
 

 

 

Den 27 oktober erbjuds en digital presentation av rapporten om den 
humanitära situationen för ensamkommande unga i Sverige med 
rekommendationer för hur stat, kommuner och civilsamhälle kan 
samverka för att förbättra situationen. I spåren av coronapandemin blir 
dessa rekommendationer än mer aktuella, samtidigt som nya behov 
uppstått. 
 
Föreläsningen är mellan kl. 10.00 - 11.00. Det kommer att finnas möjlighet att 
ställa frågor i slutet av föreläsningen. Målgruppen för webbföreläsningen är 
exempelvis socialsekreterare, flyktinghandläggare, personal som arbetar med 
ensamkommande, personal inom elevhälsa eller ungdomsmottagningar samt 
gode män. 
Denna föreläsning erbjuds inom ramen för partnerskapet Integration Gävleborg 
och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Gävleborg och kommunernas 
flyktingmottagningar. 
 
VÄLKOMMEN! 
BJUDAN 
ANMÄLAN 

Anmäl dig senast 23 okt på webbplatsen 
integrationgavleborg.se 
Senast dagen innan presentationen 
skickas en länk ut till mailadressen 
som angetts i anmälan. Presentationen 
sker via Teams. 
 
FÖRELÄSARE 

Linda Beskow 
Tematisk rådgivare asylmottagande vid 
Svenska Röda Korset. 
 
VID FRÅGOR KONTAKTA 

Khali Polcer 
Länsstyrelsen Gävleborg 
khali.polcer@lansstyrelsen.se 
 

ORDNINGSREGLER VID 
WEBBFÖRELÄSNINGAR 

• Ha alltid micken avstängd när du inte 
pratar. 

• Den som pratar kan ha kameran på, 
annars avstängd. 

• Använd gärna headset för att 
undvika rundgång/eko i ljudet. 

• Om det strular med ljudet - testa att 
gå ur och koppla upp dig igen. 

• Använd gärna chatten för frågor och 
kommentarer. 

• Om du inte kommer åt chatten under 
mötet, mejla organisatören. 

• Om det är många deltagare i mötet: 
• Skriv frågor eller om du vill ha ordet i 

chatten. 
• Organisatören håller koll på talarlistan 

och fördelar ordet. 

 
Webbföreläsningen arrangeras inom ramen för Integration Gävleborg. Integration Gävleborg är ett regionalt partnerskap med syftet att bidrag till 
en social hållbar samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. I Integration Gävleborg ingår 
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Högskolan i Gävle, representation från civilsamhället 
samt länets tio kommuner. Arbetet samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. integrationgavleborg.se 
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