
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program för Ekumeniska nätverksdagar för  
migrations- och integrationsfrågor  
26-27/4 2017, Immanuelskyrkan, Stockholm 
 

Tillsammans för      
gemenskap, tillit och hopp! 

 Program 26/4 
09.00 Registrering och fika 

10.00  Hej och välkomna hälsar värdarna          

Inga Johansson, Equmeniakyrkan 

och Solveig Westerbom,        

Studieförbundet Bilda 

 Lägesbeskrivning av flyktingfrågan 

i kyrkorna, Karin Wiborn, 

generalsekreterare, SKR 

Lägesbeskrivning av Migrations-

verkets uppdrag av Mikael 

Ribbenvik, tillförordnad 

generaldirektör, Migrationsverket 

Står Sverige inför en tillitskris? 

Migrationen som möjlighet och 

utmaning av Lars Trägårdh, 

professor i historia och 

civilsamhälleskunskap 

12.30 Lunch 

14.00 Workshop 1 

15.15 Fika 

16.00 Workshop 2 

17.00 Paus 

17.15 Återsamling och avslutning av 

dagen 

 Morad Rashid från Syrien delar sin 

berättelse och spelar cello 

18.00 Slut för dagen 

Program 27/4 
8.30 Morgonbön och välkomna tillbaka! 

9.00 Migrationsfrågorna ur ett EU-
perspektiv av Doris Peschke, 

Program 27/4 
08.30 Morgonbön och välkomna tillbaka! 

09.00 Migrationsfrågorna ur ett EU-perspektiv 
av Doris Peschke, generalsekreterare, 
Churches' Commission for Migrants in 
Europé 
 
OBS! På engelska 

Ali Heidar från Afghanistan delar sin     
berättelse 

Bushra Sabbagh från Syrien delar sin 
berättelse 

Tid att mingla och prata med utställare 

12.30  Lunch 

14.00 Workshop 3 

15.10 Paus 

15.30 Avslutning av konferensen 

16.00 Hemfärd 

 

Anmälan till nätverksdagarna görs på www.skr.org 

senast den 6 april 2017. 

 

 

http://www.skr.org/


Beskrivning av workshops 

 

Workshop 1 den 26 april kl 14-15.15 
 

Social innovation- en nyckel till aktuella samhällsutmaningar? 
(Tillfälle 1 av 2 - även workshop 2)  

Social innovation i betydelsen nytänkande lösningar på sociala behov hos människor, organisationer och 

samhällen ses i Sveriges och EU:s senaste tillväxtstrategier som nyckeln till att hantera aktuella 

samhällsutmaningar som exempelvis arbetslöshet och fattigdom. Vad är social innovation och hur kan det 

användas i frågor som rör migration och integration?  

Medverkande Cecilia Nahnfeldt, forskningschef Svenska kyrkan. 

Råd och stöd till nyanlända med Källan 
(Tillfälle 1 av 2 - även workshop 2)  

Att komma in i det svenska samhället innebär många olika utmaningar. På Källan finns allt från juridiskt 

stöd till läkarvård och firande av högtider. Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att arbeta på flera 

olika språk, med olika religioner och många kulturer?  

Ta del av en workshop med Pernilla Landin, verksamhetsledare på Källan i Fisksätra och Wafaa 

Rahbi, verksamhetsledare på Källan i Flemingsberg. 

 

Idealitet och migration- ett utbildningsmaterial  
(Tillfälle 1 av 2 - även workshop 2)  
Ett nytt utbildningsmaterial för praktiskt arbete i församlingen för att rusta ideella medarbetare som är 

närvarande kyrkans insatser kring migration. Vi pratar om rollen som ideell, olika sätt att ge stöd och 

betydelsen av att möta varandra.  

Medverkande: Rikard Olofsson, stiftsadjunkt, Stockholms stift. 

 

Nyanländas väg in på arbetsmarknaden 
(Tillfälle 1 av 2 - även workshop 2)  
Hur ser nyanländas väg in på arbetsmarknaden ut och vilken betydelse har den för individ och samhälle? 

Vad kan kyrkan göra? Stockholms stift undertecknade i oktober 2016 en regional avsiktsförklaring med 

Arbetsförmedlingen i Stockholms län. Den innebär samverkan mellan Stockholms stifts församlingar och 

Arbetsförmedlingen för att tillsammans bidra till att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Kom 

och samtala om Arbetsförmedlingens möjligheter att stödja och samarbeta med arbetsgivare med 

Stockholms stift som exempel.  

Medverkande: Robert Flognfeldt, Arbetsförmedlingen Stockholm. 

 

Integration börjar där människor möts!* 
(Tillfälle 1 av 2 - även workshop 2)  
Flyktingguide, språkvän, fadder, mentor, kompis… Namnen skiftar men syftet är detsamma; att bygga 

broar mellan människor med olika bakgrund och mötas över kulturgränserna. P-O Byrskog berättar om 

Flyktingguide/Språkvän, om möjligheten att som kristen och som kyrka engagera sig i människor liv. Kom 

du och dela med dig av dina erfarenheter.  

Medverkande: P-O Byrskog, integrationssamordnare, EFS. 

 

 

 



 

TIA - Tidiga insatser för asylsökande med Länsstyrelsen 
(Tillfälle 1 av 2 - även workshop 2)  

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för 

asylsökande i hela landet. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra 

väntetiden mer meningsfull. Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens 

kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden och hälsa. 

Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för 

asylsökande. Totalt förfogar länsstyrelserna över 135 miljoner kronor för 2017.  

Medverkande: Mats Brandström, Nationell samordnare för TIA, Länsstyrelsen. 

 

Samverka med kommuner för inkludering och delaktighet i samhället! 
Var med på en workshop om hur församlingar och organisationer kan samverka med kommunen i arbetet 

för och med nyanlända människor.  

Medverkande: Anna Skagersten, Integrationssamordnare Lidingö Stad och Martina Curenstam, 

Integrationssamordnare i Gislaveds kommun. 

Workshop 2 den 26 april kl 16-17 

 
Social innovation- en nyckel till aktuella samhällsutmaningar? 
(Tillfälle 2 av 2 - även workshop 1)  
Social innovation - i betydelsen nytänkande lösningar på sociala behov hos människor, organisationer och 

samhällen - ses i Sveriges och EU:s senaste tillväxtstrategier som nyckeln till att hantera aktuella 

samhällsutmaningar som exempelvis arbetslöshet och fattigdom. Vad är social innovation och hur kan det 

användas i frågor som rör migration och integration?  

Medverkande Cecilia Nahnfeldt, forskningschef Svenska kyrkan. 

Råd och stöd till nyanlända med Källan 
(Tillfälle 2 av 2 - även workshop 1)  

Att komma in i det svenska samhället innebär många olika utmaningar. På Källan finns allt från juridiskt 

stöd till läkarvård och firande av högtider. Vilka är utmaningarna och möjligheterna med att arbeta på flera 

olika språk, med olika religioner och många kulturer?  

Ta del av en workshop med Pernilla Landin, verksamhetsledare på Källan i Fisksätra och Wafaa 

Rahbi, verksamhetsledare på Källan i Flemingsberg. 

 

Idealitet och migration- ett utbildningsmaterial  
(Tillfälle 2 av 2 - även workshop 1)  

Ett nytt utbildningsmaterial för praktiskt arbete i församlingen för att rusta ideella medarbetare som är 

närvarande kyrkans insatser kring migration. Vi pratar om rollen som ideell, olika sätt att ge stöd och 

betydelsen av att möta varandra.  

Medverkande: Rikard Olofsson, stiftsadjunkt, Stockholms stift. 

Integration börjar där människor möts! 
(Tillfälle 2 av 2 - även workshop 1)  

Flyktingguide, språkvän, fadder, mentor, kompis… Namnen skiftar men syftet är detsamma; att bygga 

broar mellan människor med olika bakgrund och mötas över kulturgränserna. P-O Byrskog berättar om 

Flyktingguide/Språkvän, om möjligheten att som kristen och som kyrka engagera sig i människor liv. Kom 

du och dela med dig av dina erfarenheter.  

Medverkande: P-O Byrskog, integrationssamordnare, EFS. 

 

 



 

Nyanländas väg in på arbetsmarknaden 
(Tillfälle 2 av 2 - även workshop 1)  

Hur ser nyanländas väg in på arbetsmarknaden ut och vilken betydelse har den för individ och samhälle? 

Vad kan kyrkan göra? Stockholms stift undertecknade i oktober 2016 en regional avsiktsförklaring med 

Arbetsförmedlingen i Stockholms län. Den innebär samverkan mellan Stockholms stifts församlingar och 

Arbetsförmedlingen för att tillsammans bidra till att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Kom 

och samtala om Arbetsförmedlingens möjligheter att stödja och samarbeta med arbetsgivare med 

Stockholms stift som exempel.  

Medverkande: Robert Flognfeldt, Arbetsförmedlingen Stockholm. 

 

TIA - Tidiga insatser för asylsökande med Länsstyrelsen 
(Tillfälle 2 av 2 - även workshop 1) 

Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för 

asylsökande i hela landet. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra 

väntetiden mer meningsfull. Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens 

kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden och hälsa. 

Länsstyrelserna kan bevilja medel för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för 

asylsökande. Totalt förfogar länsstyrelserna över 135 miljoner kronor för 2017.  

Medverkande: Mats Brandström, Nationell samordnare för TIA, Länsstyrelsen. 

 

Goda grannar- kyrka och moské i samarbete med människan i fokus 

Goda grannar startade hösten 2015 när många asylsökande anlände till Stockholm. Sedan dess har 

samarbetet mellan Svenska kyrkan på Södermalm, Stockholms moské och Islamic Relief utvecklats. Vilka 

erfarenheter har samarbetet gett? Hur bygger vi ett gott samarbete för framtiden?  

Medverkande: Jalal Darir och Kikki Högdahl, projektledare Goda grannar. 

 

Att mötas genom kultur- dans tillsammans med ensamkommande barn 

Under vinter 2015/16 fick två danspedagoger, Karin och Elin, möjlighet att en gång i veckan möta & dansa 

tillsammans med 14 ungdomar på ett boende i utkanten av Stockholm. I denna workshop får du ta del av 

det arbete, den metod och de tankar och erfarenheter Elin och Karin gjorde under dessa 5 månader. I en 

kombinerad dansworkshop och föreläsning får du testa deras övningar och metoder och ges möjlighet till 

samtal om hur en genom dans och ordlösa uttryck kan finnas till för den här gruppen ungdomar som 

befinner sig i en mycket utsatt tillvaro till vardags.  

Workshopen leds av: Karin Andelius, danspedagog och koordinator för kreativa uttryck på Equmenia 

och Elin Hedin, frilansande dansare och danspedagog, ideellt engagerad i Equmenia. Gäst: Päyman 

Tabatabayi, sångare och musiker, Iran. 

 

Kyrkans roll när människor tvingas att återvända 
(Tillfälle 1 av 2 - även workshop 3)  

Vilken roll har kyrkan i att stödja människor som tvingas att återvända? Hur kan församlingen agera? Vi 

delar erfarenheter och exempel med varandra.  

Medverkande: George Joseph, ansvarig för migration och asyl, Caritas och Michael Williams, 

handläggare för migrationsfrågor, Svenska kyrkan. 



 

 

Workshop 3 den 27 april kl 14-15.10 
 

En plats i samhället – när kyrkan blir företag 
Månglarna i templet eller integration som fungerar? Möt församlingen som har 60 medlemmar och 18 

anställda. Om för och nackdelar med arbetsintegrerande socialt företagande i kyrkan.  

Medverkande är Kersti Vikström, diakon i Equmeniakyrkan i Älvdalen. 

 

Fotboll för alla, FFA Global 
Med fotbollen som redskap vill vi lyfta ungdomar ur hopplöshet, utanförskap och marginalisering och 

motivera, utmana och hjälpa dem att utveckla sin fulla potential inom fyra fokusområden – sportsligt, 

akademiskt, socialt och existentiellt. I projektet erbjuds deltagarna att träna och spela fotboll med en 

etablerad klubb, de får en mentor och träffas varje vecka till samtal om livsstil och värdegrundsfrågor. 

Medverkande: Håkan Giselsson, FFA Global, Gabriel K. Tshidimu FFA Global Stockholm, 

Projektledare och P-O Sveder Renklint, Equmeniakyrkan i Arvika. 

Samhällets nya utstötta. Om ensamkommande barn 
Ensamkommande barn som fyller 18 år får inte längre behålla sitt boende. Utan boende är det svårt att 

fokusera i skolan och den negativa spiralen inleds. Den nystartade organisationen Agape försöker hitta 

lösningar innan det gått för långt.  

Medverkande: Agapes initiativtagare Matilda Brinck Larsen, Göteborg. Tidigare gruppchef för 

boenden för ensamkommande i Göteborg stad. 

 

Barn i väntan, barn i start (BIV/BIS) 
Vill du lära dig mer om Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) eller kanske vill starta grupper? BIV/S är 

en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och om 

hur det är att vara ny i Sverige. Fokus ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka barnen 

oavsett vilket land de kommer att växa upp i. BIV vänder sig till barn och ungdomar i asylsökande familjer 

och BIS till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Likaså är ensamkommande 

ungdomar en viktig målgrupp.  

Medverkande Ximena Munoz och Tara Tony, gruppledare för BIV/S. 

 

Kyrkans roll när människor tvingas att återvända  
(Tillfälle 2 av 2 - även workshop 2)  

Vilken roll har kyrkan i att stödja människor som tvingas att återvända? Hur kan församlingen agera? Vi 

delar erfarenheter och exempel med varandra.  

Medverkande: George Joseph, ansvarig för migration och asyl, Caritas och Michael Williams, 

handläggare för migrationsfrågor, Svenska kyrkan. 

 

Hur kan vi använda sång och musik när vi lär oss ett nytt språk? 
Anna Wikman har erfarenhet av att sjunga med personer som lär sig svenska. Nu har du möjlighet att prova 

på hur det är att sjunga och samtidigt erövra nya ord på ett främmande språk.  

Medverkande: Anna Wikman, verksamhetsutvecklare och projektledare för Stöd och Matchning. 


