
 

 

 

 

 

   
 

Reglabs integrationsnätverk – 15-16 maj 2018  
 
Tider:  15 maj: 12:00-17:00, middag kl. 19.00 
 16 maj: 09:00-12:00, lunch kl. 13:00 
 
  
Plats: Falun  
 
Innehållsansvariga: Erik Arrhén, Liv Öberg, Pablo Vilches 
Processledare: Karoline Bottheim  

 

Program 15 maj  

Fokus denna eftermiddag ligger på de förändringar som har skett inom 
integrationsområdet sedan hösten 2015. De flyktingar som anlände 2015/2016 har nu 
gått igenom de två åren i etableringsfasen och har gått vidare/är på väg mot jobb, 
utbildning eller socialförsäkring. Hur har därmed läget i regionerna förändrats? Vilka nya 
utmaningar/möjligheter har uppstått och hur hanteras dessa? Vilka förändringar har 
skett i aktörssystemet? Vilka relationer har blivit mer/mindre viktiga? Vilka nya 
frågeställningar har uppstått?  
 

12:00 Lunch 

13:00 Inledning och check-in 

Vad har hänt sedan integrationsnätverkets sista träff? 

Vilken fråga är angelägen för er region/ert län just nu?  

14.15 Fika 

 
14:30 Inspiration från Support-Group: När målgruppen blir en aktör – vad kan 

vi lära av detta? 
Om empowerment, systemförändring och behovet av att integrera nya 
aktörer i aktörssystemet.  
 
Med gemensam reflektion 
 

15.15 Perspektivövning med inbjudna aktörer från aktörssystemet i Dalarna 

Hur kan vi bättre förstå varandras perspektiv? Hur kan vi som aktörer 

agera flexibelt i ett system som ständigt förändras och behöver 

förändras?  



 

 

 

 

 

   
 

Gemensam reflektion utifrån de perspektiv som kommer fram. Hur kan vi 

ta ett gemensamt grepp kring helheten? Vad blir viktigt för att ta tillvara 

alla perspektiv och resurser i systemet? 

 

16:00 Relevanta frågeställningar att diskutera på dag 2 – utifrån regionernas 

aktuella frågeställningar. 

16:30 Hur kan och vill vi driva integrationsnätverket vidare?  

 Gemensam reflektion som tas vidare nästa dag 

17.00  Slut  

 

 

Program 16 maj  

Fokus denna förmiddag är att samtala kring respektive regions frågeställningar – med 
inspiration från gårdagens inspel och samtal. Vi skapar en process utifrån de 
frågeställningar och viktiga perspektiv som varje region har tagit med sig samt som 
eventuellt har kommit fram dagen innan.   
 

09:00 Check-in  

09.15 Indelning i grupper utifrån relevanta frågeställningar 

09:30 Workshop  

10:15 Fika 
 
10:30 Fortsatt workshop 
 

11:00 Uppsamling i helgrupp – lärdomar och insikter från workshops 

11:30 Nästa steg i nätverket och check-out 

12:00 Gemensam lunch  

13:00  Slut 

 

 


