Integrationsforum 24 nov 2021
Välkommen till ett webbseminarium på temat:

Migration, Integration &
Nyanländas etablering
Vi vänder oss till dig som är politiker, arbetar med eller är aktiv inom området
migration och integration.
Du kommer bland annat att få lyssna på och ställa frågor till:
• Sandros Scocco, författare till boken Och några antar jag är ok!
• Andreas Johansson Heinö, författare till boken Anteckningar från kulturkriget
Ett genomgående tema på eftermiddagen är deltagande och delaktighet. Då kommer du
bland annat att få veta mer om den förberedande informationen kvotflyktingar får innan
de kommer till Sverige och om samhällsinformation till asylsökande. Du kommer också få
information om det nya material för samhällsorientering som Länsstyrelsen tagit fram. Vi
kommer även att ta upp exempel på asylsökandes egenorganisering samt en
framgångsrik satsning på unga långt från arbetsmarknaden. Dagen avslutas med en
presentation av projektet ”Jämställd etablering”.
NÄR: 24 november, 09.00 – 15.30
VAR OCH HUR: Webbseminariet är kostnadsfritt men anmälan behövs för deltagande. Du
får en länk för att logga in efter anmälan.
ANMÄLNINGAR: Senast 15 november på Länsstyrelsens hemsida. Du får gärna passa på
att ställa frågor till föreläsarna redan i anmälningsformuläret.
Dagen arrangeras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
För mer information om dagen kontakta gärna:
birgitta.guevara@lansstyrelsen.se
susanne.hammarstrom@vgregion.se
marie.lindgren@migrationsverket.se
ana-maria.sanchez-nieto@arbetsformedlingen.se

Program f.m. – Integrationsforum
09.00 VÄLKOMNA!
Landshövding Anders Danielsson hälsar välkommen
Kirsten Brogaard och Birgitta Guevara Länsstyrelsen, dagens moderatorer informerar om
dagens upplägg samt möjligheten att ställa frågor till föreläsarna.

09.15 HUR MYCKET MÅNGFALD TÅL DEMOKRATIN?
Andreas Johansson Heinö, ledarskribent och förläggare på Timbro förlag samt fil. dr. i
statsvetenskap. Heinös senaste publikation är Anteckningar från kulturkriget (2021).
Heinö utgår i sin föreläsning från att Sverige i många avseenden är ett mångkulturellt
samhälle med en stor mångfald av språk, religioner och kulturer. Men hur olika kan vi vara
och ändå ha en fungerande demokrati och välfärdsstat? Vilken mångfald bör bejakas och
vilka åtgärder kan behövas för att upprätthålla eller återskapa en gemensam nationell
identitet?

10.00 Paus
10.15 HUR MYCKET INVANDRING TÅL SVERIGE… ATT INTE HA?
Sandro Scocco, chefsekonom på Vänsterpartiet och författare till boken Och några, antar
jag, är ok! (2019). Han har tidigare varit chefsekonom på Arena Idé, Global Utmaning,
Arbetsmarknadsverket och ITPS samt ekonom på LO. Sandro är en av personerna bakom
den framgångsrika podden Scocconomics (tidigare Pengar & Politik).
Scocco kommer i sin föreläsning ta upp några av de föreställningar som florerar i den
allmänna debatten, exempelvis att Sverige är sämst i världen på integration och att
invandringen påverkar Sveriges ekonomi negativt. Uppfattningar som Scocco menar är
felaktiga och bygger på felaktiga beräkningar.

11.00 Paus
11.15 PANELSAMTAL MED POLITIKER
Anders Carlberg, avdelningschef, Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) på Västra
Götalandsregionen kommer att leda samtalet. Bland deltagarna återfinns:
• Stig Bertilsson (m) Kommunstyrelsens ordförande, Bengtsfors kommun
• Kristina Jonäng (c) Regionråd, Västra Götalandsregionen
• Ingvor Bergman (s) Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Falköpings kommun
• Tony Haddou (v) Riksdagsledamot från Göteborg

12.00 – 13.00 Lunch

Program e.m. – Integrationsforum
13.00 SAMHÄLLSINFORMATION, SAMHÄLLSINTRODUKTION &
SAMHÄLLSORIENTERING FÖR NYA I SVERIGE
Migrationsverket berättar om förberedande insatser för kvotflyktingar uttagna för
vidarebosättning till Sverige och om den samhällsintroduktion för nya asylsökande som
startat hösten 2021.
Länsstyrelsen visar och berätta om det nya materialet och metodstödet som tagits fram
inom ramen för samhällsorientering för nyanlända – en vidareutveckling av materialet Om
Sverige. Det nya materialet lanseras på webbplatsen Informationsverige.se i början på
november 2021.

14.00 Paus
Under pausen visas ett antal filmer i filmserien "Börja prata om" som är framtagna för
samhällsorientering av MILSA utbildningsplattform och Informationsverige.se tillsammans.

14.15 EGENMAKT OCH DELAKTIGHET
Support Group Network (SGN) är en förening bildad av asylsökande på Restad Gårds
asylboende i Vänersborg. Föreningen verkar för asylsökandes och nyanländas egenmakt
och inkludering. SGN har tillsammans med Rädda Barnen bildat Re:ACT som bygger på
medskapande, självorganisering och egenmakt och går ut på att främja självförtroende och
en känsla av sammanhang hos asylsökande och nyanlända.
ViA - Västra Götalandsregionens Introduktion i Arbete är en satsning som erbjuder unga
vuxna som står långt från arbetsmarknaden en chans att få en ettårig, betald anställning
inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter. ViA-metodiken bygger på individanpassad matchning mellan arbetsplats, handledare och individ och utgår från individens
behov och förmåga. Hälften av deltagarna har utländsk bakgrund och resultatet är goda.

14.50 ERFARENHETER FRÅN JÄMSTÄLLD ETABLERING
Petra Ornstein, berättar om Arbetsförmedlingens erfarenheter från socialfondsprojektet
Jämställd etablering. Projektet syftade till att stötta utrikesfödda kvinnor till arbete, och
parallellt generera evidens om hur det kan göras. Resultaten visar att breda grupper av
nyanlända vill och kan göra ett arbetsmarknadsinträde, och att det är möjligt att uppnå
jämställda resultat till rimlig kostnad.

15.25 DAGEN AVSLUTAS
Kirsten Brogaard och Birgitta Guevara Länsstyrelsen, dagens moderatorer

