PROGRAM 19 MAJ

PROGRAM 17 MAJ
13.55-14.30

Barn i migration
Projektresultat, erfarenheter och nya kommande
möjligheter till projekt med barnets bästa i
centrum. Fakta och inspiration från EU:s fond
för asyl- och migration: AMIF.
Sofia Sjöö och Lise Wacker, programexperter,
Migrationsverket

08.30-08.40

Välkommen till vår digitala mötesplats!
Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

08.40-09.25

Flyktingkvoten och Migrationsverkets
omvärldsanalys. Hur fungerar EBO?
Oskar Ekblad, sektionschef, Migrationsverket

09.35-10.15

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

14.30-15.00

Paus

10.15-10.45

Paus

15.00-15.40

10.45-11.25

Gränspolisens utmaningar 2021 och framöver
Patrik Engström, chef, Gränspolisen

Nyanländas situation under
Coronapandemin
Fredrik Lundvall, chef, Invandrarindex

15.50-16.30

Arbetet med ideella sponsorprogram i
Sverige och Norden/globalt samt kopplingen
till integration
Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate,
UNHCR

16.30

Avslutning

11.35-12.15

Vilka länder kränker mänskliga rättigheter?
Madelaine Seidlitz, ansvarig flykting och migration,
Amnesty

12.15-13.05

Lunchpaus

13.05-13.45

Migrationspolitikens utmaningar och forskningens roll
Joakim Palme, ordförande för Delegationen för migrationsstudier, professor i statskunskap (Uppsala universitet)

Välkommen till mötesplatsen dag 2
Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

08.20-09.10

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

09.20-10.00

Paus

10.30-11.20

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

11.30-12.10

12.10-13.00

Fortsatt utvecklingsarbete inom validerin
– nationellt och regionalt
Svante Sandell, utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan
Lunchpaus

12.20-13.00

Aktuellt från Skolverket
Inger Bergendorff, undervisningsråd, Skolverket

08.30-09.20

Hur förändras migranternas värderingar i
Sverige?
Bi Puranen och Jim Frölander, Institutet för Framtidsstudier

13.10-13.50

BIU Online – för en likvärdig skola i hela
Sverige
Henrik Lövgren, projektledare, BIU Online

09.30-10.10

Vuxenutbildningens betydelse för
kompetensförsörjning och integration
– pågående politiska initiativ
Kristina Persdotter, statsekreterare, Utbildningsdepartementet

14.00-14.35

Utökade hembesök till förstagångsföräldrar
i utsatta områden – betydelse på kort och
längre sikt?
Lisbeth Lindahl, fil dr och leg psykolog, FoU i Väst,
Göteborgsregionen

10.10-10.30

Paus

14.35-15.00

Paus

10.30-11.30

Lika chanser? En Nordisk Jämförelse
– Om unga flyktingars väg in i arbetslivet och
pandemins effekter i utsatta områden
Moderator: Åsa Ström Hildestrand, Nordregio
Inledning: Kristin Marklund, projektledare för Nordiska
integrationsprogrammet ger en kort överblick om viktiga
teman och aktiviteter – se www.integrationnorden.org

15.00-15.40

Yrkes-SFI
– Integrerad språk- och yrkesutbildning
Maria Edvardsson, samordnare, Vuxenutbildningen i
Karlstads kommun

15.40-16.25

Experter inifrån – trångboddhet i förhållande
till Covid-19
Solvig Ekblad, forskare, Karolinska Institutet, m fl

16.25

Avslutning

Lunchpaus

INFORMATION
13.00-13.45

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

10.00-10.30

Välkommen till mötesplatsen dag 3
Jonas Mokvist, moderator, Region Kronoberg

11.30-12.20

PROGRAM 18 MAJ
08.15-08.20

08.20-08.30

13.50-14.30

Arbetsmarknad i förändring
– en utblick mot Framtiden!
Corona, accelererande digitalisering och nya
värderingar är drivkrafter som sammantaget får
stor påverkan på den framtida arbetsmarknaden.
Under detta föredrag presenterar framtidsforskaren
Peter Siljerud sina spaningar om hur arbetsmarknaden för närvarande transformeras – och hur
den kan komma att se ut i framtiden.
Peter Siljerud, framtidsforskare och trendspanare,
Futurewise AB
Kommunal arbetsförmedling i Danmark
– Hur fungerar det?
Presentation av Etableringsprogrammet i
Köpenhamns kommun.
Anders Berg Freundt, specialkonsulent, Köpenhamns
kommun

14.30-15.00

Paus

15.00-15.30

Flyktingmottagande i ny tid
Jimmy Jansson, kommunalråd, Eskilstuna kommun

15.40-16.30

Etableringslyftet – ett lyft med bra resultat
för nyanlända i Sigtuna, Upplands Väsby och
Sollentuna kommun
Annika Nordgren, projektledare, Etableringslyftet

16.30

Avslutning

Tid
17-19 maj 2021, digital konferens via Zoom.
Målgrupp
Politiker och tjänstemän inom olika myndigheter och
organisationer, samt frivilliga organisationer och privata företag.
Avgift
Kostnaden är:
1 dag
995 kr exkl. moms per person.
2 dagar 1 695 kr exkl. moms per person.
3 dagar 1 995 kr exkl. moms per person.
Anmälan
Anmälan görs via anmälningslänken senast den 17 april 2021.
Information och anslutningslänk för deltagande skickas till
anmälda deltagare några dagar före konferensen.

Anmälnings- och avbokningsvillkor
Vi förbehåller oss rätten att ställa in webbsändningen vid för få
anmälda deltagare. Anmälan är bindande efter den 17 april, men
kan överlåtas på annan person.
Information
För information kring program kontakta Harald Fredriksson,
harald.fredriksson@kronoberg.se, tfn 070-533 48 99.
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.

Välkommen!

