INTEGRATION
– vems ansvar?
KONFERENS OM MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA I UMEÅREGIONEN
Tillsammans gör kommunerna i Umeåregionen en kraftsamling för att utveckla mottagande och
integration av nyanlända – våra nya invånare! Vilka verksamheter berörs när ett samhälle växer och
utvecklas? Tror du att endast flyktingmottagningen berörs när det kommer nyanlända till vår kommun?
Varje verksamhet bidrar med en pusselbit till helheten för en god integration. Det handlar om planering,
styrning/ledning, bemötande, kompetensförsörjning och mycket mer.

FÖRELÄSARE:
MUSTAFA CAN. I föreläsningen ”Flyktingarna & flykten – Välkommen till det nya landet” ger Mustafa levande vittnesmål om
människorna bakom krigsrubrikerna. Om flykten, om mötet
med det nya landet och de existentiella utmaningarna. Om kultur och krockar, om språk och makt och svenskhet. Mustafa
Can är en prisbelönt journalist och författare.

Umeåregionens kommuner – genom projektet
”Kapacitetsutveckling för ökat mottagande och
integration av nyanlända” – välkomnar er
till konferensen!

ERIK NILSSON berättar om regeringens politik för nyanländas
etablering. Erik Nilsson är statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet med
särskilt ansvar för integrationsfrågor.

Målgrupp för konferensen är tjänstemän
och politiker i Umeåregionens kommuner.

LENA FINNE JANSSON presenterar Örnsköldsviks arbete med
att planera och rigga samhället vid uppstart av asylboenden.
Hon beskriver insatserna utifrån ett helhetsgrepp där kommunikationer, skola, civilsamhället, bostad och arbetsmarknad är
delar av en fungerande och inkluderande integrationsprocess.
Lena Finne Jansson är utvecklingsstrateg.

Tillfället är kostnadsfritt. Anmälan är bindande,
vid frånvaro debiteras konferensavgift.
Välkomna att anmäla er senast 2 oktober
på nedanstående länk:
www.umearegionen.se/anmalan

TOWE GREWIN berättar hur framgångsrika strukturer för samverkan mellan civilsamhället och det offentliga kan utvecklas,
för att inkludera det civila samhället som resurs i frågor om
integration. Towe Grewin är projektledare för LOSSA, SKL.
SKL. Vilka lösningar finns för att bygga snabbt men också billiga
lägenheter? Utgångspunkten är att främja ett ökat bostadsbyggande och samtidigt vidta åtgärder som leder till att vi kan
erbjuda bostäder till alla. Bostadspolitisk expert från avdelningen
för tillväxt och Samhällsbyggnad, SKL.
KARIN MATTSON talar om språkutveckling. Vilka förutsättningar ger vi för att kommunikation och språkutveckling ska
ta fart? Vilken väg är den effektivaste? Karin berättar om
Södertäljes satsningar på språkutveckling som innefattar chefsoch handledarutbildningar, samarbete med näringslivet och
utveckling av språkstimulerande arbetsmiljöer. Karin Mattson är
språkutvecklare och coach.

Moderator: Emma Lindqvist
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19 oktober
13.00–17.00
Umeå Folkets Hus, Umeå.
Lokal – se skyltning vid entrén.
Kontakt: Mona Åström mona.astrom@umea.se;
Emma Anderbom, emma.anderbom@umea.se

