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AKTUALITETSDAGAR KRING

MIGRATION OCH ETABLERING

Välkommen att delta i Aktualitetsdagar kring Migration och Etablering för att lyfta
dagens utmaningar men också möjligheterna och vägarna framåt inom området.
Missa inte denna möjlighet att få aktuell information av viktiga aktörer!
Ur programmet
• Ny migrationslagstiftning i Sverige och EU
• Flyktingsituationen i världen 2021
• Talibanernas Afghanistan – vad händer?
• Den politiska utvecklingen i Mellanöstern
• Hur ser dagens flyktingar och andra migranter ser på sin
kommun, sin hälsa och det som är viktigt för dem i Sverige
• Regeringens satsningar på etablering av nyanlända
• Den besvärliga mångfalden
• Kopplingen mellan covid och ökningen av arbetslösa bland utrikesfödda
• Åtgärder för att minska den ökade långtidsarbetslösheten
• m.m

ANMÄL DIG HÄR

PROGRAM 6 DECEMBER

PROGRAM 7 DECEMBER

08.00-08.30

Registrering

08.30-08.45

Registrering för dig som deltar enbart 7/12

08.30-08.40

Välkommen till Växjö
Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

08.45-09.00

Välkommen till Växjö
Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

08.40-09.25

Flyktingkvoten och Migrationsverkets
omvärldsanalys
Oskar Ekblad, sektionschef, Migrationsverket

09.00-09.30

09.35-10.15

Ny migrationslagstiftning i Sverige och EU
Lars Westbratt, statssekreterare, Justitiedepartementet

Regeringens satsningar på etablering av
nyanlända
Roger Mörtvik, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet

09.35-10.20

10.15-10.45

Paus

Aktuellt om mottagande och etablering
Karin Perols, utredare, avdelningen för utbildning och
arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner

10.45-11.25

Flyktingsituationen i världen 2021 samt
arbetet med ideella sponsorprogram i Sverige
och Norden
Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate,
UNHCR

10.20-10.50

Paus

10.50-11.30

Intensivåret och Arbetsförmedlingen arbete
med etableringsuppdraget
Arild Vågen, kvalificerad handläggare,
Arbetsförmedlingen

12.10-13.00

Lunchpaus

13.00-13.45

Aktuellt från Skolverket
Inger Bergendorff, undervisningsråd, Skolverket

13.50-14.30

Den besvärliga mångfalden
Qaisar Mahmood är författare och skribent samt
har över tjugo års erfarenhet av frågor som rör
organisationsförändringar och ledarskap med
fokus på arbetsgrupper präglade av mångfald.
Den besvärliga mångfalden är hans senaste bok
om hur man ska gå tillväga för att få den besvärliga men nödvändiga mångfalden att samspela på
bästa möjliga sätt.

14.30-15.00

Paus

15.00-15.40

EVOLVE Mångfaldscertifiering och
stadsdelsmammor – två lyckade initiativ!
Maja Debeljak, projektledare/utvärderare/mångfaldskonsult samt Alexander Willstedt, projektledare/utvärderare/mångfaldskonsult, Institutet för lokal och regional
demokrati (ID)

15.45-16.30

Kopplingen mellan covid och ökningen av
arbetslösa bland utrikesfödda, samt specifikt
åtgärder för att minska långtidsarbetlösheten
som ökat markant under krisen
www.integrationnorden.org
Åsa Ström Hildestrand, kommunikationschef på
Nordregio

16.30

Avslutning

11.35-12.35

Talibanernas Afghanistan – vad händer?
Anders Fänge har sedan början av 1980-talet
arbetat sammanlagt 20 år i Afghanistan; främst
som landchef för Svenska Afghanistankommitténs
biståndsverksamhet men också som journalist och
anställd av FN. Han är pensionerad sedan 2011
men föreläser och skriver om Afghanistan och
sitter i Afghanistankommitténs styrelse.

12.35-13.35

Lunchpaus

13.35-14.15

Den politiska utvecklingen i Mellanöstern
Anders Persson, forskare, Linneuniversitet

14.20-15.00

Vad vet vi och vad behöver vi veta om migration
och integration? – Aktuell forskning från Delmi
Henrik Malm Lindberg, tf. kanslichef, Delmi
(Delegationen för Migrationsstudier)

15.00-15.30

Paus

15.30-16.10

Invandrarindex presenterar hur dagens
flyktingar och andra migranter ser på sin
kommun, sin hälsa och det som är viktigt för
dem i Sverige
Över 1 000 personer har under en timme
besvarat frågor på sitt modersmål för att forskare,
myndigheter, organisationer och kommuner ska
ha fakta som underlag för sina beslut. 30 utvalda
kommuner genomför denna undersökning
årligen. Invandrarindex genomför skräddarsydda
undersökningar med migranter på uppdrag av
myndigheter och forskare och presenterar även
andra intressanta svar från migranter.

16.15-16.55

Mindre mytbildning, mer Migrationsinfo!
Alex Nilsson, Projektledare, Fores – Forum för reformer
och entreprenörskap

16.55

Avslutning

19.00

Middag

INFORMATION
Tid
6-7 december på Växjö Konserthus. Det finns också möjlighet att delta digitalt.
Målgrupp
Politiker och tjänstemän inom olika myndigheter och organisationer, samt frivilliga organisationer
och privata företag.
Avgift
Kostnad för deltagande på plats:
1 dag		
1 495 kr exkl. moms per person.
2 dagar		
2 495 kr exkl. moms per person.
Middag på kvällen den 6/12, 475 kr exkl. moms per person.
Kostnad för deltagande digitalt:
1 dag		
1 200 kr exkl. moms per person.
2 dagar		
2 000 kr exkl. moms per person.
Anmälan
Anmälan görs via anmälningslänken
Anmälnings- och avbokningsvillkor
Anmälan görs senast 2021-11-10, efteranmälan i mån av plats.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag men kan överlåtas på annan person.
Information
För information kring program kontakta Harald Fredriksson, harald.fredriksson@kronoberg.se,
tfn 070-533 48 99.
För frågor kring din anmälan, kontakta kurs@kronoberg.se

Välkommen!

DELTA ÄVEN I KONFERENSEN

FRAMTIDENS LÄRCENTRUM
DEN 8 DECEMBER I VÄXJÖ KONSERTHUS

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan hamnar
i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information 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 personuppgifter rättas eller tas bort efter kursen genomförande.

