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Konferensens innehåll: 

• Hur organiseras återvändandet och hur förbereds   
 det ordnade mottagandet i Afghanistan

• Avslagskris - hur stöttar man personer som får   
 nekad asyl 

• Så agerar man när man möter ensamkommande
 ungdomar med ett självskadligt beteende

• Så arbetar vi med återvändandeprocessen i
 Strömsunds kommun
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Många ensamkommande som varit på flykt och som sökt sig till Sverige börjar nu få avvisningsbeslut efter en asylprocess hos 
Migrationsverket. För de flesta är beskedet om ett avslag förödande och tiden efter avvisningsbeslutet präglas ofta av stor osäk-
erhet. För dessa personer som planerat för ett liv i Sverige med drömmar och förväntningar om en framtid väcker beskedet stor 
oro som i sin tur kan leda till ett avvikande eller utlösa ett självskadebeteende som ett sätt att dämpa ångesten.

Hur kan personal som arbetar med och möter människor som lever med avvisningsbeslut på bästa sätt förbereda och stötta 
inför ett återvändande? Ta del av beprövade strategier och metoder som har utvecklats för att hjälpa människor som är inne i en 
återvändandeprocess. 

Konferensen Forum om Återvändande kommer att belysa hela processen från det att ett avvisningsbeslut tagits emot och de 
konsekvenser detta får på individen till hur mottagandet i Afghanistan är ordnat.

Konferensens innehåll:

• Migrationsverket berättar hur deras arbete med återvändandet samt mottagandet skall vara tryggt och värdigt
• Svenska Afghanistankommittén ger dig senaste lägesbilden om Afghanistan, säkerhetssituationen samt hur det ser ut  
 när ungdomar återvänder till Afghanistan
• Rädda Barnen visar hur du kan stötta personer som går igenom en kris i samband med avslag på asylansökan
• BUP Örebro län ger dig färdigheterna som krävs för att stötta ungdomar med ett självskadligt beteende
• Struktur och samverkan i Strömsunds kommun med fokus på tidiga insatser i återvändandeprocessen för 
 ensamkommande

Ta chansen och passa på att öka dina kunskaper om återvändandeprocessen, hur mottagandet kommer att se ut i Afghanistan 
samt skapa värdefulla kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet.

Kontakta oss och anmäl dig redan idag på kundtjanst@integrationsforum.se för att säkerställa din plats på en lärorik dag om 
återvändandeprocessen. 

Väl mött den 27 april! 

Mohamed Elmi
Senior projektledare Integrationsforum
e-post: mohamed.elmi@integrationsforum.se
telnr: 070-7240570

Varför ska du gå på Forum om Återvändande?

- Öka dina kunskaper om återvändandeprocessen och hur mottagandet kommer att se ut i Afghanistan
- Bli bättre i ditt stödarbete för barn och unga som har självskadebeteende
- Lär dig samtalsmetodik och dialog med barn som har fått avslag på asylansökan
- Nätverka, knyta kontakter och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet

Sagt om vår tidigare Kunskapsdag Afghanistan:

“En fantastiskt givande dag, fick med mig mycket redskap att kunna använda i mitt jobb som 
boendepersonal till ensamkommande barn. En utbildning som jag skulle varmt rekommendera alla som 
jobbar med dessa ungdomar att gå på!”
Angelina Karlsson, Älmhults kommun

“En dag som alla borde få ta del av. Mycket kunniga och engagerande föreläsare.”
Frida Rönnbäck, Umeå kommun

“En helhetsupplevelse som jag bär med mig i mitt yrket och ger en förståelse för barnen och deras vardag som jag 
kan relatera till”
Violeth Jansson, SOOL Personalservice

“Helproffsigt upplägg! Har inte upplevt något liknande”
Eva Tunegård, Bräcke kommun

www.integrationsforum.se



08.15 Registrering och morgonkaffe
09.15 Ordförande öppnar konferensen 
Kowsar Aden, Nabad Consulting

MIGRATIONSVERKET:
09.20 Återvändandeprocessen – fokus ensamkommande
• Hur organiseras återvändandearbetet för ensamkommande?
• Hur förbereds det ordnade mottagandet i Afghanistan?

Åsa Johansson, Verksamhetsexpert, Migrationsverket
Niklas Andersson Rosén, Operativ expert, Migrationsverket

Återvändandearbetet börjar när barn och ungdomar har fått ett 
avslag på sin ansökan om asyl som inte går att överklaga. När 
avslaget har vunnit laga kraft måste personen återvända. Under 
det här anförandet får du höra hur Migrationsverket arbetar för att 
återvändandet och mottagandet ska vara värdigt och tryggt för 
ensamkommande barn och ungdomar.

10.30 Förmiddagskaffe och nätverkande

SVENSKA AFGHANISTANKOMMITTÉN :
11.00 Afghanistan – aktuell lägesbild
Svenska Afghanistankommittén (SAK) har arbetat i Afghanistan i 
snart 40 år. Trots krig och konflikt har SAK drivit skolor och kliniker. I 
dagsläget har SAK över 5000 anställda i Afghanistan. 

• Vad är det för land som afghaner blir sända till?
• Hur ser säkerhetssituationen ut i Afghanistan och vilka 
försörjningsmöjligheter finns det idag? 
• Vad finns det för mottagarinstitutioner på plats i Afghanistan och hur 
väl ordnat är mottagandet?

Klas Bjurström, Strategisk ledning, Svenska 
Afghanistankommittén

Under det här anförandet kommer SAK att ge en aktuell lägesbild 
om situationen i Afghanistan. Vad är det för land som ungdomarna 
återsänds till och finns det hjälp att få på plats? Här får du som 
vill lära dig mer om den senaste situationen i Afghanisen få en bra 
kunskapsblick för hur det kommer att se ut när de återvänder till 
Afghanistan.

12.00 Lunch och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
13.00 Avslagskris – vad händer när man får avslag på 
asylansökan?
Alla ensamkommande ungdomar kommer till Sverige/ Europa med 
en önskan om ett bättre liv. De har mer eller mindre medvetna tankar 
kring framtiden. Inte minst bär de en familjs drömmar om ett nytt 
liv i trygghet med möjlighet till studier och arbete. När ett avslag på 
asylansökan kommer  ställs allt på ända. Konsekvenserna av ett 
Nej kan få olika uttryck som alla runt ungdomen känner av. Med ett 
medvetet förhållningssätt går det att hjälpa, ge stöd och vägleda. Det 
innebär även att risken för  självdestruktivt beteende minskar.

• Vad händer när ett negativt besked kommer? 
• Hur kan vi runt ungdomarna ta emot reaktionerna och ge bästa 
möjliga stöd?
• Samtalsstrategier som förmedlar hopp och motivation

Bitte Nordström Kinnaman, Leg. psykoterapeut, Rädda Barnen

27 APRIL

14.00 Eftermiddagskaffe och nätverkande

EXPERTANFÖRANDE:
14.30 Självskadebeteende – hur kan man förstå och 
hjälpa?
Att göra sig själv illa kan vara ett sätt för att hantera stark ångest och 
nedstämdhet. Detta är vanligt bland många unga med traumatiska 
erfarenheter, där känslorna känns övermäktiga och man saknar mer 
funktionella strategier för att hantera det som är jobbigt. 

• Hur skall man agera när man möter ensamkommande ungdomar 
med ett självskadligt beteende?
• Vart vänder man sig för att få hjälp och stöd i sitt bemötande?
• Viktiga signaler och beteenden att vara vaksam på

Maria Malmberg, Psykolog, BUP Örebro län

Ensamkommande flyktingbarn lever under stor press, 
med stor osäkerhet. Ofta tusentals mil från sina föräldrar. 
Självskadebeteende kan vara ett sätt för dessa ungdomar att 
försöka hantera svåra minnen eller dämpa ångest, t.ex. inför att 
få nekad asyl eller att bli hemskickade. Maria Malmberg kommer 
att berätta vad som är viktigt att tänka på och hur du agerar i 
ditt bemötande med ungdomar som är självdestruktiva och har 
självskadebeteende.

PRAKTIKFALL:
15.30 Så arbetar vi med återvändandeprocessen för 
ensamkommande – Strömsunds kommun
• Information till ensamkommande kring återvändandeprocessen
• Struktur och samverkan mellan de kommunala aktörerna
• Samtal och dialog med barnen under hela asylprocessen

Elisabeth Lindholm, Utvecklingsledare, Strömsunds kommun

Strömsunds kommun har många års erfarenhet av att arbeta 
med ensamkommande som fått nekad asyl.  De har ett tydligt 
och strukturerat arbetssätt. Fokus på insatser som förbereder ett 
återvändande, motiveringsarbete och stöd för ensamkommande 
att bygga alternativa målbilder. Modellen fungerar som en 
gemensam grund för de aktörer som arbetar runt barnen och 
ungdomarna. 

16.20  Ordföranden avslutar konferensen

www.integrationsforum.se

Fåtal platser kvar!
Anmäl dig idag
- www.integrationsforum.se/anmalan

Följ oss på sociala medier
Facebook: @Integforum
Twitter: @Integforum



Forum om Återvändande:  27 april 2017

Konferenslokal: 
Hotel Rival
Mariatorget 3
Stockholm
Tel till konferensanläggningen: 08 - 545 789 00

Rival ligger vid Mariatorget, nära Mariatorgets 
tunnelbana och Stockholm Södra 
pendeltågsstation. 

Det tar 6 minuter att åka till Mariatorget från 
T-centralen med tunnelbanan.

Rabatterat Boende i Stockholm - Hotel Rival

Pris: 2080 kr inkl moms, frukost och internet.
Boka ditt rum genom att mejla till:
reservation@rival.se eller ring 08-545 789 
10/20.

Uppge “Integrationsforum” vid bokning.

Priser Pris

Konferens 4990 kr

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 
konferenser och kurser inom integration, flyktingmottagning och mångfald.

Mängdrabatt vid fler än 3 bokningar:
Vi premierar gruppbokningar som bokar plats samtidigt.  Anmäl fler än 3 
personer från samma organisation samtidigt så får person 4, 5, 6 osv 50% 
rabatt på priset.

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 form utav talare, schema och progampunkter i agendan.

Anmäl dig till Forum om Återvändande:

www.integrationsforum.se/anmalan

kundtjanst@integrationsforum.se

Tel: 070-7240570

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

www.integrationsforum.se

Forum om Återvändande arrangeras utav Integrationsforum. 


