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27-29 MAJ  |  HELDAGSKONFERENS

MÖTESPLATS MIGRATION OCH ETABLERING
Ur innehållet
• Klimatdriven migration – utmaningar och lösningar

• Fakta och myter om invandring

• Sveriges mottagande av 5000 kvotflyktingar 2019

• Barnets bästa vid återvändande

• Hur ska vi samverka för att förbättra möjligheterna att nyanlända med  
ohälsa och/eller funktionsnedsättning kommer ut i arbete eller studier?

• Framgångsrik arbetsmarknadssatsning genom Upphandlingskrav

• CANADA CAN – CAN WE? 

• Morgondagens lokala arbetsmarknader och kompetensförsörjning

• Presentation av den statliga utredningen Stärkt kvalitét och likvärdighet  
inom komvux för elever med svenska som andraspråk (U 2018:06)

• Framgångsfaktorer för framtidens samhällen Vad betyder civilsamhället för etableringen?

• Vuxenutbildning – en nyckel för nyanländas etablering

• Invandrarnas röster 2018

• m.m

27-29 MAJ  |  HOTEL TYLÖSAND

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

ANMÄL DIG HÄR

http://www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a28c08378160


27 MAJ  |  PROGRAM 
08.40-09.00 Registering och fika

09.00-09.05 Välkommen till Tylösandsdagarna
 Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

09.05-10.00 Flyktingsituationen i världen 
 Caroline Bach, UNHCR

10.05-11.00  Klimatdriven migration  
– utmaningar och lösningar

 Adam Reuben, Master of  Laws (LL.M) International 
Law vid University of  West of  England och Master of  
Research (M.Res) Environment, Energy and Resilience vid 
Bristol University, Fores

11.00-11.30 Paus

11.30-12.10 Fakta och myter om invandring  
– Migrationsinfo för alla

 Tove Hovemyr, redaktör Migrationsinfo och sakkunnig 
migration och integration, Fores

12.10-13.10 Lunch

13.10-14.00 Migrationen till Sverige  
– nuläge och prognoser

 Helena Carlestam, omvärldsanalytiker, Migrationsverket

14.05-14.55 Barn i krigszoner – Vilka rättigheter?  
Vad gör Rädda Barnen?

 Ola Mattsson, chef, Rädda barnen

14.55-15.25 Fika

15.25-16.05 Sveriges mottagande av 5000 kvotflyktingar 
2019

 Suad Ali, Migrationsverket 

16.10-16.45 Barnets bästa vid återvändande
 Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert/specialist, 
 Migrationsverket

16.45 Avslutning

18.00-19.00  Kvällsseminarier

19.30 Gemensam middag (bokas separat)

27 MAJ KL 18.00-19.00  |  
KVÄLLSSEMINARIER
SEM 1
Youmo.se
Vägledning för samtal om hälsa, sex, jämställdhet, relationer,  
rättigheter och skyldigheter med unga nyanlända och unga asyl-
sökande presenteras av Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor. MUCF har fått ett uppdrag av regeringen att utbilda 
de som möter unga nyanlända i hur man samtalar om frågor som 
rör hälsa, jämställdhet och sexualitet utifrån en sajt som heter 
Youmo.se. På seminariet får du som deltar en introduktion till 
sajten Youmo.se och vägledningen Youmo i praktiken. Seminariet 
innehåller även mer generell information om unga nyanländas 
livsvillkor och de perspektiv som ligger till grund för sajten och 
vägledningen.

SEM 2
Vård för papperslösa och kunskapen om rätten till vård för 
papperslösa
Vi följer upp och diskuterar vidare utifrån den rapportlansering vi 
gjorde i januari och den dialog vi har med landstingen kring dessa 
frågor. Medverkande från Röda Korset.

SEM 3
Unga som varken arbetar eller studerar  
– samverkan för effektiva insatser  
Trots en stark konjunktur och en god arbetsmarknad är andelen 
unga som varken arbetar eller studerar alltjämt hög och utrikes-
födda är överrepresenterade. Mario Zetino, utvecklingsledare på Myn-
digheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor berättar om varför tidiga 
och samordnade insatser behövs och om myndighetens uppdrag 
att stödja kommuner och regioner kring unga som varken arbetar 
eller studerar.

SEM 4
Tidiga insatser för asylsökande
Mats Brandström, samordnare Tidiga insatser för asylsökande, Länsstyrelsen

SEM 5 
Hur är det att vara ung idag?
Webbsidan ungidag.se samlar statistik om unga och den presente-
ras tillsammans med 2019 års fördjupningsrapport som hand-
lar om skillnader mellan unga födda i Sverige och unga födda 
utomlands.
Petter Holmgren, utredare på MUCF, presenterar arbetet med webb-
sidan, hur den kan vara stöd i era verksamheter och resultat från 
rapporten.

SEM 6 
Rasism då och nu samt dess konsekvenser för vårt  
yrkesutövande
Syrene Hägelmark, processledare i och grundare av Samarbetsbolaget AB 
Samarbetsbolaget AB



28 MAJ  |  PROGRAM 
08.30-09.00 Registering och fika

09.00-09.05 Välkommen till Tylösandsdagarna
 Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

09.05-10.30 Aktuell från SKL inom mottagande, bosätt-
ning, etablering  och utbildning samt unga 

 Karin Perols, Ove Ledin och Björn Andersson, utredare, 
Sveriges Kommuner och Landsting

10.30-11.00 Paus

11.00-11.50 Hur ska vi samverka för att förbättra möjlig-
heterna att nyanlända med ohälsa och/eller 
funktionsnedsättning kommer ut i arbete eller 
studier?

 Hälsofrämjande etablering är metodutvecklings-
projekt, där sex delprojekt (orter) deltar. Projektet 
är ett samarbetet mellan SKL, Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan.

 Från delprojekt Gävle – Louise Askebro, Arbetsför-
medlingen och Caroline Hansson, Gävle kommun samt 
Carina Cannertoft, SKL

	 Projektet	delfinansieras	av	Europeiska	Socialfonden

11.50-12.50 Lunch

12.50-13.30 Arbetsförmedlingen – en huvudaktör i  
etableringen av nyanlända

 Staffan Johansson, enhetschef, Avdelningen samordning och 
uppföljning, arbetssökande, Arbetsförmedlingen

13.35-14.15 CANADA CAN – CAN WE? 
 Professor Emeritus Benny Carlson, Lunds Universitet och 

Oskar Adenfelt, tf. chef, migration och integration, Fores

14.20-15.00 Jobbpartner Stockholm – Näringslivet och 
Stockholms stad  arbetar tillsammans för att 
lösa kompetensglappet

 Katarina Bexar, verksamhetschef, Arbetsmarknads-
förvaltningen och Patrik Tengberg, strateg, Arbetsmark-
nadsförvaltningen, Stockholms stad

15.00-15.30 Fika

15.30-16.00 Framgångsrik arbetsmarknadssatsning  
genom Upphandlingskrav

 Anna-Carin B Magnusson, Bosocial chef,  
ÖrebroBostäder AB                                              

16.05-16.55 Integration och etablering i  Stockholms län
•  Nyanlända – utbildning, rekrytering, starta  

  eget i samverkan
•  Nyanländ till Nyanställd lärare
•  Asylsökande – aktiv väntan 
•  Länsstyrelsen i Stockholm har fått ett nationell  

  uppdrag från socialdepartementet för insatser  
  för nyanlända och asylsökande sjukvårds-  
  personal utanför EU/EES.

 Sam Yildirim och Christina Ryden, Avdelning för  
Tillväxt, Länsstyrelsen Stockholm

16.55 Avslutning

18.00-19.00  Kvällsseminarier

19.30 Gemensam middag (bokas separat)

28 MAJ KL 18.00-19.00  |  
KVÄLLSSEMINARIER
SEM 7
Att göra det nödvändiga eller möjliga för nyanländas etablering
Trelleborgs kommun presenterar sin Arbetsmarknads- och  
Samhällsorientering (ASO) som bedrivs i egen regi sedan 2017.
Rehanna Ståhlstierna, Enhetschef  Planering och uppföljning

SEM 8
Principbaserad Integration  
– en pragmatisk syn på integration
Peter Eriksson, integrationsstrateg, Avdelningen för Hållbar utveckling,  
Ledning och Utveckling, Ystads kommun

SEM 9
Plan B(e) Empowered 
Ett projekt som stärker människor i asylprocessen och vid  
återvändande.
Fredrik Wouda, projektledare och IT-pedagog, Awesome People

SEM 10
Bättre bemötande – en utbildning för dig som möter  
asylsökande eller nyanlända
En flexibel, kostnadsfri 4 h lång webbaserad utbildning  
www.bättrebemötande.se har tagits fram av AMIF-finansierade 
Integration och Tillväxt i Norrbotten*.  
Utbildningen ger ökad kunskap om Migrationsprocessen, bättre 
kulturförståelse och verktyg för ett bättre bemötande i olika  
situationer. Den riktar sig till de som i sin yrkesroll eller organisa-
tion, som arbetsgivare eller privatperson möter målgruppen. På 
seminariet får du en förhandsvisning samt tips och råd på hur du 
kan arbeta med utbildningen. 
 Anna-Maria Lundkvist Monroy, projektledare, Integration och tillväxt samt 
biträdande projektledare Börje Lindqvist
*Samverkansparter Länsstyrelsen, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket, Luleå tekniska universitet, Norrbottens Kommuner och 
Civila samhället.

SEM 11 
Interkulturell kommunikation – om möten, missförstånd och 
vägar till samarbete
Patrick Gruczkun, processledare i och grundare av Samarbetsbolaget AB 
Samarbetsbolaget AB

SEM 12
Röda Korsets arbete för människor som faller utanför  
samhällets skyddsnät
Vi diskuterar samverkan mellan civilsamhället och staten/myndig-
heterna. Hur kan vi samverka bättre för att nå gemensamma mål? 
Det kan handla om arbetet med värmestugor och nödbistånd, 
stöd för ensamkommande, boenden, påverkan på kommuner och 
landsting



29 MAJ  |  PROGRAM 
08.30-09.00 Registrering och fika

09.00-09.05 Välkommen till Tylösandsdagarna
 Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

09.05-09.45 Presentation av den statliga utredningen 
Stärkt kvalitét och likvärdighet inom komvux 
för elever med svenska som andraspråk  
(U 2018:06)

 Inger Bergendorff, sekreterare, Utbildningsdepartementet

09.50-09.35 Framgångsfaktorer för framtidens samhällen
 Omvärldsanalys är att spana vitt och brett i jakten 

på de mest betydelsefulla förändringarna för den 
egna verksamheten. Vilka utmaningar ar viktigast 
för Sveriges städer och kommuner att ta höjd 
för? Vilka möjligheter behöver tas tillvara för att 
optimera möjligheterna för människor att leva och 
frodas i framtidens Sverige?

 Fredrik Torberger, director, Cities & Regions, Kairos 
Future

09.35-10.00 Paus

10.00-10.40 Vuxenutbildning – en nyckel för nyanländas 
etablering

 Erik Nilsson, statssekreterare, Utbildningsdepartementet

10.45-11.30 Morgondagens lokala arbetsmarknader och 
kompetensförsörjning

 Hur ser det framtida arbetslivet ut?  
Vilka kompetenser krävs? 

 Karin Andersson, partner, Kairos Future

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.15 Vad betyder civilsamhället för etableringen?
 Lillemor Lindell, nationell samordnare, Riksidrottsförbundet

13.20-13.50 Invandrarnas röster 2018
 Fredrik Lundvall, chef, Invandrarindex

13.55-14.35 Konsekvenser av tortyr och Röda Korsets  
arbete med tortyrskadeutredningar och  
behandling av torterade 

 Detta är fortsatt viktigt då vi vet att många  
offentliganställda som möter flyktingar och  
nyanlända behöver denna kunskap.

 Medverkande från Röda Korset

14.35-15.00 Fika

15.30-16.00 Fokus Jämställdhet
 Samhällsorientering med upplevelsebaserad  

pedagogik och jämställdhetsperspektiv
 Karin Wouda, verksamhetschef  på Awesome People och 

projektledare för Fokus Jämställdhet

16.00 Avslutning

INFORMATION
Tid och plats
27-29 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad. 

Avgift
1 dag  1 595 kronor per deltagare
2 dagar  2 595 kronor per deltagare
3 dagar  2 995 kronor per deltagare

Dessa priser gäller endast kombination av konferenserna i detta pro-
gram, Mötesplats Migration och Etablering. Avgiften inkluderar kostnad 
för fika och lunch. Du är välkommen att delta i våra gemensamma 
middagar den 27/5  och 28/5 kl 19.30 för 420 kr per kväll. 
Alla priser är exkl. moms.

Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs via anmälningslänken eller på  
www.regionkronoberg.se. Anmälan är bindande efter 2019-03-27.

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. Rummen kan avbokas fritt fram till en månad före 
ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot C för bokning av rum 
på Hotel Tylösand.

Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.

Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.

Tillgänglighet
Kurslokalerna är tillgänglighetsanpassade 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.

Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet samt lokalby-
te. 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  

Hos Region Kronoberg är Regionstyrelsen personuppgiftsansvarig för de personupp-
gifter som du som kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger vid anmälan 
hamnar i vårt Utbildningsregister. Utbildningsregistret och dess information an-
vänds 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.

VÄLKOMMEN!

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

ANMÄL DIG HÄR

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a28c08378160

