Social innovation i samhällsplaneringen

På spaning efter ett socialt
hållbart samhälle IX
Inbjudan till seminarium
18 november 2019

Välkommen på seminarium! GR har i sin verksamhetsinriktning pekat ut social hållbarhet som ett
fokuserat område. Sedan 2015 finns en arbetsgrupp
för social hållbarhet som består av socialchefer och
samhällsbyggnadschefer från nätverken och som
fokuserar på att arbeta med sociala aspekter i
samhällsplanering och samhällsbyggnad.
Seminariet är en del av det Vinnovafinansierade
projektet Social innovation i samhällsplanering.
Projektet syftar till att GR tillsammans med
kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille
och Stenungsund skapar ett regionalt innovationslabb för att motverka boendesegregation. Mer
information om projektet finns här.
En del av arbetet handlar om kunskapsspridning
och erfarenhetsutbyte och arbetsgruppen anordnar
därför en seminarieserie på temat. Läs mer om
arbetsgruppens arbete och tidigare
seminarium här.

PROGRAM
Vid det här seminariet är fokus under förmiddagen på socialt hållbar bostadsförsörjning.
Under eftermiddagen presenteras resultat från projektet Social innovation i samhällsplaneringen.
Du kan välja att anmäla dig till hela dagen, alternativt enbart förmiddag eller eftermiddag.

FÖRMIDDAG

EFTERMIDDAG

Välkomna!

Slutseminarium för Social innovation
i samhällsplanering

Erika Hägg, vård- och omsorgschef och Sofia
Hellberg, samhällsbyggnadschef i Partille
hälsar välkomna

Prognoser för boendebehov inom äldreomsorg och
funktionshinderverksamhet i Göteborgsregionen
Erika Hägg, vård- och omsorgschef Partille kommun
och Sara Nordenhielm, planeringsledare Göteborgsregionen

Samtal om lärdomar från projektet med
de lokala projektledarna
• Socialt investeringsperspektiv i Björkås
Pia Christoffersson, Projektledare Kungälv
• Markanvisning som socialt instrument och
Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocesser
Lisa Bomble, Projektledare Lerum

Riktlinjer för bostadsförsörjning
David Eriksson, projektledare och planarkitekt
i Partille kommun

• Dialog som metod för ungas inflytande i
samhällsplaneringen
Clara Svensdotter, Projektledare Lilla Edet

Socialt byggande

• Riktlinjer för bostadsförsörjning
David Eriksson, Projektledare Partille

Tinna Harling, Egnahemsfabriken

• Seniorperspektiv i samhällsplaneringen
Björn Alm-Ekenberg, Projektledare Stenungsund

Att genomföra kommunala och regionala
innovationsresor
Magnus Johansson, senior forskare RISE, har arbetat
med kunskapsstöd under projekt och även intervjuat
deltagarna. Magnus kommer att presentera erfarenheter
från projektet.

Reflektioner från projektets referensgrupp om
boendesegregation som regional utmaning

www.goteborgsregionen.se

TID OCH PLATS

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Måndag 18 november
kl 09.00-16.00.

11 november 2019. Anmälan är bindande. Anmälan är
bindande och utnyttjas inte anmäld plats debiteras en
avgift på 300 kronor. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person.

Göteborgsregionen (GR)
Anders Personsgatan 8, Göteborg.

UPPLYSNINGAR
Seminariet är kostnadsfritt

Maja Wadstein, maja.wadstein@goteborgsregionen.se
Ulrika Karlsson, ulrika.karlsson@goteborgsregionen.se

AN M ÄLAN

INTEGRITETSPOLICY

Du kan anmäla dig till att medverka hela dagen,
alternativt förmiddag eller eftermiddag.

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur
vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.
se/integritetspolicy

AVGIFT

Anmälan görs genom att klicka här.
Frågor kring anmälan? Kontakta
GRkurskonferens@goteborgsregionen.se

www.goteborgsregionen.se

