
 

   

  

 

 
 
 
 

 

Integrationsrådet bjuder in till 
avslutningsseminarium av 
undersökningen Invandrarindex 
samt information om ny 
lagstiftning 
 
 
Under 2019 har länets alla kommuner deltagit i en undersökning, Invandrarindex, där 
nyanlända fått tillfälle att svara på hur de upplever Sverige och mottagningsprocessen. Du 
kommer att få ta del av resultaten av undersökningen samtidigt som du kommer att få 
möjlighet diskutera viktiga utvecklingsområden i Västmanland.  
 
Inför att den nya EBO-lagstiftning, som begränsar möjligheterna för asylsökande att bosätta 
sig var de vill, införs vill Migrationsverket i samverkan med Länsstyrelsen informera om 
förberedelserna för detta. Länsstyrelsen presenterar även en ny inriktning för 
utvecklingsmedel inom integration, § 37-medel, som avser att underlätta i arbetet med 
bostadslösningar åt målgruppen som omfattas av den nya gymnasielagen. 

 
 
Målgrupp Kommunala tjänstepersoner som arbetar och ansvarar för olika insatser för målgrupperna 

asylsökande, nyanlända samt unga vuxna. Exempelvis: representanter i 
Integrationsrådet, flyktinghandläggare, ansvariga chefer för flyktingmottagning 
integrationsstrateger, SFI-ansvariga samt lärare och andra som i sin profession möter 
målgruppen. 

 
Tid Torsdagen den 5 mars kl. 13.30- 16.00. 
 
Plats Västerås slott. Porten till Slottet är öppen mellan 13.10-13.25. Vi ber er vänligen att 

infinna er i tid.  
 

 
Anmälan Anmäl dig till Petteri.hallstrom@lansstyrelsen.se 

Ange i din anmälan om du har behov av specialkost, särskilda behov av utrustning eller 
hjälpmedel som arrangören ska tillgodose. 

 
Kostnad Kostnadsfritt, fika under eftermiddagen ingår. 
 
 
Frågor? 
Om programmet eller praktiska arrangemang, kontakta: 
Petteri Hällström 
010-2249260 
Petteri.hallstrom@lansstyrelsen.se 
 
Av hänsyn till allergiker är vi tacksamma om du undviker parfymer och andra starka dofter vid mötet!  

 

Välkommen! 
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Program 
 

13:15 - 13:30 Registrering  
 
 
13:30-13:50 Hur upplever nyanlända mottagande och integration i 

Västmanland? Resultat av genomförd enkätundersökning 
Invandrarindex presenteras, Fredrik Lundvall Invandrarindex AB 

 

13:50-14-30 Vilka är de sex prioriterade fokusområden för Västmanlands län 
och på vilket sätt kan länet använda sig av resultaten från 
Invandrarindex, Petteri Hällström och Magnus Johansson 
Länsstyrelsen  

 
14.30           Fika  
 

 
14.45-15:15 Under året träder den nya EBO-lagstiftning i kraft som begränsar 

möjlighet för asylsökande att bosätta sig i vissa områden. Aktuell 
information med medföljande diskussion utifrån Västmanlands 
förutsättningar, Per Karlsson Migrationsverket och Magnus 
Johansson Länsstyrelsen  

 
15.15-15.45 Länsstyrelsen informerar om möjlighet för kommunerna att ansöka 

om utvecklingsmedel för att ordna boende för unga vuxna som 
omfattas av Nya gymnasielagen, Petteri Hällström Länsstyrelsen  

 
  
15.45 Avslut  
 

 
 
 
 
 


