
Välkommen till
Möjligheternas 

Mötesplats
och integrationsdagarna i Virserum

27-28 juni · 2018 · Virserum
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Som vi vet finns stora utmaningar kring att integrera nyanlända i Sverige och det viktiga 
samtalet kring integration kommer att vara en av de viktigaste frågorna i Sverige under 
många år framöver. Att skapa förutsättningar för egen försörjning ser vi som avgörande 
för att skapa en framgångsrik integration i Sverige. Även bostäder är en nyckelfråga för 
lyckad integration. Att alla delar i samhället måste samverka är något vi tagit fasta på och 
uppmärksammar. Kunskapsbildningsmöten är en viktig del för att driva detta framåt. 

Vi vill göra det bättre och har därför skapat en årligt återkommande nationell 
integrationskonferens, veckan efter midsommar, där hela Sverige kan och ska 
diskutera integrationslösningar som bidrar både för landsbygd och stad. En lyckad 
integrationsprocess kan vara landsbygdens chans till utveckling. Virserum är platsen 
där vi 2016 invigde Möjligheternas Mötesplats som följdes upp 2017. En mötesplats för 
framtiden - ett integrationens Almedalen.

Det bjuds på intressanta föredrag och ges möjlighet till diskussion och samtal med 
experter och beslutsfattare från alla delar av samhället, dvs. kommun, stat/myndighet, 
civilsamhället, arbetsmarknad med näringsliv och fack och även akademin.

• Samverkan i samhället med 
föredrag från Regeringskansliet, 
Arbetsförmedlingen, Idrottsrörelsen 
samt samtal med flera experter från alla 
delar av samhället.

• Linnéuniversitetets spetsforskning inom 
diskriminering och integration.

• I ”Etablering – arbetsmarknad och 
bostäder” presenterar representanter för 
både myndigheter och privata aktörer.

• Gränslös Integration är ett seminarium 
där företrädare för kommuner i 
Österrike utbyter erfarenheter med 
företrädare för svenska kommuner.

Under två dagar bjuds på fyra högkvalitativa seminarier: 

Välkommen till Möjligheternas Mötesplats  
i Virserum, 27-28 juni 2018!

I övrigt medverkande bland andra i Möjligheternas Mötesplats:

• Regeringskansliet 

• Sveriges Kommuner och Landsting 

• Arbetsförmedlingen

• Hylte kommun

• Länsstyrelsen

• Linnéuniversitetet

• Hultsfreds kommun

• Military Works 

• Hjältevadshus/Hultsfredshus

• Österreichischer Städtebund

• Flera kommuner i Österrike

• Åre kommun

• Borgholms kommun

• Markaryds Kommun

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



27 juni

9.00-9.45  Kaffe och registrering

9.45-10.00  Välkommen till Möjligheternas Mötesplats 2018

10.00-10.20 Öppnande

10.20 Uppdelning till respektive seminarium 
 Samverkan i samhället Tält Dacke 
 Linnéuniversitetet Tält Nils

Samverkan i samhället                 Tält Dacke

10.20-10.50 Sverige kraftsamlar mot arbetslösheten bland unga och nyanlända  
 Lil Ljunggren Lönnberg, ordförande Delegationen för unga och  
 nyanlända i arbete (DUA), Regeringskansliet

10.50-11.15 ”Fokus framtid 2019”  
 Peter Andersson, marknadsområdeschef Småland-Blekinge,  
 Arbetsförmedlingen

11.15-11.45 Föreningslivet, en nyckel till social integration och  
 matchning i lokalsamhället 
 Susanne Erlandsson, vice ordförande Riksidrottsstyrelsen

11.45-13.15 Lunchbuffé med mingel 
 Musikunderhållning: Tommy Svanström, Virserums Musikdagar

13.15-16.30 Samtal om hur asyl och integration kan vara en möjlighet 
 för Sverige inom respektive område och i samverkan 
 Representanter för varje delområde presenterar kort från sin  
 organisation och verklighet: stat och myndighet, kommunal  
 verksamhet, civilsamhället, arbetsmarknad med näringsliv  
 och fack samt akademin.

16.30-17.00 Summering av dagen
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27 juni

28 juni

Linnéuniversitetets spetsforskning inom  
diskriminering och integration Tält Nils

10.20-11.00 Fördomar och stereotyper i samhället 
 Jens Agerström, docent Linnéuniversitetet

11.00-11.45 Fördomar och stereotyper vid anställning  
 Dan-Olof Rooth, professor Linnéuniversitetet

11.45-13.15 Lunchbuffé med mingel 
 Musikunderhållning: Tommy Svanström, Virserums Musikdagar

13.15-14.00 Samverkan - Hur kan vi nå mångfald i arbetslivet? 
 Magnus Carlsson, docent Linnéuniversitetet

14.00-16.30 Samtal kring aktuell forskning inom respektive område.  

16.30-17.00 Summering av dagen

8.45-9.15  Kaffe och registrering Tält Dacke

9.15-9.30  Välkommen till Möjligheternas Mötesplats 2018

9.30 Uppdelning till respektive seminarium 
 Etablering Tält Dacke 
 Gränslös integration             Tält Nils

Etablering – Arbetsmarknad och bosättning Tält Dacke

9.30-10.00 Aktuella utredningar och initiativ inom arbetsmarknad  
 och bosättning 
 Karin Perols, SKL

10.00-10.30 Arbetsförmedlingens framtida digitala utvecklingsområden 
 Anna Palmgren, sektionschef Digitalt Engagemang,  
 Arbetsförmedlingen forts>>



28 juni

10.30-10.45 Paus 

10.45-11.15 Framgångsrik matchning till arbete med spjutspets 
 Mikael Karlsson, vd Military Works

11.15-11.45 DUA´s modell för fördjupad samverkan om nyanländas etablering  
 Lil Ljunggren Lönnberg och Karin Ericsson, Delegationen för  
 unga och nyanlända i arbete (DUA), Regeringskansliet

11.45-12.15 Bostadsbyggande med fokus på landsbygden 
 Pontus Eklind, vd Hjältevadshus - Hultsfredshus

12.15-13.15 Lunchbuffé med mingel 
 Musikunderhållning: Tommy Svanström, Virserums Musikdagar

13.15-16.30 Samtal kring de olika presentationerna  med representanter från  
 respektive område  

16.30-17.00 Summering av dagen

Gränslös integration – internationellt utbyte och lärande Tält Nils

9.30-10.00 Välkommen till Sverige, Hultsfred och Möjligheternas Mötesplats 
 Lars Rosander och Lars Rönnlund Hultsfreds kommun samt  
 Leif Klingensjö, SKL

10.00-11.45 ”Integration measures and labour market success of refugees and 
 subsidiary protection beneficiaries in Austria.” 
 Representanter från Österrike presenterar lyckade integrations- 
 satsningar bl.a. borgmästare i Neudörfl, Vorarlberg och Upper  
 Austria. Dessutom representanter för Österreichischer Städtebund,  
 Österrikes SKL

11.45-13.15 Lunchbuffé med mingel 
 Musikunderhållning: Tommy Svanström, Virserums Musikdagar

13.15-15.00 Integration är både egen försörjning och social inkludering 
 Representanter från svenska kommuner presenterar lyckade  
 integrationssatsningar, bl.a. Från Hylte, Borgholm, Åre och  
 Hultsfred. Dessutom representanter för Sveriges Kommuner  
 och Landsting, SKL

15.00-16.30 Utrymme för diskussioner och samtal 

16.30-17.00 Gränslös Integration – nästa steg



Besök fler evenemang i Virserum 
Virserums Musikdagar, 24-30 juni
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

Vi träffas på Möjligheternas Mötesplats 2018

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

Anmälan senast 8 juni till de olika seminarierna genom att gå in på följande länk: 
www.hultsfred.se/mojligheternasmotesplats2018 

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.
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TÄLT NILS

TÄLT DACKE

Unoleo producerar Möjligheternas Mötesplats

Österreichischer
Städtebund


