
Inbjudan till seminarium om
Utlandsföddas etablering i samhället och på 
arbetsmarknaden!

Vem gör vad, när och hur?

Lokala samverkansgruppen i Skellefteå inbjuder till en seminarie-
dag om utlandsföddas etablering i samhället och på arbetsmark-
naden.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen om hur samverkan och ansvarsfördel-
ning ser ut mellan stat (arbetsförmedling, försäkringskassa, migrationsverk, läns-
styrelse, m.fl.), kommun (socialtjänst, sfi- och annan vuxenutbildning, 
arbetsmarknadsverksamhet, m.fl.), landsting (primärvård, närsjukvård, m.fl.) och 
övriga aktörer (näringsliv, organisationer, m.fl.) för att säkerställa utlandsföddas eta-
blering i samhället och på arbetsmarknaden.

Tid och plats:
Torsdag den 31 mars 2011, kl. 13:00 – 17:00.
Scandic Skellefteå konferenscenter.

Målgrupp
Förtroendevalda, ledare och medarbetare hos Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Skellefteå kommun, landstinget samt företag/projekt/organisatio-
ner som arbetar inom eller har intresse av verksamhetsområdet.

Avgift
Seminariet är avgiftsfritt. Samordningsförbundet bjuder på kaffe. 

Anmälan
Anmäl dig genom att skicka bifogad anmälningsblankett per post eller e-post 
senast onsdag 23 mars 2011 till:

johan.furberg@skelleftea.se

Frågor angående seminariet?
Kontakta Stellan Berglund, tel 0910 73 46 24, mobil 070-589 06 53, e-post:

stellan.berglund@skelleftea.se

Varmt välkommen!

Inbjudan till 31 mars 2011, Kl. 13:00 - 17:00
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Program 31 mars 2011, Kl. 13:00 - 17:00

Seminarium om 
Utlandsföddas etablering i samhället och på 
arbetsmarknaden.

Program

13:00 Inledning
Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå.

13:10 Samhällets insatser för utlandsfödda! Vad är syftet med regeringens re-
former inom integrations- och arbetsmarknadsområdet? Vilka är 
förändringarna? 
Gabriella Strååt, Integrationshandläggare, Länsstyrelsen.

13:40 Vad är Migrationsverkets uppdrag inom flyktingmottagandet?
Hur samverkar Migrationsverket med övriga myndigheter?
Tomas Holmberg, Migrationsverket.

14:10 Från och med 1 december 2010 har Arbetsförmedlingen samordnings-
ansvaret för etableringsinsatser till vissa nyanlända. Hur genomför Ar-
betsförmedlingen det nya uppdraget? Hur ser situationen ut i 
Skellefteå när det gäller utlandsföddas etablering på arbetsmark-
naden? 
Arne Björkman, Arbetsförmedlingen, Skellefteå.

14:40 Kaffe

15:00 Vilka insatser svarar kommunen för i det nya systemet? Hur kan 
kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans förstärka arbetslin-
jen? Hur ser utvecklingen ut när det gäller försörjningsstöd till utlands-
födda? Vilka förändringar har skett inom sfi-undervisningen? Hur 
kommer samhällsinformationen till nyanlända att utformas? 
Anna Tegby, Gymnasiekontoret, Skellefteå kommun.
Karl-Enar Widman, Socialkontoret, Skellefteå kommun.
Lisa Söderström och Daniel Steinwall, enheten för arbetsmarknad, 
Skellefteå kommun.

15:45 På vilka sätt medverkar landstinget i samhällets integrations- och ar-
betsmarknadspolitik för utlandsfödda? Vad gör primärvården respekti-
ve närsjukvården? 
Katarzyna Wikström, primärvården, Västerbottens läns landsting.

16:10 Hur kan vi samordna och utveckla samhällets insatser i Skellefteå?
Frågestund och paneldiskussion.

16:50 Avslutning

Välkommen!




