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Ur agendan: 

• Regeringens migrationspolitik

• Kommande samt nya lagändringar som påverkar
 asylprocessen

• Omställningsprocessen från HVB till stödboende

• Tillsyn och inspektion av HVB och stödboende

• Ensamkommande flyktingbarn som försvinner

7 februari, 2018 
Folket Hus, Stockholm City Conference Centre

 
Årets viktigaste konferens om ensamkommande flyktingbarn

Regeringskansliet
Lars Westbratt
Statssekreterare - migration & asyl 

Arrangör:

 
Anmäl dig idag!
Fåtal platser kvar!
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Mycket har hänt under det senaste året beträffande kommunernas arbete med ensamkommande flyktingbarn. Nya sänkta 
ersättningar för ensamkommande barn och unga trädde i kraft i juli 2017.  Omställningsprocess från HVB till stödboende för att 
kunna möta dem nya ekonomiska förutsättningarna har varit en prioriterad fråga för många kommuner. Det finns fortfarande 
frågetecken och oklarheter kring åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn och diskussionen kring möjligheterna för 
unga över 18 år att få bo kvar i kommuner har vållat debatt.

I årets upplaga av EKB-Dagen kommer bland annat Migrationsverket, Regeringskansliet, Inspektionen för vård och omsorg samt 
Länsstyrelsen Stockholm att berätta om deras arbete samt hur det kommer att påverka dig och kommunens arbete med 
ensamkommande flyktingbarn och unga.

Konferensens innehåll:

• Migrationsverket presenterar en aktuell lägesrapport, nya och kommande lagändringar samt det pågående arbetet
 med åldersbedömningar
• Lyssna till statssekreteraren, Lars Westbratt, från Regeringskansliet redogöra för regeringens migrationspolitik samt 
 satsningar på ensamkommande flyktingbarn  
• Inspektionen för vård och omsorg berättar om myndighetens tillsynsarbete samt iakttagalser utav HVB och 
 stödboende
• Lyssna till Borås stads framgångsrika omställningsprocess från HVB till stödboendeverksamhet
• Länsstyrelsen Stockholm presenterar den nationella kartläggningen av ensamkommande flyktingbarn som försvinner
 samt presenterar hur man förebygger att unga försvinner

Ta chansen och passa på att få praktiska tips och strategier för ert utvecklingsarbete, skapa värdefulla kontakter och utbyt 
erfarenheter med kollegor och experter från hela landet. 

Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se för att säkerställa din plats på årets viktigaste 
konferens om ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 

Väl mött den 7 februari. 

Mohamed Elmi
Projektledare
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se
telnr: 070-7240570

Varför ska du gå på EKB-Dagen?

- Lär dig av framgångsrika verksamheter som lyckats med omställningen från HVB till stödboende
- Öka dina kunskaper och din förståelse för ensamkommande flyktingbarns situation i Sverige
- Ta del av av den aktuella svenska migrationspolitiken och regeringens satsningar på ensamkommande 
   flyktingbarn
- Lyssna på ansvariga myndigheter om deras pågående arbete med ensamkommande flyktingbarn
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor och experter från hela landet

Sagt om tidigare EKB-Dagen:

“En dag fylld av inspirerande och motiverande förläsningar och möten med “kollegor” från hela landet”
Anette Eismar, Växjö kommun

“Finns inget annat liknande forum för de som jobbar med EKB. Otroligt givande tillfälle att mingla och 
uppdatera sig om aktuella frågor”
Kenan Parlak, HVB Andra Hemmet

“Mycket inspirerande och lärorik dag”
Lina Fransson, Värnamo kommun

“Mycket väl sammansatt dag och intressanta talare”
Marie Nyman, Humana

www.integrationsforum.se
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08.15 Registrering och morgonkaffe

09.05 Ordförande öppnar konferensen 

MIGRATIONSVERKET:
09.10 Migrationsverkets uppdrag, asylprocessen, 
åldersbedömningar och aktuellt läge
• Framtidsanalyser samt aktuell lägesbild avseende antalet 
ensamkommande barn och unga
• Kommande och nya lagändringar som påverkar asylprocessen
• Pågående arbetet med åldersbedömningar av ensamkommande 
barn
• Frågestund

Daniel Salehi, Processledare , Migrationsverket

Antalet ensamkommande flyktingbarn hittills i år har minskat kraftigt 
till ca 1100 asylsökande jämfört med rekordåret 2015. Dock kvarstår 
många outredda asylärenden från 2015 enligt Migrationsverket där 
arbetet med åldersbedömningarna har varit en bidragande faktor 
till långa handläggningstider. Under detta anförande kommer 
Daniel Salehi berätta om Migrationsverkets pågående arbete om 
åldersbedömningar, senaste lägesbilden samt hur kommande och 
nya lagförändringar påverkar asylprocessen.

10.20 Förmiddagskaffe och nätverkande

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG (IVO):
10.50 Tillsyn och inspektion av HVB och stödboende
Sedan stödboendereformen infördes 2016 har antalet nya 
stödboende ökat kraftigt enligt statistik från IVO. Dock kvarstår 
majoriteten utav boenden för ensamkommande barn i HVB form. 
Totalt uppgår 1260 verksamheter som HVB samt  440 verksamheter 
som stödboende per oktober 2017. 

• Vad ser IVO i sin tillsyn av HVB och stödboende?
• Viktiga iakttagelser och goda exempel vid inspektioner och tillsyn
• Tillsynsarbetet under 2018 

Ingela Hansson, Inspektör & Jurist, Inspektionen för vård och 
omsorg
Rebecca Dahl, Inspektör, Inspektionen för vård och omsorg

Ingela och Rebecca från IVO kommer under detta anförande 
berätta att om IVO’s iakttagalser samt tillsynsarbete utav HVB och 
stödboende. Du kommer även att få höra var IVO lägger fokus i 2018 
års tillsyn av HVB och stödboenden.

11.50 Lunch och nätverkande

REGERINGSKANSLIET:
12.50 Migrationspolitiken
• En hållbar migrations- och asylpolitik
• Regeringens satsningar på etablering och ensamkommande 
flyktingbarn 
• Frågestund

Lars Westbratt, Statssekreterare migration & asyl, 
Regeringskansliet

Under detta anförande kommer statssekreteraren Lars Westbratt 
från Justitiedepartementet presentera regeringens migrationspolitik 
för ensamkommande flyktingbarn samt satsningar och stöd till 
kommunerna i deras arbete att åstadkomma ett gott långsiktigt 
mottagande där barnens behov och rättigheter beaktas

7 FEBRUARI 2018
14.00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

PRAKTIKFALL:
14.30  Vår omställningsprocess från HVB till stödboende
• Så har vi framgångsrikt ställt om vår boendeverksamhet till 
stödboende utifrån nya lagstiftningen
• Arbetsmetod, förhållningssätt och bemötande
• Våra kompetenskrav på personal samt bemanning för 
stödboenden
• Så har vi lyckats skapa överskott i budgeten utifrån de nuvarande 
ekonomiska förutsättningarna

Fredrich Legnemark, Enhetschef boende, Borås stad
Tom Nielsen, Enhetschef boende, Borås stad

Borås stad har sedan mars 2017 successivt ställt om HVB 
boenden till stödboenden. Stödboendeformen har uppskattats av 
ungdomarna där de har blivit mer självständiga, och i allt högre 
utsträckning klarar sig själva. Med individanpassad bemanning 
så har kommunen även lyckats skapa överskott i budgeten utifrån 
de ekonomiska förutsättningarna med sänkt ersättning. Lyssna 
till Fredrich och Tom berätta om Borås stads framgångsrika 
omställningsprocess från HVB till stödboendeverksamhet. 

EXPERTANFÖRANDE:
15.30 Ensamkommande flyktingbarn som försvinner
• Kartläggning och lägesbild om ensamkommande flyktingbarn som 
försvinner
• Så förebygger du att ensamkommande flyktingbarn försvinner 
samt tidigt identifierar barn som är benägna att avvika
• Upprätta en regional samverkansplan mellan berörda aktörer 
för att förhindra att barn försvinner och ta fram gemensamma 
åtgärder när det ändå sker

Amir Hashemi-Nik, Utvecklingsledare & nationell samordnare 
ensamkommande barn som försvinner, Länsstyrelsen Stockholm

Enligt Migrationsverkets statistik försvinner varje år mer 
än 500 ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. 
Länsstyrelserna fick 2016 ett nationellt uppdrag från regeringen 
att göra en nationell kartläggning och att föreslå åtgärder kring 
ensamkommande barn som försvinner. Under detta anförande 
kommer Amir, nationell samordnare för ensamkommande barn 
som försvinner, att redogöra för den nationella kartläggningen 
samt presentera hur man förebygger att unga försvinner samt hur 
en samverkansplan upprättas när ett försvinnande ändå sker.

16.20  Ordföranden avslutar konferensen

www.integrationsforum.se

Konferenskalender 2018:
Forum om Nyanlända Elever Lärare          31 januari

Forum om Nyanlända Elever Skolledare         1 februari

EKB-Dagen              7 februari

ANMÄL DIG IDAG!
- Fåtal platser kvar!
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EKB-Dagen: 7 februari 2018

Konferenslokal: 
Folkets Hus - Stockholm City Conference Centre 
Barnhusgatan 12-14
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08-506 166 00

Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och digital dokumentation. 

Vi på Integrationsforum har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och kurser. 
Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa 
utbildningar inom integration, flyktingmottagning, kultur och mångfald.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats
Betalningen sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera 
Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning senast  14 dagar före konferensstart får du ett värdebrev på  fakturerat belopp med 
avdrag för en administrativ kostnad på 500 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan utnyttjas av dig eller en 
kollega från din organisation på valfri kurs/evenemang hos Integrationsforum. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före 
konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. I det fall Integrationsforum ställer in ett event/evenemang krediteras du 100% av det 
inbetalda beloppet.  Integrationsforum reserverar sig för mindre ändringar i programmet.

Anmäl dig till EKB-Dagen:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 08-199 409

Integrationsforum  - kompetensutveckling för dig som arbetar med integration, flyktingmottagning och mångfald

www.integrationsforum.se

EKB-Dagen arrangeras utav Integrationsforum. 

Priser Pris

Konferens 4990 kr  
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Arrangeras för 

3:e året i rad


