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Ett värdigt boende
08:30 Registrering och fika
09:00 till 09:15
Inledning av dagens moderator Claudia Gardberg Morner, länsråd vid
Länsstyrelsen Södermanland
09:15 till 10:00
Bengt Olsson och CH Lindmark, Hyresgästföreningen
Lagändringarna som trädde i kraft 1 oktober innebär bland annat en kriminalisering av köp
av hyreskontrakt, en skärpning av reglerna rörande olovlig andrahandsuthyrning, ej
godkända överlåtelser samt en inskränkning av bytesrätten. Kommer förändringarna
påverka möjligheterna att komma till rätta med olovlig andrahandsuthyrning och illegal
handel med svarta kontrakt?
10:00 till 10:45
Heidi Wetell, Portalen i Norrköping
Hur kan ett bostadsbolag bidra till integration? Verksamheten vänder sig till alla i
närområdet som vill komma ut i arbete eller studier och bedrivs i partnerskap mellan fem
lokala aktörer; Hyresbostäder, Norrköpings kommun, ABF, Svenska kyrkan och
Marieborgs folkhögskola.
10:45 till 11:00 PAUS
11:00 till 11:45
Mustafa Panshiri, polis och föreläsare
Mustafa Panshiri är polis och har arbetat många år med framförallt ensamkommande barn.
Vi får lyssna till hans erfarenheter och ges en verklighetsbaserad rapport från fältet.
11:45 till 13:00 LUNCH
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13:00 till 13:30
Magnus G Eriksson, Nyköpings kommun
Visst spelar skillnader i livsvillkor och levnadsförhållanden in i vår hälsa! Nyköpings
kommun har djupdykt i ämnet och berättar mer om resultaten från sina socioekonomiska
kartläggningar som genomförts vartannat år sedan år 2002.
13:30 till 14:15
Annica Svensson, Kalmar kommun – hinder eller möjlighet?
Från en kommun med lång erfarenhet av arbete med kvotflyktingar med särskilda behov
berättar Annica om lärdomar, tips och råd.
14:30 till 15:00 FIKA
15:00 till 15:30
Ingrid Jerneborg Glimne (ordförande Socialnämnden i Gnesta kommun), Robert
Skoglund (ordförande Socialnämnden Vingåkers kommun), Ingvor Ekinge och Lucie
Riad, Länsstyrelsen i Södermanland
Under hösten deltog länets kommuner på en kunskapsresa till Jordanien tillsammans med
Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vad upplevde de och vilka lärdomar drog de?
15:30 till 16:15
May Samhouri kom som kvotflykting till Sverige 2013 och nu får vi höra om hennes resa
från Syrien till Sverige. Vilka förväntningar hade hon på Sverige? Hur blev mottagandet? Vad
kan vi lära oss av hennes erfarenheter?
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