
AKTUALITETSDAGAR KRING

MIGRATION OCH ETABLERING 
Välkommen att delta i vår årliga mötesplats på Tylösand efter två digitala år!
Aktualitetsdagar kring migration och etablering behövs i synnerhet i dessa dagar 
för att lyfta dagens utmaningar, men också för att se möjligheterna och vägarna 
framåt inom området. 
Fokus kommer naturligtvis att ligga på utvecklingen i Ukraina och Ryssland samt 
migrationsströmmarna som kriget har skapat. De största i Europa efter Andra 
världskriget. 

Missa inte denna möjlighet att få aktuell information av viktiga aktörer samt möta 
kollegor från hela Sverige! 

Ur programmet
• Den svenska migrationspolitiken - Vad händer inom EU?
• Flyktingsituationen i världen 2022
• Ukraina och Ryssland
• Vad vet vi och vad behöver vi veta om migration och integration?
• Ukrainare i Sverige
• Regeringens satsningar på etablering av nyanlända
• m.m

16-17 MAJ 2022 |  HOTEL TYLÖSAND

TYLÖSANDS
DAGARNA
2022

ANMÄL DIG HÄR

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=d029682112e1


08.00-08.50 Registrering

08.50-09.00 Välkommen till Tylösand
Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

09.00-09.45  Flyktingkvoten och Migrationsverkets 
omvärldsanalys 
Oskar Ekblad, sektionschef, Migrationsverket

09.50-10.50  Flyktingsituationen i världen 2022 och ev 
direktkontakt med UNHCR i Ukraina eller 
närområde 
Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate, 
UNHCR

10.50-11.20  Paus

11.20-12.00 Den svenska migrationspolitiken – 
Vad händer inom EU?
Sebastian de Toro, statssekreterare, Justitiedepartementet

12.00-13.00  Lunchpaus

13.00-13.40  Ukraina och Ryssland
En presentation av flyktingsituationen och 
mänskliga rättigheter med fokus på Ukraina och  
Ryssland.
Madelaine	Seidlitz,	Senior	juridisk	rådgivare	flykting,	
migration	och	folkrätt/ansvarig	flykting	och	migration,	
Amnesty	International

13.45-14.30 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)

14.30-15.00 Paus

15.30-16.10  Röda Korsets arbete med flyktingar från 
Ukraina  
Lisa Hallstedt, handläggare, Röda Korset

16.15-16.55  Aktuellt från Skolverket
Michaela Blume, undervisningsråd, Skolverket

16.55 Avslutning

19.30 Middag (beställs separat i anmälan)

PROGRAM 16 MAJ

08.00-08.50 Registrering för dig som deltar enbart 17/5

08.50-09.00  Välkommen till Tylösand
Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

09.00-09.30  Regeringens satsningar på etablering av 
nyanlända
Roger Mörtvik, statssekreterare, Arbetsmarknads- 
departementet*

09.30-10.00 Paus

10.00-11.30 Aktuellt om mottagande och etablering
Karin Perols, utredare och Lotta Dahlerus, utredare, 
avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sveriges 
Kommuner och Regioner

11.35-12.05 Vikten av att använda professionella tolkar, 
varför ska man inte använda anhöriga eller 
barn vid tolkning
Tips och råd hur man på bästa sätt använder sig 
av tolk på ett rättssäkert sätt.
Carina	Johansson,	styrelseordförande	i	tolkservicerådet

12.05-13.00 Lunchpaus

13.00-13.40 Arbetsförmedlingens arbete med etablerings-
uppdraget. Vilka utmaningar finns 2022?
Arild Vågen, kval. handläggare, Arbetsförmedlingen

13.45-14.25 Vad betyder Statens servicecenter för etable-
ring av nyanlända?  
Medverkande från Statens servicecenter

14.25-14.55 Paus

14.55-15.25 Ukrainare i Sverige
Vad säger deras släkt och vänner som funderar 
på att fly kriget? Vilka är deras deras erfarenheter, 
synpunkter och förslag utifrån en nyligen genom-
förd studie. 
Fredrik	Lundvall,	chef,	Invandrarindex	AB

15.30-16.00 Glöm ej att trygga våra barn i en tid av 
osäkerhet och krig i Europa - lärdomar från 
tidigare konflikter
Solvig	Ekblad,	forskare,	Karolinska	Institutet

16.00 Avslutning

PROGRAM 17 MAJ

* Medverkar via videolänk



INFORMATION

Tid
16-17 maj på Hotel Tylösand, Halmstad. Det finns också möjlighet att delta digitalt.

Målgrupp
Politiker och tjänstemän inom olika myndigheter och organisationer, samt frivilliga organisationer 
och privata företag i Sverige som är intresserade av migrations- och etableringsfrågor.

Avgift
Kostnad för deltagande på plats:
1 dag 1 995 kr exkl. moms per person.  
2 dagar 2 995 kr exkl. moms per person.  

Trerätters middag på kvällen den 16/5  - 455 kr exkl. moms per person.

Kostnad för deltagande digitalt:
1 dag 1 495 kr exkl. moms per person.  
2 dagar 1 995 kr exkl. moms per person.  

Anmälnings- och avbokningsvillkor
Anmälan görs senast 2022-04-16, efteranmälan i mån av plats.
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag, men kan överlåtas på annan person.
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.  
Om du inte har erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta kurskansliet.
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet.

Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel Tylösand, tfn: 035-305 00. 
Uppge Region Kronoberg för bokning av rum på Hotel Tylösand.

Tillgänglighet
Kurslokalen är tillgänglighetsanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. 
Vänligen meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i samband med din anmälan.

För information kring program kontakta Harald Fredriksson, harald.fredriksson@kronoberg.se, 
tfn 070-533 48 99.
För frågor kring din anmälan, kontakta utbildning@kronoberg.se

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.




