VÄLKOMMEN TILL
KONFERENSEN

Vem tigger på våra gator och
vad gör vi?
En konferens om utsatta EU-medborgare i svenska kommuner
Situationen med de människor som tigger på gator och torg i Sverige är högaktuell och
väcker många frågor. Kommuner och flera idéburna organisationer arbetar tillsammans och
på olika håll för att stödja målgruppen. Vilka åtgärder kan och bör vidtas?
För att belysa problematiken och inhämta kunskap och idéer anordnar SKL och Linköpings
kommun en konferens om utsatta EU-medborgare i Linköping. Konferensens syfte är att
problematisera och diskutera möjliga konkreta lösningar, både i dessa människors
hemländer och i Sverige. Situationen i hemländerna, orsaker till att komma till Sverige och
vad de möter när de kommer hit kommer att belysas, liksom aktuell juridik. Konferensen
genomförs i samverkan med Linköpings Stadsmission och Hjärta till Hjärta i Linköping.

Datum

4 februari 2015. Kl. 10.00–16.30 (Registrering och kaffe från kl. 09.30)

Plats

Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping

Målgrupp

Förtroendevalda och anställda inom kommuner, landsting och regioner samt verksamma
inom frivilligorganisationer

Kostnad

650 kr (exkl. moms) Anmälningsavgiften för civila samhället är subventionerad till 300kr,
via Linköpings kommun

Anmälan

Anmälan kan göras via denna länk eller via www.skl.se/kalender. Anmälan är bindande
men kan överlåtas till annan person. Sista anmälningsdag är 24 januari 2014

Information

För frågor om konferensens innehåll kontakta:
Karin Linkhorst, tfn 013-20 65 31, mail karin.linkhorst@linkoping.se
Leif Klingensjö, tfn 08-452 78 51, mail leif.klingensjo@skl.se
Ove Ledin, tfn 08-452 77 66, mail ove.ledin@skl.se
För frågor om anmälan kontakta:
Konstella, tfn 08-452 72 86, konferens@konstella.se

PROGRAM
Moderator: Peter Örn
Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister
Ansvarig minister för frågorna om regeringens roll och ansvar gällande frågan om utsatta
EU-medborgare. Åsa berättar även om regeringens diskussioner på EU-nivå samt
planerna på att införa en nationell samordnare för frågor som rör utsatta EU-medborgare.
Juridisk genomgång
Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting redogör för några juridiska frågor
gällande utsatta EU-medborgare som vistas tillfälligt i kommuner.
Vad gör civila samhället för utsatta EU-medborgare?
Svenska kyrkan har kartlagt de insatser som kyrkan – med och utan kommunalt stöd –
utför på olika håll i landet. Röda korset berättar om några insatser som görs på olika orter
både i Rumänien och i Sverige. Nätverket för EU-migranter presenterar ett antal konkreta
förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra situationen både för målgruppen samt för
de organisationer som arbetar för dem. Medverkande: Ann Wedin Röda korset, Miriam
Hollmer Svenska kyrkan och Mats Åberg Nätverket för EU-migranter.
Linköpingssamverkan för EU-medborgare
Linköpings kommun, Hjärta till Hjärta och Linköpings Stadsmission berättar om den resa
till Rumänien som de genomförde i oktober 2014. Kommunen och Stadsmissionen
beskriver sina gemensamma insatser för målgruppen och om det partnerskap som ligger
till grund för samverkan. Hjärta till hjärta berättar om sina insatser för att motverka
fattigdom på plats i Rumänien tillsammans med en gäst från Rumänien.
Samtal om kommunernas roll
Samtal och reflektioner mellan Stockholm, Malmö och Linköpings kommuner om vad
som är kommunernas ansvar, hur detta kan hanteras inom en begränsad ekonomi, om
samverkan med civila samhället och om både kortsiktiga och långsiktiga lösningar
Panelsamtal om lösningar och hinder i Sverige, EU och andra länder
Samtal om problemformuleringar, hinder och lösningar i Sverige, i Rumänien och på EUnivå med Thomas Hammarberg som leder kommissionen mot antiziganism, Åsa Regnér,
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Rickard Klerfors från Hjärta till Hjärta samt en
politiker från SKL.

Eventuellt tillkommer ytterligare talare och/eller programpunkter. Tidsatt program
skickas ut under vecka tre.

