
MÖTESPLATS MIGRATION OCH ETABLERING
68,5 MILJONER MÄNNISKOR PÅ FLYKT 2018 – DEN HÖGSTA SIFFRAN NÅGONSIN 

Krig, våld, terror och förföljelse har tvingat rekordmånga människor på flykt. Orsakerna 
är framför allt krisen i Demokratiska republiken Kongo, krig i Syrien och Sydsudan, och 
massflykten av hundratusentals rohingya-flyktingar från Myanmar (Burma) till Bang-
ladesh. De flesta flyr till närmaste grannland, och utvecklingsländerna tar det största 
ansvaret för att skydda människorna som söker skydd. Bara ett fåtal av alla världens 
flyktingar kommer till Sverige. 

Att etableringen av nyanlända in i vårt samhälle fungerar är en avgörande framtidsfråga 
för Sverige i allmänhet och våra kommuner i synnerhet. Valet 2018 visade att migration 
och etablering är en av de stora heta frågorna.

Välkomna till två dagar med många spännande föreläsningar i Växjö.

Ur programmet;

• Migrationen till Sverige – nuläge och prognoser

• Utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden

• Kommunala utmaningar med etableringen 2019

• Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället

• Otrygghet i utsatta områden i Sverige

• Utbildningar till undersköterskor på arabiska och somaliska

• Jobben finns – vi måste bara få till en lösning

• Mammorna är en del av lösningen  
– om kvinnornas roll i migrationen och etableringen

10-11 DECEMBER 2018  |  VÄXJÖ
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08.30-08.50 Registrering och fika

08.50-09.00 Välkommen!
 Jonas Mokvist, moderator

09.00-09.40  Flyktingsituationen i världen samt information 
om aktuella vidarebosättningar

 Karin Davin, vidarebosättningsexpert, UNHCR

09.45-10.30 Migrationen till Sverige  
– nuläge och prognoser

 Helena Carlestam, omvärldsanalytiker, Migrationsverket

10.30-10.50  Fruktpaus

10.50-11.40   Asylsökandes syn på Sverige
 Syftet är att ge asylsökande som grupp en röst i den 

offentliga debatten och att få svar på frågor som har 
betydelse för utformningen av asylsökningsproces-
sen och integrationen av nyanlända flyktingar.

 Peter Esaiason, professor i statsvetenskap vid  
Göteborgs universitet

11.40-12.40  Lunch

12.40-14.00  Mammorna är en del av lösningen  
– om kvinnornas roll i migrationen och etableringen

 Alexandra Pascalidou, författare, föreläsare, Stockholm

14.00-14.30 Fika

14.30-15.10   Två år med bosättningslagen
 Hur har det gått och hur ser bostadssituationen  

för nyanlända ut idag?
 Micael Nilsson, expert, Boverket, fd sekreterare, Utredningen 

om kommunal planering för bostäder, N 2017:0

15.15-16.00  Utrikesfödda på den svenska  
arbetsmarknaden

 Jens Sandahl, sektionschef, Analysavdelningen,  
Arbetsförmedlingen

PROGRAM 10 DECEMBER

PROGRAM 11 DECEMBER
08.45-09.00  Registrering (för dig som endast deltar 11/12)

09.00-10.00 SEMINARIEPASS 1

SEM 1 Kommunala utmaningar med etableringen 2019 
– Vad gör Sveriges kommuner och landsting?

 Lotta Dahlerus, utredare, SKL

SEM 2 Tidiga insatser för asylsökande  
– Vad gör länsstyrelsen?

 Mats Brandström, samordnare Tidiga insatser för  
asylsökande, Länsstyrelsen

SEM 3 Utvärdering av de humanitära konsekvenserna 
av den tillfälliga migrationslagen

 Josefine Karlsson, senior opinionsstrateg, Svenska Röda 
Korset

10.00-10.30 Fika

10.30-11.20 SEMINARIEPASS 2 

SEM 4   Den svenska flyktingkvoten – erfarenheter från 
2018 och vad händer 2019?

 Medverkande från Migrationsverket

SEM 5 Otrygghet i utsatta områden i Sverige
 Sofie Ahlin, utredare, Enheten för statistiska undersökningar, 

Brottsförebyggande rådet

16.05-16.50 Ensamkommande barns och ungas väg in i det 
svenska samhället

 Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, Institutet för 
social forskning, Stockholms universitet

KVÄLLSSEMINARIUM kl 18.00-19.00 (föranmälan)

SEM A Normer och värderingar  
– vilka explicita och implicita värderingar 
påverkar arbetet för etablering?

 Brigitte Suter, seniorforskare på MIM (Malmö Institute 
for Studies of  Migration, Diversity and Welfare) och Johan 
Ekstedt, Malmö universitet

SEM B  Bör vi tänka nytt kring kulturarv i  
samhället och dess roll i integration

 Cornelius Holtorf  är professor i arkeologi vid Linneuniver-
sitetet och blev 2017 utnämnd till Unescoprofessor i 
Heritage Futures. Han leder Linneuniversitetets  
företagsforskarskola i uppdragsarkeologi (GRASCA). 
Forskningen handlar om arkeologi och kulturarv i 
nutida och framtida samhällen. Cornelius Holtrof  
är medredaktrör av boken Cultural Heritage, Ethics 
and Contemporary Migrations (Routeledge, forth-
coming).

SEM C Indikatorer om integration: Resultat från forsk-
ningsprojektet NIEM (National Integration Evalua-
tion Mechanism) som jämför integrationspolitik för 
nyanlända i 15 EU länder

 Sayaka Osanami Törngren och Henrik Emilsson, forskare, 
Malmö Högskola

MIDDAG
19.30 Småländskt julbord (föranmälan)

SEM 6 Invandrarindex 2018 – hur har nyanländas syn 
på sin situation förändrats sedan 2017 när det 
gäller boende, arbete etc. 

 Nu också i samverkan med World Values Survey  
i projektet Migrant World Values Survey kring  
nyanländas värderingar.

 Fredrik Lundvall, chef, Invandrarindex

11.30-12.20 SEMINARIEPASS 3 

SEM 7 Kontakt är nyckelord
 Fereshteh Ahmadi, professor, Högskolan i Gävle

SEM 8 Mottagande av asylsökande och nyanlända i 
Malmöregionen  
Ett EU-projekt med partners i Skottland, Cypern 
och Italien. Fokus på utbildning, arbete, botad och 
genusfrågor.

 Klara Öberg, PhD Postdoctoral researcher, Malmö  
University, Jeune docteur, EHESS, Paris

SEM 9 Ta tillvara kompetensen – men hittar nyanlända 
vägen till validering?

 Elin Landell, kanslichef, Valideringsdelegationen, berättar 
om läget och utvecklingen på valideringsområdet.

12.20-13.20 Lunch



INFORMATION
Tid och plats
10-11 december 2018 på Växjö Konserthus, V Esplanaden 10-14, 
Växjö.

Avgift
Avgift för deltagande båda dagarna är 2 695 kronor per deltagare och 
inkluderar kostnad för fika och lunch båda dagarna samt kvällsföre-
läsningar den 10/12. Avgift för deltagande en dag är 1 695 kronor per 
deltagare och inkluderar kostnad för fika och lunch samt kvällsföre-
läsningar den 10/12. För småländskt julbord på kvällen den 10/12 
tillkommer 395 kr per deltagare. Middag bokas separat. 
Alla priser är exkl moms.

Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.se eller via 
anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska vara oss tillhanda senast 
2018-11-09. Efteranmälan i mån av plats.

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte har erhållit  
bekräftelse en vecka 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  
Utse gärna ersättare vid förhinder.

Information
Ändringar i programmet kan förekomma. För information kring 
program kontakta kurssamordnare Harald Fredriksson på tfn 0470-58 
30 89. För information kring din anmälan kontakta kurs@kronoberg.se
Hela vårt kursutbud hittar du på www.regionkronoberg.se

Övrigt
Kurslokalen är tillgänglighetsanspassad i möjligaste mån. Ytterligare 
åtgärder vidtas vid behov. Vänligen kontakta Region Kronobergs 
kurskansli, kurs@kronoberg.se tfn 0470-58 30 88.

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de person- 
uppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid  
anmälan hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess informa-
tion används enbart av Region Kronobergs kurskansli, och det säljs eller överlåts 
inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att 
upprätthålla kundrelationen. Uppgiften behålls så länge verksamheten bedrivs.  
Du kan genom att kontakta oss via e-post: kurs@kronoberg.se, begära att person-
uppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

Välkommen!

REGION KRONOBERG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 30 88,
kurs@kronoberg.se www.regionkronoberg.se

13.20-14.00 SEMINARIEPASS 4 

SEM 10 Lägesrapport från Tolkutredningen
 Folke K Larsson, huvudsekreterare, U 2017:09

SEM 11 Hedersrelaterat våld
 Marie Wendin, konsult, föreläsare, utbildare och vårdlärare, 

Stockholm

SEM 12 Modersmålsundervisning och studiehand- 
ledning på modersmål – reflektioner från en  
pågående utredning, dir. 2018:38

 Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap, 
Stockholms universitet samt särskild utredare,  
Regeringskansliet

14.10-15.00 SEMINARIEPASS 5 

SEM 13 Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom 
upphandlingskrav

 Maria Nordhag, ombyggnadssamordnare, ÖrebroBostäder 
AB

SEM 14 Matprojekt som del i etableringen
 Jens Vikingsson i företaget Jens Vikingsson Måltidsresurs 

initiativtagare till Pappornas kök

SEM 15 Jobben finns – vi måste bara få till en lösning
 Andreas Bergh, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds 

universitet och Institutet för näringslivsforskning (IFN)    

15.00-15.30 Fika

15.30-16.20 SEMINARIEPASS 6

SEM 16 Ekonomisk (o)trygghet – migranternas  
överskuldsättning i Sverige 

 Davor Vuleta, doktorand, Kronofogden 

SEM 17 Mångfaldscertifiering i teori och praktik
 Annika Ström, mångfaldsutvecklare/utvärderare,    

EVOLVE Mångfaldscertifiering, Institutet för lokal och 
regional demokrati (ID      

SEM 18 Utbildningar till undersköterskor på arabiska 
och somaliska i Alvesta kommun

 Daniel Söderberg, rektor och Amir Sheikh Dayeb,  
projektutvecklare, Alvesta kommun

16.20  Avslutning

ANMÄL DIG HÄR

MISSA INTE!
Kunskapsresor 2019
Kunskapsresa till Vancouver – tema etablering 
13-20 januari, länk till intresseanmälan för mer information 
Kunskapsresa till Jordanien – tema kvotflyktingar
mars, länk till intresseanmälan för mer information

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=52a209ec032d
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a6bd327b46c5
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=8f5f982e08a8

