
KULTURMÖTEN 
Fokus på arbetsmarknad och arbetsplatsen 

17 april 2019    Gävle

Erfarenheter av arbete och utbildning skiljer sig mycket bland migranter som  
kommer till Sverige idag. Det är stora skillnader mellan inrikes- och utrikesfödda när 
det handlar om sysselsättningsnivåer i Sverige. Vad beror detta på? Hur har den 
svenska arbetsmarknaden förändrats på relativt kort tid och vilka konsekvenser har 
det fått för målgruppen utrikesfödda? 

Låter det intressant? Anmäl dig redan idag. Dagen är uppdelad i två delar. Under förmiddagen är det 
en allmän föreläsning och under eftermiddagen genomförs en workshop för något färre deltagare.  
Vill du delta under både för- och eftermiddag behöver du anmäla dig till båda passen.
 
FÖRELÄSARE:  Religionsvetarna - utbildar om religion, migration & kulturmöten. 
  Thomas Lundberg, Region Gävleborg

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 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 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 
Onsdag den 17 april 2019. Allmän föreläsning under förmiddagen kl. 09:00 - 12:00. Fika från 08.30.  
Workshop under eftermiddag kl. 13:00 - 15:40.  

PLATS 
Gävle Winn konferens, lokal C16

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

ANMÄLAN  
Anmäl dig senast 2 april. Under förmiddagen finns 190 platser och under eftermiddagen 80 platser.   
Anmälan görs på webbplatsen www.integrationgavleborg.se.  Direktlänk.

Utbildningsdagen finansieras av medel som beviljats av Länsstyrelsen Gävleborg till länets flykting-
mottagningar och som samordnas av Nordanstigs kommun.

Denna dag vänder sig både 
till dig som arbetsgivare och 

till dig som möter den nyanlände.

http://www.integrationgavleborg.se
https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=8387&key=662


PROGRAM

FÖRMIDDAG

08:30 - 09:00  Förmiddagsfika

09:00 - 10:00   Synen på arbete: Kultur- och religionsmöten i arbetslivet 
   Vad uppfattas som arbete? Hur ser en på kvalifikationer/kompetenser och vilka  
   förväntningar finns kopplade till kön, ålder och status? Vilka utmaningar uppstår med   
   den svenska arbetsmarknaden och majoritetskulturens normer? Religionsvetarna

10:00 - 10:15   Paus

10:15 - 11:00   Arbetsmarknadsintegration: Arbetsmarknadens förändring på kort tid 
   Vad beror skillnaden i sysselsättningsnivå mellan inrikes- och utrikesfödda i Sverige?  
   Är exempelvis Sfi integrationsfrämjande eller integrationshämmande? Hur kan en på   
   strategisk nivå arbeta för att minska sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikes födda?   
   Religionsvetarna

11:00 - 11:15   Paus 

11:15 - 11:45   Vilka bransch- och bristyrken finns i Gävleborg? 
   Thomas Lundberg, Region Gävleborg - Semaforen

11:45 - 12:00   Frågestund med Religionsvetarna och Thomas Lundberg Region Gävleborg

12:00 - 13:00   Lunch (bekostas av var och en)

EFTERMIDDAG

13:00 - 15:40   Workshop: Kultur- och religionsmöten på arbetsplatsen  
   Hur ska en i sin yrkesroll förhålla sig till de utmaningar som kan uppkomma i en 
   mångkulturell eller mångreligiös miljö? Vad har arbetstagare eller arbetsgivare för    
   rättigheter och skyldigheter? 
   De visar på exempel på situationer där det är viktigt att fatta välgrundade beslut.  En grund 
   läggande fråga handlar om i vilken mån det är möjligt att ge utrymme för religiösa eller 
   kulturella praktiker, preferenser och föreställningar på olika platser och inom olika yrkesroller.  
   Ämnet belyses med utgångspunkt i diskrimineringslagen och inspirerar med goda exempel på  
   lyckade arbetssätt. Religionsvetarna
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http://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/semaforen/ 

