21 MARS 2019

Hur kan vi tillsammans arbeta med
utsatta EU medborgare i Skåne?
-

Välkommen till ett kunskapsseminarium om utsatta EU -medborgare i Skåne

Datum: 21 Mars 2019
Tid: 09:00- 16:00, fika från 09:00. Vi bjuder på lunch.
Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7B i Malmö (länk)
Det bor och vistas EU-medborgare i Skåne som lever i särskild utsatthet och som många gånger lever utanför
flera av samhällets skyddsnät. Det saknas ett tydligt förhållningssätt i arbetet med målgruppen som gör att
kommuner, myndigheter och civilsamhällesorganisationer arbetar olika.

ANMÄLAN

Vad är syftet med dagen?
Syftet med dagen är att kommun, myndigheter och civilsamhället
samtalar om utsatta EU-medborgares situation i Skåne, och att fler
nås av information gällande lagar, rättigheter och stöd till utsatta
EU-medborgare. Ambitionen är också att inspirera till ökad
samverkan mellan berörda aktörer i Skåne som möter målgruppen.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till personer som i sin yrkesroll
möter målgruppen utsatta EU-medborgare, t.ex. inom kommun,

•

(Begränsat antal platser)

•

Poliser anmäler sig via
Utbildning Region Syd, via
respektive polisområde

•

Vid frågor, kontakta:
Valbone Mehmeti,
valbone.mehmeti@
lansstyrelsen.se
Tel: 010 – 224 17 81

•

Seminariet är
kostnadsfritt.

socialtjänst, polis, vårdgivare, myndigheter, civilsamhället.

Dagen kommer att ge:
•
•
•
•

Kunskap om EU-medborgares situation i Skåne
En nationell lägesbild avseende utsatta EU-medborgare
Information gällande lagar, rättigheter och stöd till utsatta
EU-medborgare
Inspiration och praktiska exempel på hur olika aktörer kan
arbeta med målgruppen tillsamman

Anmäl dig senast den
1 mars 2019 på
Länsstyrelsens hemsida.
(LÄNK)
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Program för dagen (prel.)
09:00-09:30
09:30-09:45

Registrering och fika
Länsstyrelsen Skåne hälsar välkomna

Ulrika Jerre, chef på enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne
09:45-10:00

Länsstyrelsen Skåne presenterar sitt uppdrag och lägesbild

Valbone Mehmeti, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Skåne
10:00-10:45

Civilsamhället ger inblick i målgruppens livssituation

Adriana Holmberg Milea, Skåne Stadsmissions verksamhet Crossroads i Malmö delar med sig av
deras erfarenheter av målgruppen och berättar om deras projekt mot hatbrott
10:45-11:05

Paus

11:05-12:05

Nationell samordning i uppdraget avseende utsatta EU/EES
medborgare – En nationell lägesbild, utmaningar och samverkan

Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare, Länsstyrelsen Stockholm ger en lägesbild utifrån
det nationella uppdraget
12:05-12:40

Regionkoordinatorer mot människohandel och prostitution

Regionkoordinatorer mot människohandel och prostitution i Region Syd, samverkan och
framgångsfaktorer i ärende
12:45-13:45

Gemensam lunch

13:45-14:20

Civil Rights Defenders – EU-medborgares rättigheter

Katri Linna, Senior Legal Adviser, Civil Rights Defenders ger ett helhetsperspektiv på utsatta
EU-medborgare utifrån ett MR-perspektiv
14:20-14:50

Praktiskt exempel på samverkansformer i arbetet med målgruppen
Malmö stad, Crossroads och Pingstkyrkan berättar om deras IOP-avtal och samarbete i arbetet med
målgruppen

14:50-15:05

Paus

15:05-15:45

Gemensam diskussion- Hur kan vi tillsammans arbeta med utsatta EUmedborgare i Skåne?

15:45-16:00

Avslutande ord

Ulrika Jerre, chef på enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne
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