


K U R S I N B J U D A N
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Migration, utvecklings-
bistånd, integration, 
mångfald och SFI
30 maj -  1  juni 2007 

Mottagande 
av flyktingbarn 
– lyssnar man på barnen?

30 maj 2007

I krigets skugga 
– en annan bild av Irak och Somalia

31 maj 2007

[tylösandsveckan 2007]



Migration och utvecklingsbistånd
30 maj

08.30-09.00 Kaffe och registrering

09.00-09.10 Välkommen till Tylösand!

09.10-10.10  Den nya svenska migrationspolitiken
 Tobias Billström, migrationsminister

10.15-11.00 EU:s migrationspolitik och omvärlden
 Ola Henriksson, departementsråd, Utrikes

departementet

11.00-11.30 Fruktpaus

11.30-12.10   Hur och vad gör UNHCR för att samordna 
de internationella insatserna till skydd av 
flyktingar från Irak?

 Representant från UNHCR

12.10-13.30 Lunch och mässbesök

13.30-14.20 Nytt inom Migrationsverket
 Anna Wessel, expert, Migrationsverket

14.25-15.10 Migration och utveckling
 – utmaningar för svensk utvecklingspolitik
 Georg Andrén, departementsråd, Utrikes

departementet

15.10-15.40 Kaffe

15.40-16.30 Demokrati och utveckling med ett svenskt 
globalt perspektiv

 Maria Leissner, ambassadör, Utrikes
departementet

17.00-18.00 SEMINARIEPASS 1

 A. Asyltolkning 
  – ställer höga krav på tolkens kompetens
       DanEve Johansson, ordförande, Tolkservice

rådet

 B. Livet bakom Burkan
  – om kvinnans liv i Afghanistan
      Jenny Anderberg, chef för Sverigeenheten, 

Svenska Afghanistankommittén

 C. Återuppbyggnad i flyktingländer
  Göteborgs-Initiativet presenterar sin modell för 

arbete med återuppbyggnad genom återvand-
ring. Exempel från Somalia, Irak, Afghanistan 
och Balkan.

  Suleiman Abdi Ali, arbetsförmedlare i Göte
borg som arbetat tre år i Somalia, Diako Sheik 
och Feyroz Abduljabbar, demokratiarbetare i 
Irak, m fl.

  Film och bildspel
  Moderator: Tomas Magnusson

 D. Hur kan vi arbeta tillsammans med 
romska frågor?

  Miniseminarium om delegationen för romska 
frågor, dess mandat och kommunernas roll för 
att förbättra romers situation.

  Maria Leissner, ordf., regeringens delegation 
för romska frågor

 E. Mellan hopp och förtvivlan  
  En unik studie av asylsökande i eget boende.  

Rebecka Lennartsson, etnolog, Uppsala 
 universitet 

18.15-19.15 SEMINARIEPASS 2

 F. Migrationsdramatiken över medelhavet
  – Förslag till handlingsplan
       Börje Sjökvist, SWERA

 G. Krisen för ensamkommande barn och 
dess konsekvenser – Svensk flyktinghjälps 
– SWERAs erfarenheter

      Christina Souriques, SWERA

 H. Vikten av arbete för barns rättigheter och 
jämställdhet i introduktionen och SFI

       Nicklas Kelemen, Dialogprogrammet, Rädda 
Barnen

 I. Hälsa, integration, självförsörjning
  Ohälsan är större bland invandrade personer än 

bland andra i Sverige. Hälsofrämjande verk-
samheter inom både landsting och kommuner 
utvecklas runt om i landet. Vilka effekter ger 
hälsokommunikation och hälsoinformation? 

  Katarina Löthberg, projektledare, Hälsokom
munikatörer i ett mångkulturellt samhälle,  
Uppsala kommun

 J. Projekt, program, politik
  – att utveckla och förbättra asylmottagande och 

flyktingintroduktion med EU-stöd.
       Christian Råbergh, koordinator, Nationella 

temagruppen asyl & integration, Equal

20.00 Middag (bokas separat)

Integration och mångfald
31 maj

08.30-08.50 Registrering och kaffe

08.50-09.00 Välkommen till Tylösand!

09.00-09.40 Yrkesidentitet före etnicitet
 Sveriges Kommuner och Landstings förslag för en 

effektiv introduktion.
 Arjun Bakshi, utredare, Sveriges Kommuner och 

Landsting 

09.45-10.30 Att förebygga diskriminering: 
 Vad gör arbetsmarknadens parter gemensamt 

inom Rådet för Integration i Arbetslivet?
 Anna Ekström, ordförande, Rådet för integration 

i arbetslivet

10.30-11.00 Fruktpaus

11.00-11.50 Egenmakt mot utanförskap
 Nyamko Sabuni, integrationsminister

11.50-13.00 Lunch och mässbesök

13.00-13.30 Regional tillväxt och integration 
 – Myndigheternas arbete med integration samt 

goda exempel från regionernas arbeten
 Laila Rehnfeldt, projektledare för uppdraget 

Ökad integration och mångfald i det regionala 
tillväxtarbetet: Samverkansprojekt mellan Nutek, 
Glesbygdsverket, Institutet för tillväxtpolitiska 
studier, Integrationsverket, Arbetslivsinstitutet 
och Arbetsmarknadsverket samt pilotlän.

P R O G R A M  3 0  M A J  -  1  J U N I

Migration, utvecklingsbistånd, integration, mångfald och SFI



13.35-14.15 Arbetsförmedlingens integrationsarbete 
 Johnny Ahlqvist, direktör, AMS

14.20-14.50 Morgondagens validering ur ett regionalt 
perspektiv

 Eva  Nordlund, generaldirektör, Validerings
delegationen

14.50-15.20 Kaffe

15.20-15.50 Framtidens tolkservice – Vem har  ansvaret? 
Anställningsvillkor för tolkar?

 DanEve Johansson, ordförande, Tolkservicerådet

15.55-16.30 Fri och villig – om vad kyrkor och närliggande   
organisationer kan bidra med när det gäller mot-
tagande och introduktion av nyanlända.

 Presentation av projektet ”Religion och integration 
– för ökad kunskap och kompetens. Hur kan kom-
muner, kyrkor och trossamfund samverka?

 Peter Carlsson, projektsekreterare, Sveriges 
Kristna Råd

17.00-18.00 SEMINARIEPASS 3 

 K. Snabbare väg till jobb 
  – unikt försöksprojekt i Växjö och Ljungby!
        HansGöran Johansson, projektledare,  

Länsarbetsnämnden i Kronobergs län

 L. Lättläst – bra för många!
       Ulla Bohman, chef för lättlästtjänsten vid 

Centrum för lättläst

 M. Mångfald på jobbet 
  – verksamhetsstrategi eller modeord?
  Mångfald på webben 
  – bli din egen mångfaldskonsult
  Mångfald genom arbetslösa 
  – plusjobbare som mångfaldsambassadörer
  Tre konkreta idéer kring etnisk mångfald i 

arbetslivet.
  Anders Bergman, journalist, 5i12Centrum
                     Sara Nordlander, projektledare, 5i12Centrum 

med erfarenhet från mångfaldsarbete på ett 
80tal arbetsplatser

 N. Effektiv uttalsträning – är det möjligt?
       Paula Grossman, Prosodia

18.15-19.15 SEMINARIEPASS 4

 O. Varför vill Skatteverket informera  
invandrare och flyktingar, är det  
samhällsinformation?

  Cicki Malmström, Skatteverket

 P. Hedersrelaterat liv till minne av  
Fadime Sahindal

  Europeisk och svensk integrationspolitik utan 
fokus på barn- och kvinnors rättigheter.  
Erfarenheter från fältarbete och dialog med män 
som upplever Sverige som en kvinnodiktatur.

  Nicklas Kelemen, ansvarig för Dialogprogram
met, Rädda Barnen

 Q. Senaste nytt om SFI!
       Suzanne Mehrens och Ylva Malm,  

undervisningsråd, Skolverket

 R. Fördjupningsseminarium om Nya social-
fonden och de nya fonderna för integra-
tion, flyktingar och återvändare       
Christian Råbergh, koordinator, Nationella 
temagruppen asyl & integration, Equal

 S. Kontinuitet – Arbetsförberedelser och arbetsin-
riktad svenska och sfi också efter introduktionen      
 Merit utbildning AB – nya entreprenörer inom 
arbetsinriktad sfi

  Monika Dall, Petra Hammar och Hilding 
 Åkerman,   

  Utbildningsförvaltningen i Malmö stad
  Stig Eriksson, rektor, Komvux Centrum
  Jonas Jonsson, bitr. rektor, Komvux Centrum

20.00   Middag (bokas separat)

SFI
1 juni

08.00-08.20 Kaffe o registrering

08.20-08.30 Välkommen till Tylösand!

08.30-09.10 Vad händer med SFI?
 Bertil Östberg, statsekreterare, Utbildningsdepar

tementet

09.10-09.50 Aktuellt inom SFI – ny kursplan, Skolverkets 
lägesbedömning m.m.

 Suzanne Mehrenz och Ylva Malm, undervisnings
råd, Skolverket

09.50-10.10 Fruktpaus

10.10-10.50 Kompetensutveckling för SFI-lärare – språk-
utveckling för SFI-studerande om den nya behörig-
hetsgivande kompetensutvecklingen för SFI-lärare.

 Elisabet Löberg, undervisningsråd, Myndigheten 
för skolutveckling

10.55-11.30 Hälsofrämjande SFI
 Med fokus på hälsa som en förutsättning för lä-

rande och etablering på arbetsmarknaden når fler 
målen. Sfi-lärare, sjukgymnaster, arbetsmarknads-
sekreterare och arbetsförmedlare har tillsammans 
med en rad andra professioner utvecklat verksam-
heter som deltagarna kommer till, trots upplevda 
hälsoproblem, och går stärkta ur.

 Tove ÖsterlingWallner, projektledare, Uppsala 
kommun

11.30-12.30 Lunch och mässbesök

12.30-13.20 Humor på jobbet!
 Thomas Petersson, komiker

14.30-15.30 SFI – deltagare med kort utbildning eller 
med särskilda stödbehov

 Nationellt centrum för SFI och svenska som andra-
språk presenterar sina verksamheter på området.

 Ingrid Skeppstedt, universitetsadjunkt och Aina 
Bigestans, föreståndare samt Catarina Persson, 
universitetsadjunkt, Nationellt centrum för SFI 
och svenska som andraspråk

15.30-15.50 Kaffe

15.50-16.30 Vad finns det för lättlästa texter att använda 
i undervisningen?

 Lisbeth Rosenschöld, Centrum för lättäst

16.30 Avslutning

Missa inte! 
21-24 mars Studieresa med tema integration till London
1-9 maj  Studieresa till Kurdistan
28 maj  Kulturmöten i skolan och förskolan
29 maj  Tolkning – en viktig samhällsfunktion
29 maj  Kulturmöten – med fokus på konflikt-  
  hantering och kommunikation



P R O G R A M  3 0  –  3 1  m a j 

Mottagande av flyktingbarn – lyssnar man på barnen?
30 maj

08.30-09.00 Kaffe och registrering 

09.00-09.05 Välkommen till Tylösand!

09.05-10.00 Migrationsverket och flyktingbarn
 Anna Wessel, expert, Migrationsverket

10.05-10.40 Krisen för ensamkommande barn  
och dess konsekvenser

 Christina Souriques, SWERA

10.40-11.10 Fruktpaus

11.10-12.00 Mottagandet av flyktingbarn 
 – regeringens syn
 Tobias Billström, migrationsminister

12.00-13.30 Lunch och mässbesök

13.30-14.30 Nationell strategi för utbildning av  
nyanlända barn och ungdomar                                                   

 – ett stöd i kommunernas arbete med introduk-
tionen av barn och ungdomar

 Eva Jönsson, undervisningsråd, Skolverket och 
Inger Bergendorff, undervisningsråd, Myndig
heten för skolutveckling

14.30-15.00 Kaffe

15.00-16.00 Välkomsten, Gunnared                                                                          
– skolintroduktion på de nyanlända barnens villkor

 Gilda KästenEbeling, introduktionssamordnare, 
Introduktionsenheten för Flyktingbarn, Gunna
red, Göteborg

16.00-16.30 Mångfaldens skola
 Christer Jönsson, rektor och Jan Abrahamsson, 

verksamhetschef, Halmstad kommun

16.30 Avslutning

20.00 Middag (bokas separat)

OBS! Delta gärna kostnadsfritt i seminarium A-R på Migration 
och utvecklingsbistånd den 30 maj och Integration och mångfald 
den 31 maj.

I krigets skugga – en annan bild av Irak och Somalia
31 maj

09.00-09.30 Kaffe och registrering

09.30-12.00 Utbildning i krigets skugga
10.40-11.10 – en annan bild av Somalia
Fruktpaus 
 Bilden i media av krigsherrar och islamister 
 – finns det ett annat Somalia? Om medias källkri-

tik, vad Sverige gjort för att skapa förutsättningar 
för demokrati och människornas kamp för över-
levnad och utveckling.

 Tomas Magnusson m fl.
 
 Yrkesutbildning istället för legosoldat
 Göteborgs-Initiativet driver fem skolor i olika delar 

av Somalia, och utbildar i år tusen elever, både 
kvinnor och män.

 Suleiman Abdi Ali

 Nätverksarbete för ökad kunskap  
om HIV-aids 

 Tillsammans med lokala organisationer i Somalia 
och Somaliland har Göteborgds-Initiativet byggt 
upp landets två första rådgivningskontor om HIV-
aids.

 Tristan Troby

 Demokrati från grunden
 Västra Götalandsregion och Puntland – fullmäk-

tige fick besök av lokala politiker från Somalias 
nordöstra region. 

 Tomas Magnusson

 Film och bildspel
 Moderator: Tristan Troby

12.00-13.30 Lunch och mässbesök

13.30-16.30 Demokrati  i krigets skugga
15.00-15.30 – en annan bild av Irak
Kaffe 
 Frivilliga organisationer som arbetar för 

demokrati
 I skuggan av krig och terror i Bagdad och södra 

Irak, arbetar frivilliga organisationer oförtrutet 
vidare med att bygga demokratin från grunden. 
Diako Sheik och Feyroz Abduljabbar

 Ungdom, teater och demokrati 
 Film om teater och ungdomsarbete för att utveckla 

demokrati.

 Kunskap och metoder för arbete  
med HIV-aids

 Göteborgs-Initiativet tillsammans med Kurdistan 
Save the Children har inlett ett arbete för att öka 
medvetenheten om HIV-aids. 

 Tristan Troby

 Film och bildspel
 Moderator: Tristan Troby

16.30 Avslutning

20.00 Middag (bokas separat)





Tid 
Migration och utvecklingsbistånd   30 maj 
Mottagande av flyktingbarn   30 maj
I krigets skugga – en annan bild av Irak och Somalia 31 maj
Integration och mångfald    31 maj
SFI      1 juni

Plats
Hotel Tylösand, Halmstad.

Målgrupp
Politiker och tjänstemän inom olika myndigheter och organisationer.

Avgift
En dag  1 495 kronor per deltagare
Två dagar 1 995 kronor per deltagare
Tre dagar 2 995 kronor per deltagare
Avgiften inkluderar kostnad för kaffe och lunchbuffé (sallad, soppa, 
vegetariskt alternativ och husmanskost). Medlemmar i Regionför-
bundet södra Småland erhåller 10% rabatt på kursavgiften. För 
middag och underhållning på kvällen tillkommer 395 kronor per 
deltagare och kväll. Alla priser är exklusive moms. Avgiften debiteras 
respektive förvaltning i förhand. 

Anmälan och bekräftelse 
Anmälan om deltagande görs på www.rfss.se, via e-post: kurs@
rfss.se eller på bifogad anmälningsblankett. Anmälan ska vara oss 
tillhanda senast 2007-03-29. Efteranmälan i mån av plats. 
Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du ej har erhållit 
bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen kontakta Region-
förbundet södra Smålands kurskansli.

Avanmälan 
Avanmälan är avgiftsfri fram till 2007-03-29. Observera att anmä-
lan är bindande med hela kursavgiften och även ev beställd middag 
efter detta datum. Avanmälan görs skriftligt till Regionförbundet 
södra Småland. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

Minimässa  
Du har fri tillgång till utställningshallen under hela Tylösandsveckan 
där intressanta organisationer och företag presenterar sig och sina 
projekt och produkter.

Information 
Vi anordnar ett stort antal kurser och konferenser under vecka 22 
på Hotel Tylösand, se www.rfss.se. Vi reserverar oss mot föränd-
ringar i programmet och om intresset är mycket stort att någon 
konferens under veckan flyttas till centrala Halmstad. 
För övrig information kontakta Regionförbundet södra Smålands 
kurskansli, tfn 0470-77 85 00.

Logi 
Övernattning bokas och betalas direkt till hotellet. 
Uppge kod: kvot C för bokning av rum på Hotel Tylösand. Obs! 
Dessa rum kan avbokas avgiftsfritt t o m 4 veckor före ankomst.

Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad,  
Tfn 035-305 00  -  www.tylosand.se
Grand Hotel Best Western, Stationsgatan 44,  
Tfn 035-280 81 00  -  www.grandhotel.nu
Hotel Amadeus, Hvitfeltsgatan 20,  
Tfn 035-16 60 00  -  www.amadeus.nu
Hotel Gula Briggen, Södra vägen 3 
Tfn 035-22 75 01  -  www.gulabriggen.com
Pensionat Frösakull, Kronolundsvägen 1 (billigt och enkelt 
boende nära Tylösand) 
Tfn 035-300 10 -  www.pensionatfrosakull.se
Quality Hotel Halmstad, Prästvägen 1/Eurostop 
Tfn 035-18 35 00 – www.qhh.se

Tänk på att boka rum i mycket god tid då Tylösandsveckan 
sammanfaller med firandet av Halmstads 700-års jubileum.
  

•

•

•

•

•

•

I N F O R M A T I O N

A N M Ä L A N
Regionförbundet södra Småland, Videum Science Park, 351 96 Växjö
fax: 0470-77 89 40  tel: 0470-77 85 00  e-post: kurs@rfss.se  www.rfss.se

Härmed anmäls följande deltagare till; 

o  Migration och utvecklingsbistånd – 30 maj (K:07120)

o  Integration och mångfald – 31 maj (K:07120)

o  SFI – 1 juni (K:07120)

o  Mottagande av flyktingbarn – 30 maj (K:07121)

o  I krigets skugga – en annan bild av Irak och Somalia 
 – 31 maj (K:07122) 

Namn: __________________________________

Befattning: __________________________________

Adress: __________________________________

 __________________________________ 

E-post: __________________________________

Mobiltfn: __________________________________

Specialkost: __________________________________

Hotel Tylösand är en stor konferensanläggning där några av 
lokalerna ej är handikappanpassade. Vänligen uppge om du 
har speciella behov.

__________________________________________

Seminarieval (ange tre alternativ)

Migration och utvecklingsbistånd

30/5 kl 17.00-18.00 1.____ 2.____ 3.____

30/5 kl 18.15-19.15 1.____ 2.____ 3.____

Integration och mångfald

31/5 kl 17.00-18.00 1.____ 2.____ 3.____

31/5 kl 18.15-19.15 1.____ 2.____ 3.____

o Middag och underhållning den 29 maj kl 20.00
o Middag och underhållning den 30 maj kl 20.00
o Middag och underhållning den 31 maj kl 20.00

Faktureringsadress

Förv./org: __________________________________ 

Adress: __________________________________

Postadress: __________________________________

Underskrift: __________________________________

Regionförbundet södra Småland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som 
kund lämnar till oss. De personuppgifter du anger på anmälningsblanketten hamnar i vårt Utbildningsregister. 
Utbildningsregistret och dess information används enbart av Regionförbundet södra Småland, och det säljs eller 
överlåts inte till någon annan. Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att upprätthålla kundrelationen 
och även för marknadsföringsändamål av oss. Du kan genom att skriva till Regionförbundet södra Småland, Videum 
Science Park, 351 96 Växjö eller via e-post: kurs@rfss.se, begära att personuppgifter rättas eller tas bort. Du har 
som kund hos Regionförbundet södra Småland rätt att en gång årligen kostnadsfritt få information om hur dina 
personuppgifter används genom att begära detta hos ovanstående adress.

K:07120/07121/07122

Den 1/1 2007 bildades Regionförbundet södra Småland. Regionförbundet södra Småland är en samorganisering av verksamheter som bedrivits i Södra Smålands kommuner och landsting, Länstrafiken 
Kronoberg, Landstinget Kronobergs länsutvecklingsavdelning och vissa regionala utvecklingsfrågor från Länsstyrelsen i Kronobergs län.


