8
dec
Digital bosättningskonferens
Inkludering i praktiken –
goda exempel på hur man kan motverka segregation

Länsstyrelsen i Södermanland bjuder in
till den årliga bosättningskonferensen
som i år sker digitalt via Skype.
Målgruppen är som föregående år
personer som arbetar med
flyktingmottagande och integration
operativt och/eller strategiskt,
samhällsplanerare, tjänstepersoner
med uppdrag kring trygghet och
brottsförebyggande arbete,
bostadsbolag och förtroendevalda.
Temat i år är en uppföljning från 2018
års tema som var segregation. I år blir
fokus på praktik och dessutom med ett
regionalt fokus.
Välkomna att inspireras av allt viktigt
och kreativt arbete som sker i vårt län!

lansstyrelsen.se/sodermanland
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Datum
Plats
Tid
Anmäl till:

8 december
Skype (länken skickas ut i god tid)
9-14:30 med flera pauser
LÄNK

Välkommen med din anmälan!
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Alina Treijner

8
dec
09:00 – 09:15

Incheckning och teknisk koll

09.15 – 10.00

Läget i Södermanland
Lucie Riad, Länsstyrelsen i Södermanlands län, en kort beskrivning över länets socioekonomiska läge

10.00 – 10.10

Paus

10:10-10:40

Boskola i Södermanland
Stefan Möller, projektledare i Eskilstuna kommun, boskola för nyanlända, vad kan allmännyttan och
kommunen göra för att förbättra boendemiljön för alla?

10.40 – 10.50

Paus

10:50 – 11:20

Medborgardialog i arbetet med ny översiktsplan
Johanna Friberg, Nyköpings kommun, beskriver hur man har arbetat med att inkludera så många
målgrupper som möjligt i dialogaktiviteter om kommunens nya översiktsplan.

11:20 – 11:30

Paus

11:30 – 12:00 Beredskapsvärn med integrationssyfte
Sylvie-Ann Palm, projektledare på Sörmlandskustens räddningstjänst, berättar om arbetet med att
starta ett beredskapsvärn med integrationssyfte. Hör om hur de 19 nya medarbetarna i Nyköpings
beredskapsvärn med sin blandade språk- och kulturkompetens ska hjälpa till vid samhällskriser och ge
räddningstjänsten förstärkning vid skogsbränder och andra stora händelser.
12:00 – 13:15

Lunchpaus

13:15 – 13:45

Lyckliga gatorna
Johanna Karlsson, Katrineholms kommun, berättar om hur gatufester fört samman människor i
bostadsområden.

13:45 – 13:55

Paus

13:55 – 14:30

Stadsläkningsprojektet i Eskilstuna kommun
Magdalena Lindfeldt, Eskilstuna kommun, berättar hur stadsläkningsprojektet fortlöpt sen deras
medverkan i bosättningskonferensen 2017. Vi får även ta del av kommunens trygghetsarbete i stort.

14:30

Avslutning
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