
Nyanlända ungas förutsättningar 
för studier och arbetsliv 

3 okt    Hudiksvall

Hur ser unga nyanlända flickor/kvinnors och pojkar/mäns förutsättningar ut för att 
etablera sig i arbets- och samhällslivet i Sverige och Gävleborg? 
Under denna utbildningsdag får du bland annat lyssna till Michael Lindblad från Umeå 
Universitet som berättar om unga vuxna med migrationsbakgrund, om skolmisslyckanden 
och övergången mellan skola och arbete.

Välkommen!                  

Kontakt 
Bente Sandström 
Länssamordnare kommunernas flyktingmottagning,  
Integration Gävleborg
bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

Utbildningsdagen arrangeras inom ramen för Integration Gävleborg. Integration 
Gävleborg är ett regionalt partnerskap med syftet att bidrag till en social hållbar samhälls-
utveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. 
I Integration Gävleborg ingår Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Migrationsver-
ket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner. Arbetet 
samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. 

Läs på på webbsidan www.integrationgavleborg.se
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DATUM OCH TID 
Torsdag den 3 oktober 2019 kl. 09.15 - 15.45. 

PLATS
Kulturhuset Glada Hudik, Rådhussalen

MÅLGRUPP 
Du som i ditt arbete kommer i kontakt med unga nyanlända såsom civilsamhället, lärare, studie- 
och yrkesvägledare, flyktingenheter, socialtjänsten m fl. 

KOSTNAD 
Konferensen är kostnadsfri. Fika ingår. Lunch bekostas av var och en. 

ANMÄLAN  
Anmäl dig senast 17 september.  
Anmälan görs på webbplatsen www.integrationgavleborg.se.  Direktlänk.

Emanuel Hort 
Integrationsutvecklare 
Länsstyrelsen Gävleborg
emanuel.hort@lansstyrelsen.se

http://www.integrationgavleborg.se
https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=8764&key=662


NYANLÄNDA UNGAS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STUDIER OCH ARBETSLIV

09.15  Inledning
 Socialtjänstens och flyktingenhetens ansvar för olika målgrupper
 Emanuel Hort, Länsstyrelsen och Bente Sandström, samordnare kommunernas 
	 flyktingenheter	Gävleborg
09.30 Unga nyanlända och ensamkommande barn och unga - förr och nu  
 Aktuellt läge gällande antal unga nyanlända, ensamkommande barn och unga,  
 gymnasielagen och prognosen framåt. 
 Kenneth	Andersson,	Migrationsverket	
10.15 Förmiddagsfika 
10.45 Unga vuxna med migrationsbakgrund, om skolmisslyckanden och övergången   
 mellan skola och arbete
 Michael	Lindblad,	Umeå	Universitet,	disputerade	2016	och	har	bidragit	till	DELMIS			
	 sammanställning	med	avhandlingsnytt	2018:6	med	sin	avhandling.	
12.00  Lunch (bekostas av var och en)
13.00 Folkhögskolornas roll och möjligheter samt Folkhögskolespåret
 Bengt	Viksten,	rektor	Forsa	Folkhögskola
 Gymnasie, introduktionsprogram, sfi och vuxenutbildning
	 Anders	Olsson,	rektor	CFL	Hudiksvall
 Ungas möjlighet till arbete 
 Vilket stöd och vilka insatser kan Arbetsförmedlingen ge inom ramen för deras  
 uppdrag. Hur ser samverkan ut med olika studieformer, vilka krav ställs på den unge  
 nyanlände, vilka ersättningar kan ges för vilka insatser?  
	 Arbetsförmedlingen
14.30 Eftermiddagsfika
15.00 Så här arbetar Räddar Barnen med att motverka hemlöshet för nyanlända unga   
 och deras syn på hur målgruppen har det
 Malin	Ahola,	Rädda Barnen
15.45 Dagen avslutas
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