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What are local welfare systems?
Vad är ett lokalt välfärdssystem?

How can they contribute to social cohesion
In the cities of Stockholm and Malmö?
Hur kan lokala välfärdssystem bidra till social sammanhållning  
i Stockholm och Malmö?

How can citizens contribute to more
effective local welfare systems?
Hur kan medborgarna bidra till en bättre lokal välfärd?

WILCO

EVENTS
GRASSROOTS

WHO CAN ATTEND?
Policy makers, public administrators and public

servants, practitioners, researchers, students and
the general public are all invited to participate.

WHY?
The goal is to create a discussion forum around local

welfare systems with the ultimate aim of providing
input for WILCO final conference with the presence of

representatives of the European Commission.

Vem kan medverka?
Seminariet riktar sig i första hand  
till politiker och beslutsfattare,  
tjänstemän och praktiker, forskare  
och studenter och allmänhet.

WILCO-projektet inbjuder intresserade till 
att medverka vid ett seminarium i Sverige. 
Seminariet sker i samband med konferensen 
”Civilsamhället i den lokala välfärden” som 
samarrangeras av Sektor3, Ersta Sköndal 
högskola och Kista folkhögskola. 

Konferensen kommer gå av stapeln  
6-7 november 2012 i Stockholm.

Varför?
Målet är att skapa ett diskussionsforum kring lokala 
välfärdssystem. Ett delmål är också att bidra med 
perspektiv och tankar till WILCOs kommande 
konferens där representanter från Europeiska 
Kommissionen kommer att delta. 

Hur deltar jag?
Om du vill delta i seminariet, eller hela 
konferensen, kan du anmäla dig via 
www.sektor3.se. 
Lunch kommer att serveras under 
konferensen.

Var?
Ersta Sköndal högskola
Stigbergsgatan 30,  
Stockholm

HOW DO I PARTICIPATE?
If you are interested in participating, in the seminar 
or in the whole conference, please register through 

www.sektor3.se
Limited spaces available. Lunch will be provided.

WHERE?
Ersta Sköndal högskola

Stigbergsgatan 30

The WILCO project invites you to attend 
its grassroots seminar in Sweden, which will 

take place in the city of Stockholm during the 
conference ”Civilsamhället i den lokala välfärden” 

which is coordinated by Sektor3, Ersta Sköndal 
högskola and Kista folkhögskola on the  

6th of November 2012.


