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De tigger på gatorna –
Fyrbodal och Högskolan Väst möter upp
den brännheta frågan med konferens
Fyrbodals kommunalförbund och Högskolan Väst bjuder in till en konferens
om ett angeläget och aktuellt område med många infallsvinklar och utmaningar
- men inga enkla svar. Det handlar om de socialt och ekonomiskt utsatta EU
medborgare som försörjer sig i gatumiljö i Fyrbodal/Sverige.
̶ ̶ Detta är en fråga som vi måste prata mer om. Vi har ett kommunperspektiv och
genom vår konferens vill vi se på vilka både regler och möjligheter som finns för
kommunerna, säger Lis Palm, samordnare av konferensen och FoU-strateg inom
Fyrbodals kommunalförbund. Vi vill också ta del av hur regeringen och polisen
arbetar med frågorna.
̶ ̶ Högskolan Väst samverkar gärna med kommunalförbundet för att öka både
kunskap och kompetens. Vi har forskat om och med romer sedan 2009 och kommer
att dela med oss av relevanta resultat på konferensen, säger Fredrik Sunnermark,
Föreståndare Mångfaldscentrum på Högskolan Väst.
På programmet står bland annat följande frågeställningar:


Lösningar och hinder i hemländerna, i EU och i Sverige
Martin Valfridsson, regeringens samordnare för utsatta EU medborgare



Kommunernas roll? Hur kan och bör kommuner agera?
Ove Ledin, handläggare och Annsofi Agnevik, jurist på SKL
Said Niklund, chef socialförvaltningen Trollhättans Stad
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Polisen roll
Polisen i Fyrbodal



Hur gör Göteborg?



Tiggeri ut olika synvinklar; filosofiskt och medmänskligt.



Avslutning – summering
Erica Parkås, ordförande i beredningen Välfärd och Fredrik Sunnemark,
Högskolan Väst

Inbjudna: Kommunerna (politiker och tjänstemän), Högskolan Väst, Polisen och
andra berörda.
Program: Kommer att vara klart inom kort och kommer då att läggas ut på
http://www.fyrbodal.se/kurser
Tid: Tisdag den 22 september kl 9.00 – 15.00
Plats: Högskolan Väst, Trollhättan, följ skyltningen i entrén.

För mer information kontakta
Lis Palm, FoU-strateg
Mobil: 0733-35 85 22 E-post: lis.palm@fyrbodal.se
Fredrik Sunnermark, Föreståndare Mångfaldscentrum Högskolan Väst
Mobil: 070-825 62 69 E-post: fredrik.sunnermark@hv.se

