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• Utbildningsdepartementet
• Näringsdepartementet
• Länsstyrelsen
• Regionförbundet
• Arbetsförmedlingen
• Hultsfreds kommun
• Borgholms kommun
• Sveriges Kommuner och Landsting
• Kungliga Tekniska Högskolan
• Lunds Universitet
• Holmen Paper AB

• Swedbank
• Grekisk-ortodoxa kyrkan
• Smålandsidrotten
• Linnéuniversitetet
• IF Metall
• Just Wood AB
• Stiftelsen Träcentrum
• Social View
• Ung företagsamhet
• Migrationsverket

Medverkar i Möjligheternas Mötesplats 2017 gör bland andra:

Dessutom ytterligare nyckelpersoner inom områdena stat/myndighet, kommun, civilsamhället och 
arbetsmarknad (näringsliv och fack) medverkar. 

Välkommen till Möjligheternas Mötesplats 28-29  juni 2017

Hultsfreds kommun tar som många andra kommuner ett stort ansvar inom asyl och 
integration. Det är något vi tycker är viktigt och vi ser det som en möjlighet för oss i  
kommunen och för Sverige. Därför har vi tagit initiativet till Möjligheternas Mötes-
plats. Ett årligt återkommande möte och ett samtal om hur asyl och integration kan 
vara en möjlighet för Sverige. En mötesplats för framtiden – ett integrationens 
Almedalen.

I år kommer arrangemanget att bli två dagar långt, den 28-29 juni med parallella semi-
narier som arrangeras av Hultsfreds kommun, Regionförbundet i Kalmar län, Sveriges 
Kommuner och Landsting, Linnéuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Det bjuds på givande och intressanta föredrag med bland annat Erik Nilsson, stats-
sekreterare Utbildningsdepartementet, Metropolit Cleopas Strongylis, ärkebiskop för 
den grekisk/ortodoxa kyrkan i Skandinavien och Gith Bengtsson, HR-chef på Swed-
bank. En MM-akademi kommer att startas upp. En akademi som bland annat kommer 
arbeta med samverkan mellan forskning och övriga samhället samt flödet av informa-
tion kring integrationsfrågor.

Utöver det kommer vi att fokusera på utmaningar och möjligheter inom kompetens-
försörjningsfrågor under Regionförbundets seminarium med intressanta föredrag.  
Sveriges Kommuner och Landsting belyser bland annat frågor om etablering på arbets-
marknaden och mottagande.

Arbetsförmedlingen presenterar sin digitala utveckling. Se programmet i inbjudan.
Vi är mycket glada över att kunna samla så många duktiga medverkande från olika delar 
av samhället i flera seminarier. 



Samverkan i samhället 
Hultsfreds kommun Tält Dacke

10.30-10.40 Min resa i Sverige till egen försörjning
Ghaith Alhalaby, Linnés Mathus

10.40-11.05 

11.05-11.30 

11.30-11.50 

11.50-13.15 

Kyrkans	arbete	med flyktingar	i	Grekland
Metropolit Cleopas Strongylis, ärkebiskop för den grekisk/ortodoxa 
kyrkan i Skandinavien   

”Äntligen jobb” – Swedbank ser möjligheterna
Gith Bengtsson, HR chef Swedbank

Sverige har möjligheterna
Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet

Internationell lunch med smak av Småland
Sommarorkestern underhåller under ledning av Tomas Åstrand

Samtal om hur asyl och integration kan vara en möjlighet
för Sverige inom respektive område och i samverkan
Lars Rönnlund leder samtalen inom varje område.

Representanter för varje delområde presenterar kort från sin 
organisation och verklighet: stat och myndighet,
kommunal verksamhet, civilsamhället, 
arbetsmarknad med näringsliv och fack samt akademin.

13.15-16.30

9.00-9.45 Kaffe och registrering Tält Dacke 

9.45-10.00 Välkommen till Möjligheternas Mötesplats 2017 

Lars Rosander, kommunstyrelsens ordförande i Hultsfreds kommun 
Åke Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län

10.00-10.25 Öppnande och invigning
Lars Rönnlund, kommunchef Hultsfreds kommun 
Thomas Carlzon, Landshövding i Kalmar län

10.25  Uppdelning till respektive seminarium 
Samverkan i samhället Tält Dacke
Utmaningar och möjligheter inom kompetensförsörjning!  Tält Nils

28 juni

28 juni



Utmaningar och möjligheter inom kompetensförsörjning! 
Regionförbundet i Kalmar Län  Tält Nils

10.30  Inledning
Åke Nilsson, ledamot i regionförbundets styrelse

 Träindustrins och träbranschens betydelse för kommuners och 
Sveriges ekonomi
Matchning av problematik och utmaningar inom området
P-O Simonsson – vd Stiftelsen Träcentrum, Nässjö

Varför väljer inte unga utbildningar som kan ge jobb?
Alexandra Panican – universitetslektor, FD i socialt arbete och docent,
Lunds universitet

Panelsamtal med representanter från olika myndigheter och organisationer

11.45-13.15 Lunch med smak av Småland
Musikunderhållning: Tommy Svanström, Virserums Musikdagar

13.30  Hur ser branschen ut i framtiden? Goda exempel

Just Wood – ”TRÄndigt”
En inspirerande föreläsning om trä och dess möjligheter
Stina Gunnarsson – ingenjör och formgivare

Anställningsbarhet inom träindustrin – enklare vägar till jobb
Bodil Svensson – affärsområdeschef, Träcentrum, Nässjö

Marknadsföring via sociala medier
Marknadsföringen har förändras. Hur når vi våra målgrupper?
Marcus Smith och Pauline Wallander – Socialview

UF-företaget Wood Design
Silvermedaljörer i Unga Företagare-SM 2017
Kristian Tomov, Van Phouc Dang, Subeer Mouse

16.30 - 17.00  Summering av seminariet
Lena Granath, ledamot i regionförbundets styrelse och arbetsutskott

Moderator: Colin Moon, kommunikationsexpert och författare

28 juni



Mottagande, etablering och ensamkommande
- Sveriges kommuner och Landsting     Tält Dacke

9.20 Ensamkommande med inriktning mot hälsa och utbildning 
 Ing-Marie Wieselgren, SKL

10.20 Etableringen på arbetsmarknaden
 Gustav Martinsson, KTH

11.20 Mottagandeutredningen
 Martin Olauzon

Arbetsförmedlingen         Tält Dacke

13.30-15.00 Den digitala utvecklingen inom Arbetsförmedlingen, bland annat 
  presenteras ett nytt kartläggningsverktyg för asylsökande, ”Jobskills”.
  Linda Schön, chef marknadsområde Småland Blekinge

Linnéuniversitetets engagemang inom integration 
- Linnéuniversitetet         Tält Nils

9.20-9.50 Öppnande
9.50-10.50  Aktuell forskning 
  Anna-Maria Sarstrand Marekovic, Louise Löfqvist , Jesper Johansson, 
  Kristina Gustafsson.

10.50-11.10  Samhällelig drivkraft och fortbildning
  Linnéuniversitetets arbete med nyanlända akademiker

11.15-11.45 (Professions)utbildningar vid Linnéuniversitetet
  Chris High, freds- och utvecklingsstudier, Åsa Trulsson, 
  Den mångkulturella skolan: perspektiv från lärarutbildningarna, 
  Jonas Svensson, programmet för integrations- och mångfaldsstudier.

11.45-12.15  Diskussion om hur ska vi gå vidare med en MM akademi – diskussion vid
  borden i publiken utifrån frågorna varför, hur, när, vad?

12.15-12.30  Kort redovisning från varje bord. Lunch med fortsatt diskussion.

8.45-9.15  Kaffe och registrering       Tält Dacke

9.15-9.20  Välkommen till Möjligheternas Mötesplats  2017

9.20  Uppdelning till respektive seminarium
  Sveriges Kommuner och Landsting     Tält Dacke
  Linnéuniversitetet       Tält Nils
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Besök	fler	evenemang	i	Virserum
Virserums Musikdagar
Veckan efter midsommar  bubblar och sjuder det av musik och glädje i Virserum.
På ett trettiotal konserter i kyrkan, logen och på ängen framträder svenska toppartister med världs-
rykte sida vid sida med morgondagens stjärnor.

Mer information: 
www.virserumsmusikdagar.se

Förslag på boende, sevärdheter och aktiviteter
Hultsfreds Turistinformation 
www.visithultsfred.se
turism@hultsfred.se
0495-24 05 05

Virserums Turistinformation
0495-301 50

Visit Småland
www.visitsmaland.se
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Vi träffas på Möjligheternas Mötesplats 2017

Unoleo producerar Möjligheternas Mötesplats

Anmälan senast 16 juni till de olika seminarierna genom att gå in på följande 
länk: http://rfkl.se/mm2017 
Plats: Södra Järnvägsgatan 35, Virserum 
Frågor: Projektledare Anders Blomqvist 0705-98 90 00, 
anders.blomqvist@hultsfred.se
Kostnad: Deltagande i ”Möjligheternas Mötesplats” är avgiftsfritt och
inkluderar kaffe och lunch.
Meddela om eventuella allergier, specialkost med mera i samband med anmälan.




