

Mötesplats och information
– ett regeringsuppdrag
Mötesplats och information finns i dagsläget på 5
orter i landet och ska utökas till 27.
Jennie Magnusson, projektledare, Mötesplatser och information

15.55-16.50

Aktuellt från Skolverket om kommunal
vuxenutbildning
Inger Bergendorff m fl från Skolverket

16.50

Avslutning

14.05-14.55

Mottagande och bosättning av asylsökande
och nyanlända ska utredas
Regeringen har beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett
sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. I översynen
ingår även att förbättra systemet för ersättning till
kommuner och landsting.
Lars Bäckström, särskild utredare,
Arbetsmarknadsdepartementet

14.55-15.25

Kaffe

15.25-16.05

Etableringen för unga nyanlända i Stockholm
Shoresh Ibrahim, utvecklingsledare, Arbete och försörjning,
Kommissionen för ett social hållbart Stockholm

16.10-15.50

Nationell strategi för validering
Elin Landell, kanslichef, Valideringsdelegationen

16.50

Avslutning

18.00-19.00

Kvällsseminarier (sid. 6)

19.30

Middag (bokas separat)

MÖTESPLATS SFI
PROGRAM 16 MAJ

PROGRAM 17 MAJ

08.20-08.50

Registrering och fika

08.20-08.50

Registrering (om du bara deltar dag 2) och fika

08.50-09.00

Välkomna till Tylösand

08.50-09.00

Välkomna till Tylösand

09.00-10.00

Kommunerna och Sfi
Björn Andersson, utredare, Sveriges Kommuner och
Landsting

09.00-10.00

10.00-10.30

Paus

10.30-11.10

Regional plattform för Yrkes-sfi i Skåne
Mirlinda Iberdemaj, processledare Yrkes-sfi i Skåne

11.15-12.00

Vuxenutbildningens roll i nyanländas etablering
Anders Kessling, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

Till Sverige och sen då?
Asylsökande och nyanlända behöver lära sig språket och om samhället. Att som nyanländ få möta
svensk folkbildning innebär att man inte enbart
tillåts ha en egen åsikt utan även förväntas ha det.
Detta erbjuds på olika sätt av folkhögskolor och
studieförbund. Vad innebär verksamheten och vad
säger deltagarna själva?
Torvald Åkesson, Bidragsenheten, Folkbildningsrådet

10.00-10.30

Paus

12.00-13.00

Lunch

10.20-11.00

13.00-13.40

Vad tycker Sfi-elever om etableringen?
Fredrik Lundberg,chef, Invandrarindex AB

Arbetsmarknadsprojekt med sfi för
korttidsutbildade
Sigun Boström, projektledare, Hyllie Park folkhögskola

11.05-12.00

13.45-14.45

Digitala läromedel som gör det enklare att
möta nyanlända
Åke Sjöberg, verksamhetschef, Kunskap och Lärande
samt Camilla Jönsson, IT-pedagog, Region Kronoberg.

Yrkesutbildning med integrerad
språkutbildning
Tobias Fannkvist, projektledare,
Arbetsmarknadsförvaltningen SFI Stockholm/YFI

12.00-13.00

Lunch

14.45-15.15

Fika

13.00-13.55

15.15-16.00

Sfi-kurs och samhällsorientering i mobilen!
– Går det?
Ernest Radal, försäljningschef, Mobillearn

Utveckling av SFI och annan vuxenutbildning
för nyanlända
Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

14.00-16.20
Fika    
15.00-15.20

Utbildning i svenska för vuxna invandrare
– information och workshop med Skolverket
Inger Bergendorff, undervisningsråd, Skolverket

16.20

Avslutning

Hermods-modellen – för en lyckad utbildning
med digital hjälp
Hermods ger varje år över 60 000 människor
ökade möjligheter till utbildning och anställning
genom våra uppdrag för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola.
Ulrika Lundquist, kvalitet och affärsutvecklingschef,
Hermods AB
Charlotte Vällfors, utbildningsdirektör, Hermods AB
		
16.50
Avslutning
16.05-16.50

18.00-19.00

Kvällsseminarier (sid. 6)

19.30

Middag (bokas separat)

KVÄLLSSEMINARIER kl 18.00-19.00 (ingår i alla konferenser under Tylösandsdagarna – anmälan krävs)
KVÄLLSSEMINARIER 15 MAJ KL 18.00-19.00

KVÄLLSSEMINARIER 16 MAJ KL 18.00-19.00

SEM 1.

Migrationsverket i världen
Hugo W. Rickberg, enhetschef, Migrationsverket

SEM 9.

Smartintegration i Sundsvall
Pia Söderlund, chef och Saleh Dirawi, samordnare
Integration, Sundsvalls kommun, FAVI

SEM 2.

Tolkning – en mänsklig rättighet eller bara
nödvändigt ont?
Ann-Marie Colliander, ordförande, Språkföretagen

SEM 10.

Språkkunskaper genom studier och upplevelser!
Sirpa Gladenbring, biträdande rektor, Grimslövs folkhögskola

SEM 11

SEM 3.

Arbetslösheten bland nyanlända
– vi har lösningen!
Bidnord, Nordens mest kompletta leverantör inom
egenanställning, väljer som ett led i deras arbete för en
lyckad integration nu att samarbeta med Mobilearn.
Med snabbkartläggning av kompetenser, samt matchning mot arbetsgivare och uppdrag, tar Bidnord och
Mobilearn krafttag mot arbetslösheten bland nyanlända.
Mats Harneryd, grundare och vd, Bidnord
Claes Persson, affärsutveckling, Mobilearn

Hermods-modellen – för en lyckad utbildning med
digital hjälp
Hermods ger varje år över 60 000 människor ökade
möjligheter till utbildning och anställning genom våra
uppdrag för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola.
Ulrika Lundquist, kvalitet och affärsutvecklingschef, Hermods
AB och Charlotte Vällfors, utbildningsdirektör, Hermods AB

SEM 12..

De nya svenskarnas röst
I dagens samhälle är nyanlända en viktig och
växande del av utvecklingen. Invandrarindex
berättar om sina intervjuer, som tar upp frågor
om bakgrund, livsstil, erfarenheter av mottagning och
förväntningar inför framtiden m.m.
Fredrik Lundvvall, chef, Invandrarindex AB

SEM 13.

Mobilearn – ett digitalt stöd som underlättar och
påskyndar integrationen i det svenska samhället
Mobilearn är en prisbelönt integrationsstödjande digital
tjänst som erbjuder nyanlända stöd för att tillämpa
kunskaper från t.ex. SFI, Samhällsorientering och andra
integrationsfrämjande insatser och används både för
vardagssituationer och för att snabbare kunna lära sig
språk, kultur och arbetsmarknad i det nya hemlandet.
I detta pass får vi se hur Mobilearn tjänsten fungerar,
och vi får även höra exempel från en svensk kommun
som arbetat direkt med Mobilearn.
Ernest Radal, försäljningschef, Mobilearn

SEM 14.

Inkludering i skolan med stöd av Atlasstipendier
Vi berättar om en verksamhet där flera skolor inom
Kalmarsunds gymnasieförbund samverkat med skolor i
länder utanför Europa. Samarbetet, som uppmärksammats och uppfyllt de flesta av skolans uppdrag,  har dels
varit programöverskridande och inkluderat Introduktionsprogrammet språk och dels skolöverskridande då
grundskolor ingått. Verksamheten har delfinansierats
av Atlasprogrammet vid Universitets och högskolerådet (UHR) och vi berättar också lite mer om de olika
Atlasprogrammen och hur skolan kan söka stöd för sin
verksamhet där.
Bo Hellström, Den Globala Skolan och tidigare lärare inom Kalmarsunds gymnasieförbund och Christer Torstensson, Den Globala
Skolan

SEM 15.

Tidiga insatser för asylsökande
– ett etableringsfrämjande uppdrag
Mats Brandström, samordnare, Tidiga insatser för
asylsökande, Länsstyrelsen

SEM 16.

Olika perspektiv från forskningen – Erfarenheter
och utmaningar för integration och etablering
Etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden.
Lina Aldén, Linnéuniversitetet
Småland som spelplats för världens flyktingmottagande
– ett forskningsprojekt med fokus på att analysera
erfarenheter från flykting- och migrantmottagande och
skapa ökad förståelse kring professionellas och frivilligas
funktioner och handlingsutrymme.
Åsa Trulsson och Kristina Gustafsson, Linnéuniversitetet

SEM 4.

SEM 5.

Trauma, depression och isolering påverkar asylsökande och nyanländas psykiska hälsa och deras
chanser att komma in i samhället.
Det vill hälsokommunikationerna ändra på.
Ehrnaz Aram, handläggare asylsjukvård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Samverkan nyckeln till att främja integration – Så
här bidrar Linnéuniversitetet!
Satsningar för nyanlända och asylsökande som möjliggör  högre utbildning. stipendier, validering och
snabbspår för snabbare inträde på arbetsmarknaden. Så
här kan vi hjälpa till att rusta personal som arbetar med
nyanlända genom fortbildning, och gemensamt främja
entreprenörskap och interkulturell kommunikation.
Linda Leonhardt, Jan Novak och Elin Lindkvist,
Linnéuniversitetet

SEM 6.

Nyanlända och droger – Vad gör SIMON ?
Medverkande från SIMON
(Svenskar och invandrade mot narkotika)

SEM 7.

Inte bara mat och vatten
Mental hälsa och psykosociala behov i humanitära
kontexter
Hur påverkas människors mentala hälsa och psykosociala välmående av att leva i en humanitär kontext; som
flykting eller i konfliktområden?
Och hur fortsätter det att påverka människor om och
när de är bosatta i Sverige?
Medverkande från Svenska kyrkans Humanitära team

SEM 8.

Agenda 2030 och de globala målen
– skolans ansvar
De globala målen är integrerade och odelbara och
balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga
Skolan förväntas ta ansvar för undervisning om och
bidra till att uppfylla de nya målen. Vi välkomnar dig
som arbetar med skolan till en timma där du kommer
att få grundläggande information om vad de globala
målen är samt möjlighet till förståelse för och kunskap
om hur de kan användas i olika ämnen i skolan.
Bo Hellström, Den Globala Skolan
Christer Torstensson, Den Globala Skolan

Tid och plats
15-17 maj på Hotel Tylösand, Halmstad.
Du väljer vilka heldagsprogram du önskar delta i vid anmälan.

Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.

Avgift
Avgift för deltagande i dessa konferenserna är;
1 dag
1 595 kronor per deltagare
2 dagar 2 595 kronor per deltagare
3 dagar 2 995 kronober per deltagare
Kostnaden inkluderar fika och lunch.
För middag på kvällen den 15/5 och 16/5 kl 19.30 tillkommer
390 kr per kväll.
Alla priser är exklusive moms.

För information kring program kontakta kurssamordnare
Harald Fredriksson på telefon 0470-58 30 89, e-post:
harald.fredriksson@kronoberg.se

Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se
eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss
tillhanda senast 2017-03-15. Efteranmälan i mån av plats.

För information kring din anmälan kontakta
Region Kronobergs kurskansli, telefon 0470-58 30 88,
e-post: kurs@kronoberg.se.
Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna  
VÄLKOMMEN!

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har
erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta
kurskansliet.
Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum.
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.se
Skicka gärna ersättare vid förhinder.
Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet.
Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram
till 2017-02-15. Rummen kan avbokas fritt fram till en månad
före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand.

Missa inte

KUNSKAPSRESA
TILL LIBANON
1-8 april 2017

Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.
Är du intresserad av monter under Tylösandsdagarna kontakta
Harald Fredriksson, harald.fredriksson@kronoberg.se
Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.
Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.

REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
kurs@kronoberg.se www.regionkronoberg.se

ANMÄL DIG HÄR

