Fokus framtid
- etablering för välfärd

Till dig som har politiska förtroendeuppdrag

Välkommen till en kväll om arbetet
med nyanlända invandrare i fokus
Hur ser mottagandet av nyanlända invandrare ut i din
kommun? Vilka insatser gör den offentliga sektorn?
Hur kommer civilsamhället in? Hur kan mottagandet och
etableringen på arbetsmarknaden fungera smidigare?
Dessa frågor står i fokus när Länsstyrelsen i samarbete med flera andra aktörer bjuder in till
information och diskussion vid fyra olika tillfällen och fyra olika platser under våren:
12/5 kl. 18.00-ca 20.30
13/5 kl. 18.00-ca 20.30
26/5 kl. 18.00-ca 20.30
27/5 kl. 18.00-ca 20.30

Karlskoga folkhögskola, Karlskoga (Degerfors, Karlskoga)
Församlingsgården, Hallsberg (Askersund, Hallsberg, Kumla,
Laxå, Lekeberg)
Linde Arena, Lindesberg (Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg,
Nora)
City konferenscenter, Örebro (Örebro)

Syftet med kvällen är att du som politiker ska få aktuell kunskap inom området, vilka uppdrag
olika myndigheter och organisationer har och hur de jobbar enskilt och tillsammans i
etableringsprocessen. Du får möta myndigheter och andra aktörer som berättar om sina
uppdrag och insatser men också möjlighet att ställa frågor och diskutera mottagandet kopplat
till kompetensförsörjning, bostadsplanering, civilsamhälle och andra regionala
utvecklingsfrågor.
Samma information kommer att ges vid varje träff men vi kommer att ha
extra fokus respektive kväll på den verksamhet som sker och de förutsättningar
som finns i angivna kommuner.

Program
18.00

Inledning

18.10

Information från medverkande aktörer
Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen,
Migrationsverket, Regionförbundet Örebro
Örebro läns Bildningsförbund, Örebro läns
idrottsförbund, Örebro läns landsting

19.00

Fika (Kaffe/te samt en matigare smörgås)
Tid för frågor, diskussioner och dialog i grupp
och plenum

20.30

Avslutning

Praktisk information
Anmälan: via Länsstyrelsens hemsida
Praktisk information med vägbeskrivning skickas till dig
efter anmälan.
Kontaktperson: Maria Johansson, Länsstyrelsen, e-post:
maria.t.johansson@lansstyrelsen.se, telnr: 010-2248605

Träffarna genomförs i samverkan med:
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Regionförbundet, Örebro läns
landsting, Örebro läns idrottsförbund och Örebro läns bildningsförbund.
Moderator för träffarna är Lars Ekevärn, tidigare näringslivschef i Örebro
kommun.

