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Anteckningar 

NÄRVARANDE 

Fredrik Linusson, Alingsås  

Marie Peterson, Göteborg, fram till del av punkt 5 

Anders Ohlsson, Härryda  

Sofia Hellberg, Partille 

Andreas Beutler, Öckerö  

EJ NÄRVARANDE 

Mattias Mossberg, Ale 

Henrik Levin, Göteborg 

Per Wingqvist, Göteborg 

Emma Kjernald, Kungsbacka 

Anders Holm, Kungälv 

Tf Samhällsbyggnadschef, Lerum 

Karin Holmström, Lilla Edet 

Björn Marklund, Mölndal 

Daniel Jerling, Stenungsund 

Marie-Louise Bergqvist 

ÖVRIGA 

Maria Sigroth, Göteborgsregionen 

Ida Boström, Göteborgsregionen 

Amie Ramstedt, Göteborgsregionen 

Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket, 2-3 

Liane Thuvander, Chalmers, 2-4 

Marcus Jahnke, Urban Futures 2-4 

Lena Wigren, Göteborgsregionen 5 

Amir Fikic, Göteborgsregionen 5 

Lisa Ström, Göteborgsregionen 6 

 

Första delen av mötet hölls gemensamt med nätverket för kultur- och 

fritidschefer. För närvaro för kultur och fritidschefer, se anteckningar från 

nätverket för kultur- och fritidschefer. 

 

1. Introduktion till temat Gestaltad livsmiljö  
Maria Sigroth, GR hälsar alla välkomna och särskilt välkomna till nätverket 

för kultur- och fritidschefer som inom kort kommer att husera på GR Miljö 

och samhällsbyggnad.  
 

2. Utblick Gestaltad livsmiljö 
Riksarkitekt Helena Bjarnegård berättar om Boverkets uppdrag att arbeta 

med Gestaltad livsmiljö. Hon ger en nationell och internationell utblick samt 
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tipsar om konkreta insatser som nätverken kan fortsätta arbeta med. 
Gestaltad livsmiljö kan ses som ett samlingsbegrepp för hur vi skapar och 
utvecklar miljöer som är berikande och utvecklande för oss människor. Det 
handlar om: 

• Människan i centrum 
• Utgå från platsen 
• Hållbarhet 
• Helhetssyn 

 

3. Förstudie Gestaltad livsmiljö  
Liane Thuvander, Chalmers och Marcus Jahnke, Urban Futures berättar om 

Urban Futures arbete med Gestaltad livsmiljö och förstudien Gestaltad 

livsmiljö – vad är det? Tanken med förstudien är att den ska ge möjlighet för 

samhällsplanerare, sociala sektorn, kultursektorn, fastighetsägare, brukare, 

akademi etc. att arbeta tillsammans för att ta sig an begreppet Gestaltad 

livsmiljö. Alingsås, Partille och Mölndal medverkar med en plats i varje 

kommun. 
 
Förstudien kommer ta fram en plan för att söka medel för att genomföra 
initiativen som identifieras i förstudien. 
 

4. Delregionala exempel   
Julia Boström Processledare Kultur- & fritidschefsnätverket i GR och Ida 

Boström utvecklingsledare GR informerar om nedanstående exempel på 

pågående och avslutade projekt inom Gestaltad livsmiljö.   

• ArtScape Saga, Form follows fiction, Gör plats  

• PEHKA  
 

5. Avslutning och gemensam reflektion 

Deltagarna reflekterar dels över hur nätverken kan användas för fortsatt 

samverkan men även lärdomar från dagen i stort. 

 

Några nedslag från reflektionerna: 
• Stort värde att både samhällsbyggnadschef och kultur och fritidschef 

hör samma information – underlättar samtal på hemmaplan. 
• Inspirerande dragning från Helena Bjarnegård – hur kan vi ta nästa 

steg för att bli ”VISIONER: i väst”? Inspirerat av initiativet VISIONER: 
i norr där tvärdisciplinära teams i norr jobbar med utvalda platser som 
ska bli vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.  

• Det gemensamma arbetet kan drivas vidare när nätverket för kultur och 
fritidschefer blir ett av GR:s nätverk kopplat till avdelningen för miljö 
och samhällsbyggnad. 

 

Slut på gemensamt möte  
 

6. REBAS 
Lena Wigren och Amir Fikic, GR ger inblickar i projektet Rebas, Regionala 

bilder av segregation. Inom projektet arbetar GR tvärsektoriellt med 

https://artscape.se/projects/2019-saga/
https://formfollowsfiction.se/
https://goteborgsregionen.se/projekt/2021-11-01-pehka---etablering-av-hallbara-klimatanpassningslosningar
https://arkdes.se/arkdes-think-tank/visionerinorr/
https://arkdes.se/arkdes-think-tank/visionerinorr/
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projektledare och processledare från avdelningen för miljö och 

samhällsbyggnad, arbetsmarknad och social välfärd och 

utbildningsavdelningen. Lena och Amir visar statistik som visualiserar 

segregationen över tid i Göteborgsregionen och en beskrivning av 

fördjupningsområdena Barnfattigdom och Skolsegregation. Slutseminarium 
för projektet är den 28 april. 
 

7. Arbetsgruppen Social hållbarhet i samhällsplaneringen  
Sofia Hellberg, Partille och Lisa Ström, Göteborgsregionen informerar om 

arbetet med arbetsgruppen för Social hållbarhet i samhällsplaneringen med 

fokus på inriktning, arbetsformer och representation framåt. Gruppens syfte 

föreslås vara 
• Belysa och bevaka socialt hållbar bostadsförsörjning/ 

boendesegregation 
• Erbjuda en arena för dialog och utbyte mellan relevanta aktörer  
• Kunskapsinhämtning för samtliga 13 GR-kommuner 
• Identifiera handlingsutrymme och sprida kunskap om nya innovativa 

arbetssätt och metoder som kan användas i GR:s kommuner 
 

Därtill lyfts att arbetsgruppen ser en potential i att gruppen ökar 

samarbetet/dialogen med allmännyttan för att få framdrift i arbetet. 

 

Frågan om representanter i styrgruppen kommer att lyftas även på nästa 

nätverksmöte. 
 

8. Stående punkter  
• Nytt från politiken  

• Regional plan till beslut i BHU och Regionstyrelsen  

• Info om att Halland ev. kommer att bli regionplaneorgan 

• Elektrifieringsdag 20 maj 
  
  

9. Övriga frågor  
Bygg och utvecklingsbenchen 1 april.   
  

 

Vid tangenterna, 

 

Amie Ramstedt 

 

 

 


