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Inbjudan till webbinarium
6 december 2021

Välkommen på webbinarium!
Webbinariet är en fristående del av seminariese-
rien På spaning efter ett socialt hållbart samhälle 
och genomförs denna gång i Teams. Fokus är på 
segregationen och hur coronapandemin påverkat 
effekterna vi ser av segregation.

Seminarieserien planeras av arbetsgruppen för 
social hållbarhet. Arbetsgruppen består av repre-
sentanter från socialchefs- och samhällsbyggnads-
chefsnätverket och fokuserar på att arbeta med 
sociala aspekter i samhällsplanering och samhälls-
byggnad. Läs mer om arbetsgruppens arbete och 
tidigare seminarier här www.goteborgsregionen.se/
socialhallbarhet

Detta webbinarium arrangeras i samverkan med 
projektet Rebas (Regionala bilder av segregation) 
som finansieras av Delmos (Delegationen mot seg-
regation). Projektet syftar till att analysera segrega-
tionen i Göteborgsregionen samt det handlingsut-
rymme som finns för att påverka utvecklingen. 

Segregationen i spåren  
av coronapandemin

https://www.goteborgsregionen.se/socialhallbarhet
https://www.goteborgsregionen.se/socialhallbarhet
https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-10-13-rebas---regionala-bilder-av-segregation
https://www.delmos.se/


Delegationen mot segregation, Delmos, har tagit initiativ till en artikel- 
serie på temat. På seminariet kommer du att få höra två av författarna 
presentera olika perspektiv. Därefter kommer du få ta del av ett  
framåtblickande panelsamtal då du ges möjlighet att ställa frågor till  
föreläsarna Läs hela artikelserien här:  
www.delmos.se/kunskap/artikelserie-segregation-och-covid-19/

 Eskil Widensjö
 Eskil Widensjö är professor i nationalekonomi vid Stockholms 
universitet och ska prata om covid-19 och segregation – ekonomi, 
studier och arbetsmarknad.

Tapio Salonen
 Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö universitet 
och kommer att prata om ojämlikhet i boendet i spåren av corona-
pandemin. 

PROGRAM

TID OCH PLATS
När? Måndag 6 december 11.30-13.00. 
Var? Via Teams.

AVGIFT
Seminariet är kostnadsfritt.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här. Vid 
frågor kring anmälan kontakta GR: 
kurs@goteborgsregionen.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG
30 november. Bekräftelse med möteslänk 
skickas ut efter sista anmälningsdag.

UPPLYSNINGAR
Lisa Ström
lisa.strom@goteborgsregionen.se 
Lena Wigren
lena.wigren@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrati-
va program. 
Läs mer om hur vi behandlar person-
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

Vid det här webbseminariet är fokus på segregationen och hur coronapandemin 
påverkat effekterna vi ser av segregation. 

www.goteborgsregionen.se

Webbinariet finansieras delvis av Delmos, Delegationen mot segregation
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