
 

  

Datum: 24-25 oktober 2018

Plats:   Högbo Brukshotell, Sandviken

Målgrupp:  Du som arbetar med mottagande och etablering  
  av nyanlända flyktingar

Kostnad:  Konferensen är kostnadsfri för dig som är  
  verksam i Gävleborgs län. Anmälan är  
  bindande, men kan överlåtas till annan inom 
  din organisation. Uteblivet deltagande debiteras  
  med 500 kr. 

Anmälan:  Totalt finns 200 platser och sista anmälningsdag  
  är 24 september. Anmäl dig direkt via länken:  
  Anmälan Högbodagarna 2019

2 4 - 2 5  O K T O B E R 
H Ö G B O  B R U K S H O T E L L ,  S A N D V I K E N

1 7  V A L B A R A  S E M I N A R I E R  M E D  F O K U S  
P Å  I N T E G R A T I O N  O C H  E T A B L E R I N G

H Ö G B O D A G A R
Välkommen till årets

Varmt  välkommen!

Konferensen är en del av Integration Gävleborg, ett partnerskap  
som bidrar till en socialt hållbar samhällsutveckling genom att samordna,  
stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. 

Läs mer på integrationgavleborg.se

Dr Riyad al Baldawi       Bi Puranen
 
Khazar Fatemi  

Stig-Arne Bäckman

https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=8878&key=662
http://integrationgavleborg.se


 

TORSDAG 24 OKTOBER

09:30  INLEDNING och praktisk information

09:45  Upplevelsebaserad Kick-off
  Mathias Berglund, Hälsinglands utbildningsförbund

10:15  ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET  
  Aktuell information från Arbetsmarknadsdepartementet

11:15  PAUS

11:30–13:30 LUNCH kombinerat med SEMINARIEPASS 1; A-F  
  (se nedan, i grönt)

13:30   ARBETSFÖRMEDLINGEN 
             Aktuell information om och från Arbetsförmedlingen

14:15  Bi Puranen
  Docent i ekonomisk historia och generalsekreterare vid  
  World Values Survey. Vad säger den sjunde vågen av   
  World Value Surveys värderingsforskning om nyanländas  
  värderingar. Hur har de ändrats under åren och hur kan  
  de påverka vårt samhälle? Det sociala och politiska livet?

15:00  FIKA

15:30  Stig-Arne Bäckman
  Initiativtagare till TalangAkademin om hur systematiserad  
  praktik leder till jobb i samarbete mellan fastighetsägare,  
  arbetsgivare, kommuner och organisationer.  
  ”Samarbete skapar integration och nya jobb i områden  
  med hög arbetslöshet – TalangAkademin är en del  
  av lösningen!”

16:30  Slut dag 1

Bi Puranen

Stig-Arne Bäckman 



 

Bokningsbara seminariepass torsdag 24 oktober:

LUNCHPASSEN mellan 11:30-13:30

Seminariepass 1

A. Migrationsverket  

Information från Migrationsverket om prognoser, läns- och kommuntal, flyktingmottagande,  
ensamkommande barn, gymnasielagen och andra aktuella frågor.

Föredragande: Shima Bagheri Niko, Migrationsverket 

B. Könsstympning – hur kan vi förebygga, identifiera och stötta utsatta? 

Hur kan vi ge stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är, eller riskerar att bli könsstympade? 
Seminariet ska leda till att du som yrkesverksam får kunskap om hur du kan arbeta  
förebyggande, identifiera redan utsatta samt vikten av samverkan.

Föredragande: Petra Blom, utbildare och föreläsare 

 
C. Enklare väg till jobb och kompetens

Genom att utgå från vad man faktiskt behöver kunna på arbetsplatsen skapas nu nya möjlighe-
ter till strukturerad introduktion och arbetsplatslärande. Under seminariet får du lära dig mer om 
yrkesprofilering och validering och hur olika parter, både nationellt och regionalt, kan nå win-win. 
Seminariet utgår från ”Till ett jobb via återvinningen” som drivs av Sobona, Gästrike återvinnare, 
Kommunal, Renova och Nordiskt Valideringsforum. Projektet är delfinansierat av Tillväxtverket..

Föredragande: Conny Larsson, Sobona och Anders Lundberg, Nordiskt Valideringsforum

D. Analysera mera! 

I denna workshop får du ta del av hur du kan analysera nuläge och resultat kring etableringen i 
kommunen eller regionen med hjälp av den öppna databasen Kolada. Databasen innehåller en 
mängd nyckeltal för integration som kan brytas ner på kommun- och regionnivå.

Ta gärna med egen dator eller platta! 

Föredragenade: Maria Price, RKA (Rådet för Kommunala Analyser)

E. ”Bäst i Sverige men någon annan får gärna slå oss!” 

Hör Sandvikens etableringskoordinatorer och praktikanskaffare beskriva och inspirera hur de 
framgångsrikt jobbar med nära kontakter i lokala näringslivet. Många nyanlända har fått praktik 
och arbete genom deras arbete som också sker i nära samarbete med ESF projektet Mervärde.

Föredragande: Jonathan Hellström, Marcus Hägg och Viktor Nordin, Sandvikens kommun

F. Information och socialt ansvarstagande

Ta del av två satsningar inom Söderhamns kommun;  informationsoderhamn.se – den unika 
webbplatsen med det unika arbetssättet och Språkvän på jobbet där kommunanställda får träffa 
nyanlända på arbetstid i syfte att öka den sociala integrationen.

Föredragande: Karin Olsson och Nicklas Johansson, Söderhamns kommun



 

FREDAG 25 OKTOBER
08:30  Dr Riyad al Baldawi  
  Docent och psykiater. Grundare av och verksamhetsledare  
  vid Orienthälsan. Vad händer med människor som tvingas  
  fly och anpassa sig i ett annat land? Hur ser den mentala  
  och fysiska processen ut för de personer som anlänt till  
  Sverige de senaste åren? Vad har vi att möta de kommande  
  åren när det gäller etablering och integration i samhälle  
  och arbetsliv?

10:00  FIKA

10:30   SEMINARIEPASS 2;  G-K (se nedan, i blått)

11:30–13:30 LUNCH kombinerat med SEMINARIEPASS 3; L-Q  
  (se nedan, i orange)

13:30  Khazar Fatemi   
  Journalist och dokumentärfilmare från Gävle, arbetar nu  
  med en reportageserie om att vara nyanländ och förälder  
  där varje avsnitt lyfter fram en av de många faser man går  
  igenom när man är ny i Sverige. Fokus är de nyanlända  
  föräldrarna och deras syn på sin situation men också på  
  de svenskar de möter i sin vardag när de passerar dessa  
  olika faser. 

14:30  Avslut och FIKA

 

 

Dr Riyad al Baldawi

Khazar Fatemi

Bokningsbara seminariepass fredag 25 oktober, efter tid:

Seminariepass 2 10:30-11:15 

G. Dr Riyad al Baldawi  

Dr Riyad al Baldawi fördjupar och utvecklar sina tankar från morgonens föreläsning med tema 
om migrationsrelaterad stress och inlärningsförmåga av nyanlända (barn och vuxna). Hur ska vi 
kunna hjälpa dem till bättre resultat för att snabba på etableringen?

Föredragande: Dr Riyad al Baldawi

H. Utmaningarna i samhället är allas angelägenhet 

Hur kan föreningsliv, näringsliv och offentlig sektor samverka för att framgångsrikt möta aktuella 
samhällsutmaningar? Brynäs IF använder kraften i sitt varumärke som hockeyförening till att göra 
skillnad i samhället och här beskriver Brynäs IF sin sociala verksamhet En bra start, sin samverkans-
modell och arbetet för att bl. a förebygga utanförskap hos barn och unga och minska den höga 
ungdomsarbetslösheten i Gävleborgs län. 

Föredragande: Pernilla Dahlborg och Caroline Markström, Brynäs IF 

I. Hedersrelaterade normer – det största hotet mot integrationen

Det här är ett seminarium om hur hedersrelaterade normer kan motverkas och integrationen 
främjas. Genom att förebygga och motverka hedersrelaterade normer och värderingar kan barn 
och vuxna som befinner sig i en sådan kontext ges möjlighet att skapa ett självvalt liv. Under  
seminariet kommer även vikten av insatser inom till exempel skola och offentlig sektor att lyftas.

Föredragande: Mariet Ghadimi, TRIS – tjejers rätt i samhället samt forskare vid Stockholms Universitet. 



 

J. Inspiration från två regionala projekt – ESF projekt eXtra stöd och §37 MUHP, 
Metodutveckling Horisontella principer.  

ESF projektet eXtra stöd riktar sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från arbets- 
marknaden. Region Gävleborg är projektägare och det bedrivs verksamhet av länets 10 kommuner. 
§37-projektet Metodutveckling Horisontella principer har tagit ett samlat grepp för att utveckla 
arbetet och de metoder som används för att beakta horisontella principer i verksamheter och 
projekt inom kommuner. Under seminariet sammanfattas projektens verksamhet, resultat och 
erfarenheter fram till nu.

Föredragande: Ida Thunholm, Region Gävleborg och Jennie Söderlund, Nordanstigs kommun

K. Föräldraskapsstöd i Sverige

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande föräldraträffar för utrikesfödda föräldrar med barn i 
åldern 0-18 år. Metoden är framtagen av Stockholms Stad. Ljusdals kommun använder sig av  
metoden och berättar om sina erfarenheter av att använda den och om hur den skulle kunna  
spridas till andra kommuner i länet.

Föredragande: Viktoria Edqvist och Ramin Maihanparast, Ljusdals kommun

Seminariepass 3 LUNCHPASS mellan 11:30-13:00

L. Att bli en del av samhället: Så här ökar vi ungas delaktighet i arbetsliv och samhälle

Varannan ung känner sig inte inkluderad i samhället visar en ny studie av MUCF om ungas sociala  
inkludering. I studien framkommer flera likheter mellan unga som bor i landsbygd, glesbygd och 
utsatta områden och hur de ser på sina hinder och möjligheter att få ett arbete och leva det liv 
de vill leva. Under seminariet ges konkreta rekommendationer om hur kommuner, regioner och 
andra aktörer kan arbeta för att öka ungas inkludering i samhället. 

Föredragande: Ylva Saarinen, Policy in Practice AB

M. Samverkan för en hälsofrämjande etableringsprocess

Hur behöver vi samverka och arbeta hälsofrämjande med nyanlända i etableringen för att  
förkorta tiden till arbete och studier? I det nationella treåriga ESF-projektet Hälsofrämjande  
etablering skapas en modell för att identifiera ohälsa/funktionsvariation och samtidigt öka  
nyanländas hälsolitteracitet för att påskynda etableringsprocessen. Resultat halvvägs in i  
projektet presenteras.

Föredragande: Anne Nordenberg Gävle kommun och Louise Askebro Arbetsförmedlingen

N. Samverkan för en jämställd integration i Gävle 

Hur jobbar Gävle kommun för en jämställd integration? Genom att synliggöra perspektivet, ta fram 
och reflektera kring statistik, formulera utmaningar och titta på våra arbetssätt får vi en ökad förståelse. 
Genom samtal och dialoger med medarbetare och med nyanlända, tittar vi på vårt samhälle, våra 
verksamheter och våra egna värderingar, fördomar och förväntningar. Under seminariet presenteras 
lärdomar, utmaningar och tankar kring arbetssätt och metoder.

Föredragande: Helena Högström m fl Gävle kommun, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Gävle



 

O. SKL – Sveriges kommuner och Landsting. Nytt och aktuellt ur ett nationellt 
perspektiv

Vart är vi på väg? SKL ger råd och stöd till kommuner och regioner i olika frågor som kommer upp 
med anledning av asyl- och flyktingmottagandet. SKL har en tät kommunikation med myndigheter 
och departement för att samordna insatser och föra fram SKL:s medlemmars behov och synpunkter. 
Under seminariet får vi en föredragning om aktuellt läge och nyheter samt att det finns utrymme för 
frågor och diskussion.

Föredragande: Karin Perols SKL

P. En jämställd arbetsmarknadsetablering: Hur underlättar vi utrikesfödda  
kvinnors väg in på arbetsmarknaden?

Projekten Qlivet och Jämställd Etablering presenteras. I Qlivet samverkar arbetslösa utrikesfödda 
kvinnor och företagande kvinnor i länet i syfte att underlätta etableringen för de utrikesfödda kvinnorna 
och skapa tillväxt i företagen. ESF-projektet Jämställd Etablering har arbetats fram utifrån behov och 
vetenskaplig forskning tillsammans med olika forskare. Projektet ska generera svar på frågan om hur 
ett stöd ska utformas för att bäst hjälpa utrikesfödda kvinnor till arbete. 

Föredragande: Merja Parviainen, Länsstyrelsen Gävleborg och Sofie Enoksson Bergström,  
Marianne Jones och Carina Knutson, Arbetsförmedlingen Södra Gävleborg

Q. Samhällsorientering i Gävleborg och framtiden

Sedan 2010 ska alla kommuner erbjuda minst 60 timmar samhällsorientering för nyanlända på  
modersmål och nu väntas antalet timmar att öka. Hur har samhällsorienteringen utvecklats sedan 
2010 i länet och vad kan vi se framåt? Hur arbetar samhällskommunikatörerna idag? Vilka utmaningar 
ser vi och hur kan en utökning av fler timmar se ut? 

Föredragande: Marcus Nilsson länssamordnare SFI/SO och Pernilla Bylund, Länsstyrelsen Gävleborg



 

PRAKTISK INFORMATION
Anmälan

Anmäl ditt deltagande senast den 24 september via följande länk; Anmälan Högbodagarna 2019
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan inom din organisation. Uteblivet deltagande 
debiteras med 500 kr.

För dig som även önskar övernattning och middag

Boka snarast då antalet rum är begränsat.
Boende inklusive middag eller endast middag bokas direkt hos Högbo Brukshotell.
Vid bokningen ska du ange din fakturaadress samt organisationsnummer och referens
Integration Gävleborg konferens 24-25 oktober. Meddela även eventuella kostavvikelser.
Boka via e-post: reservations@hogbobrukshotell.se
Har du frågor angående boende kan du ringa konferensbokningen på Högbo Bruk på
Telefon: (+46) 026-24 52 00

Kontaktpersoner Integration Gävleborg

Bente Sandström bente.sandstrom@nordanstig.se

Pernilla Bylund pernilla.bylund@lansstyrelsen.se

Maria Sundman maria.sundman@regiongavleborg.se

Jeannette Radstake jeannette.radstake-gustavsson@arbetsformedlingen.se

https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=8878&key=662#errorDiv

