15 maj 2019

INBJUDAN

VAD HÄNDER I OMVÄRLDEN?
Gävle

I Migrationsverkets arbete med att ta fram en prognos över antalet asylsökande
undersöks en rad olika faktorer. Hur ser utvecklingen ut i olika oroshärdar? Vad får
människor att fly? Vilka resvägar tar migranter till Europa?
I Migrationsverkets senaste prognos från februari beräknas omkring 21 000 personer söka asyl under
2019 och 22 000 år 2020. Detta är en minskning från prognosen innan. Under 2019 beräknas även omkring 26 000 nyanlända med uppehållstillstånd bosätta sig i kommunerna.
FÖRELÄSARE:
Helena Carlestam, omvärldsanalytiker Migrationsverket
Annica Ring, regionexpert Migrationsverket
Lotta Dahlerus, utredare Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen!
DATUM OCH TID
Onsdag den15 maj kl. 09.00-15.45. Förmiddagsfika från kl. 08.30.
PLATS
Gävle, Winn Citykonferensen Norra Slottsgatan 6
KOSTNAD
Konferensen är kostnadsfri. Fika ingår. Lunch bekostas av var och en.
Målgrupp
Konferensen vänder sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med
nyanlända, arbetar strategiskt med flyktingrelaterade frågor och planering av
verksamhet där utrikesfödda är en del.
ANMÄLAN
Anmäl dig senast 30 april.
Anmälan görs på webbplatsen www.integrationgavleborg.se. Direktlänk.

Utbildningsdagen finansieras av medel som beviljats av Länsstyrelsen Gävleborg till länets flyktingmottagningar och som samordnas av Nordanstigs kommun.
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 samhällsutveckling genom att samordna, stärka och utveckla arbetet för integration i Gävleborg. I Integration Gävleborg ingår
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Högskolan i Gävle samt länets tio kommuner. Arbetet
samordnas av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.
Läs på på webbsidan www.integrationgavleborg.se

Vad händer i omvärlden?
15 maj 2019
Gävle Winn konferens

Program
08.30-09.00

Förmiddagsfika

09.00-10.30

Inledning
Migrationen till Sverige – nuläge och prognoser.
Vi tar oss ut i världen och får se på konflikter och skeenden som ligger till underlag för Migrationsverkets bedömningar. Vi ser också att fler medborgare utanför EU söker
arbetstillstånd i Sverige.
Helena Carlestam, omvärldsanalytiker Migrationsverket

10.30-10.45

Paus

10.45-11.50

Fortsättning Helena Carlestam

11.50-13.00

Lunch

13.00-14.20

EU, hur är läget? Och hur är det på EU-nivå ur ett migrationsperspektiv?
Lotta Dahlerus, utredare Sveriges Kommuner och Landsting med placering i Bryssel

14.20-14.45

Eftermiddagsfika

14.45-15.45

Så om vi tar ner det lokalt, hur tänker vi då? Hur ser Migrationsverket på mottagandet i
Sverige och i Gävleborgs län den närmaste tiden?
Annica Ring, regionexpert Migrationsverket

