
Temadag 
Horisontella principer, jämställdhet, 
tillgänglighet och ickediskriminering

- metodutveckling för förstärkt arbete med normer 
och attityder i mötet med nyanlända - 

2 dec i Gävle

Under dagen får du flera exempel på hur en kan arbeta med inkludering, bryta normer och 
attityder, få kunskaper och insikter om in- och utvandringens betydelse för individer, grupper och 
samhällets utveckling över tid.

Välkommen!                  

KONTAKT
Bente Sandström 
Länssamordnare kommunernas 
flyktingmottagning 
Integration Gävleborg
bente.sandstrom@lansstyrelsen.se

Utbildningsdagen arrangeras inom ramen för Integration Gävleborg. Integration 
Gävleborg är ett regionalt partnerskap med syftet att bidrag till en social hållbar samhälls-
utveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. 
I Integration Gävleborg ingår Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Migrationsver-
ket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner. Arbetet 
samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg. 

Läs mer på webbsidan http://integrationgavleborg.se/
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DATUM OCH TID 
Måndag den 2 dec 2019 kl. 09.00 - 15.30. Fika från kl. 09.00.

PLATS
Gävle, Clarion Hotel Winn, lokal C7.

MÅLGRUPP 
Du som i ditt arbete kommer i kontakt med nyanlända.  

KOSTNAD 
Konferensen är kostnadsfri. Fika ingår. Lunch bekostas av 
var och en. 

ANMÄLAN  
Anmäl dig senast 15 november. 100 platser finns! 
Anmälan görs på webbplatsen 
http://integrationgavleborg.se/ Direktlänk

http://bente.sandstrom@lansstyrelsen.se
http://integrationgavleborg.se/
https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=9116&key=662


Temadag Horisontella principer, jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering

09.00 Förmiddagsfika 

09.25 INLEDNING  

	 Bente	Sandström,	länssamordnare	Gävleborgs	flyktingenheter

09.30 PROJEKT VILKA ÄR VI? - FÖR ETT INKLUDERANDE OCH HÅLLBART ARBETSLIV 

 Fika. Ett av de första orden man lär sig när man kommer ny till Sverige. Fika är inte bara att tömma en  
 kopp kaffe, fika är gemenskap, inkludering och möjlighet till samtal om stort och smått. Det är också  
 ledorden i projekt Vilka är vi?. I projekt Vilka är vi? utgår de från den verklighet vi lever i och blickar   
 framåt tillsammans: Hur kan vi skapa ett samtalsklimat där allas röster blir hörda? Hur kan vi hantera  
 våra olikheter?  Hur kan vi få en inkluderande gemenskap? 
 Projektet är en satsning för alla kommunanställda i Avesta kommun och i samarbetskommunen Orsa,  
 det innebär att ca 2 500 personer kommer att få utbildning i frågor som rör integration, med fokus på  
 det gemensamma samtalet. Finansieringen sker genom Europeiska socialfonden. 
	 Birgitta	Hägg,	projektledare	och	Integrationsstrateg	Avesta	Jobbar	med	frågor	som	rör	integration		 	
	 med	fokus	på	attityder	och	värderingar	kring	integrationsfrågan.

10.30 Paus 

10.45 SPURT – DEL AV ESF-PROJEKTET INTEGRATION HALLAND 
 Halmstads aktivitet SPURT (Sammanhang och personlig utveckling i rätt tid) har haft som fokus att se  
 en helhet mellan det privata och arbetslivet, med inriktning på värdegrundsdialog. Aktiviteten var en  
 del av ESF-projektet Integration Halland 2016-01-01 till 2019-05-31. Under föreläsningen får vi ta del av 
 deras arbete. John	Wilhelmsson,	Engella	Ameri	handledare	Halmstads	kommun

12.00 Lunch på egen hand

13.00 GOTLANDS MUSEUM - HISTORIEN OM IN- OCH UTVANDRINGENS PÅVERKAN PÅ VÅR KULTUR  
 OCH VÅRT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

	 Per	Widerström,	arkeolog	och	Lars	Kruthof,	programansvarig	pedagog	Gotlands	museum

14.30  Paus med fika och gemenskap

15.00 GÄVLEBORGS LÄNS ARBETE MED METODUTVECKLING HORISONTELLA PRINCIPER 
 Under 2019 har vi i Gävleborg genomfört ett arbete med horisontella principer finansierat av 
 Länsstyrelsens §37-medel. Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering i flyktingmottagandet har  
 kartlagts och gett underlag till ett metodutvecklingsmaterial. Vi får en bild av verksamheterns syn på  
 utmaningar och behov i kulturmötet samt att vi får tips och tankar för ett lyckat värdegrundsarbete  
 med nyanlända. Jennie	Söderlund,	projektledare	Nordanstigs	kommun

15.30 Avslut och hemfärd
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