Nationell EMN-konferens 2015

“Att (bara) vänta – en meningsfull tid i
mottagningssystemet”
Stockholm, 15 oktober 2015
Välkommen att tillsammans med experter från forskningsvärlden, frivilligorganisationer,
kommuner och landsting, företrädare från Migrationsverket och andra myndigheter samt
Europeiska migrationsnätverket (EMN) m.fl. delta i en konferens på temat ”Att (bara) vänta
– en meningsfull tid i mottagningssystemet” den 15 oktober 2015 på Norra Latin i
Stockholm!
Konferensen handlar om den nu aktuella och omdiskuterade frågan om asylsökandes väntan
på beslut och hur olika aktörer kan bidra till en mer meningsfull sysselsättning.
Vår målsättning är att konferensen ska bidra till att höja samhällets förmåga att erbjuda en
meningsfull väntan för asylsökande. Den ska också bidra till att utveckla samarbete och
insatser från andra aktörer, såväl myndigheter och organisationer som civilsamhället i stort.
Vi hoppas att konferensen ska vidga perspektiven och stimulera till nytänkande, kunskap,
inspiration och nätverkande.

Datum och tid: 15 oktober 2015, 08:45-16:30
Plats: Stockholm City Conference Centre – Norra Latin
(Drottninggatan 71b, Musiksalen)
Konferensen hålls på svenska och är kostnadsfri. Antalet platser är begränsat.
Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett till emn@migrationsverket.se
senast den 28 september 2015. Var vänlig ange namn, organisation och epostadress.
Har du några frågor hör gärna av dig till oss på EMN:s nationella kontaktpunkt.
Vänliga hälsningar,
Marie Bengtsson
Jonas Hols
Bernd Parusel
Camilla Wendel Ringh

Co-funded by the European Union

Program, 15 oktober 2015
Moderator: Christer Zettergren, Migrationsverket
08:45 - 09:15

Ankomst och registrering
Välkommen och inledning

Lars Westbratt, statssekreterare,
Justitiedepartementet

Den nya etableringspolitiken

Milischia Rezai, politiskt sakkunnig,
Arbetsmarknadsdepartementet

Från ansökan till kommunplacering eller
återvändande – hur lång tid tar det och
vad gör Migrationsverket?

Andres Delgado, enhetschef,
Migrationsverket

09:15 - 10:45
Vad säger forskningen om väntan?

Shahram Khosravi, universitetslektor,
Socialantropologiska institutionen
vid Stockholms universitet

Tidig identifiering av nyanländas
kompetens

Marie Klasson, projektledare
Arbetsförmedlingen

Frågor och diskussion
10:45 - 11:15

Kaffepaus
Initiativ på kommun- och regionnivå
En investering för framtiden kommunernas perspektiv på väntetider
och integrationsinsatser

11:15-12:30

Att arbeta med meningsfull väntan för
ensamkommande barn och unga
Vägen ut i arbete
Nya samarbetsformer för framtida
kompetensförsörjning
Frågor och diskussion

12:30 - 13:30

Lunch

Elisabeth Melin, Sveriges kommuner
och landsting (SKL), inledning
Maria Boman, enhetschef,
Sala kommun

Ingrid Kirbe, biträdande enhetschef och Ulrika
Hällgren, samordnare Stockholms kommun
Maria Ingvarsson, HR-strateg, och
Malin Ferbas, Region Skåne

Arbetsmarknad och kompetens
Integrationspolitik och den svenska
arbetsmarknaden – en Delmikunskapsöversikt

Patrick Joyce, seniorkonsult, WSP
Sverige/DELMI

Bedömning av utländsk utbildning – ett
steg på vägen mot arbetsmarknaden

13:30-15:00

Prövning av utbildningar utanför EU/ESS
och utfärdande av legitimation – hur ser
processen ut?

Lars Petersson, avdelningschef,
Universitets- och högskolerådet
(UHR)
Pernilla Ek, enhetschef,
Socialstyrelsen

Frågor och diskussion
Mottagningssystemet och civilsamhället
Samarbete med frivilligorganisationer –
framgångsrika exempel
Psykosocialt stöd till asylsökande
och nyanlända
15:00-15:30

Ole Guldahl, expert,
Migrationsverket

Ida Holmgren och Najwa Kallas,
sakkunniga migration, Svenska Röda Korset

Kaffepaus
Mottagningssystemet och civilsamhället – fortsättning

15:30 - 16:25

Barn i väntan/barn i start - att
förstå väntan och den nya
tiden i Sverige
Att påskynda lärandet hos
nyanlända-teknikutvecklingens
möjligheter för lärande

Kornelia Tofani, gruppledare och Helene Rahm,
verksamhetsansvarig Barn i väntan/Barn i start
(BIV/BIS)
Daniel Broman, förvaltningschef barn- och
utbildningskontoret, Sollentuna

En meningsfull aktiv väntan – hur kan man
säkerställa likabehandling och en
behovsstyrd service till de asylsökande?

Samarie Wijekoon Löfvendahl ,
Associate Legal Officer UNHCR:s
regionalkontor för Norden och de
baltiska staterna

Frågor och diskussion
16:25-16:30

Avslutning

Om EMN
Europeiska migrationsnätverket (EMN) är ett nätverk som finansieras av Europeiska kommissionen och
har i uppdrag att förse Europeiska unionens institutioner, samt myndigheter och regeringar i EU:s
medlemsstater, med aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information om migrations- och
asylfrågor i syfte att stödja policyutvecklingen på området. Informationen som EMN tillhandahåller
riktar sig också till allmänheten. Under 2008 inrättades EMN som en permanent expertgrupp. EMN
består av nationella kontaktpunkter i EU:s medlemsländer samt Norge. Migrationsverket är den
svenska kontaktpunkten.
www.emnsweden.se

