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QQ Konkreta metoder för framgång med social hållbarhet och  
hur du kan mäta effekterna

QQ Så kan du planera för de mjuka värdena i tidigt skede i  
planprocessen

QQ Lär om hur vi kan bemöta utmaningarna med segregation och 
ökade samhällsklyftor

QQ Betydelsefulla faktorer som bidrar till social hållbarhet i planeringen

QQ Så kan du påvisa och argumentera det sociala hållbarhetsvärdet 
för andra aktörer

QQ Blandad upplåtelseform – vad ger det för sociala effekter i  
den offentliga miljön?

Social hållbarhet  
– en naturlig del  

i planeringen

SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP
SÅ FÅR DU IN DET MJUKA VÄRDET I ETT TIDIGARE SKEDE I PLANPROCESSEN
Workshopen leds av Emma Lindqvist och Åsa Lindgren från SWECO

Social hållbarhet i planeringen
Så går du från tanke till handling

BOVERKET  
Helene Bogren 

GEHL ARCHITECTS 
Ewa Westermark



9.00 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS

9.30 MODERATOR JOHAN WAHLGREN INLEDER KONFERENSEN 
Johan arbetar på kunskapsföretaget Urban utveckling 
som analyserar människors samspel med platsen och den 
fysiska miljön. Han har drivit många projekt där social  
inkludering och delaktighet i det offentliga rummet på 
olika sätt undersökts och stimulerats.

09.45 

Vikten av social hållbarhet i planeringen och 
stöd som finns kring social hållbarhet   
Boverket ger sin syn på social hållbarhet utifrån ett all-
mänt perspektiv. Ta del av lösningarna man har identifierat 
kring situationen som vi i Sverige befinner oss i idag - ta del 
av det senaste från Boverket! 

QQ Social hållbarhet – Boverkets definition och syn  
QQ Faktorer på social hållbarhet som ger positiva effekter i samhället
QQ Varför är det viktigt att planera för mjuka värden?
QQ Stöd som finns att söka inom social hållbarhet som Boverket erhåller

HELENE BOGREN, Fil. Dr. kulturgeografi, Boverket  
Helene arbetar med boendesociala frågor och social hållbarhet på Boverket.

10.30 BENSTRÄCKARE

10.40 

Social hållbarhet – så konkretiseras det i planeringen
Lambohovsprojektet drevs mellan 1998 till 2000 som ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen, Linköpings kommun och 
Integrationsverket. I projektet ville man utforska samspelet 
mellan bebyggelsemiljön, social utveckling och integration. 
Syftet med projektet var att återta ett socialt fokus på plane-
ringen. Ta del av projektets erfarenheter och lär hur du kan 
konkretisera social hållbarhet i planeringen. 

QQ Vad säger egentligen PBL, och vad är Länsstyrelsens uppgifter och 
syn i dessa frågor? 

QQ Lambovsprojektet – metoder och resultat 
QQ ”Linköpingsmodellen” – framgångsrik arbetsmodell för social 

hållbarhet som du kan använda i praktiken 
QQ Viktiga faktorer som krävs för att lyckas utveckla socialt hållbar 

planering 

JAN PERSSON, samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Östergötland  
Jan har arbetat i 20 år åt länsstyrelsen och ansvarar för länsstyrelsens 
uppgifter inom politikområdet Hållbar samhällsplanering och boende. Han 
har både en tillsyns- och beslutsroll genom bl a granskning av kommunens 
planering, ett ansvar för samordning av statliga och mellankommunala 
intressen samt en serviceroll som består i att tillhandahålla planerings-
underlag, kunskapsstöd och rådgivning till kommuner och andra. 

11.30 LUNCH

12.30 

Hur vi motverkar segregation och ökade  
samhällsklyftor genom att bygga och planera för 
minskade fysiska och mentala barriärer 
Du får veta hur Malmö stad har arbetat med social hållbarhet 
och vad det har givit för effekter. Hör bl. a. om hur Projektet 
Rosengårdsstråket bidrar till att Rosengård blir attraktivare, 
tryggare och får nya mötesplatser. Stråket som ingår i det 
större projektet ”Hållbar stadsomvandling Malmö - Fokus 
Rosengård” har som mål att genom fysiska investeringar 
bidra till en positiv hållbar utveckling i Rosengård. 

QQ Metoder för social hållbarhet – så har vi arbetat för en positivare 
utveckling 

QQ Så har vi etablerat och identifierat nya mötesplatser 
QQ Unga i fokus – Rosens röda matta tjejer involverades i hela  

planeringsprocessen 

ANDERS DAHLBÄCK, landskapsarkitekt & projektledare, Malmö stad 
Gatukontoret  
Anders har en bred bakgrund som landskapsarkitekt i Sverige och 
utomlands. Han har arbetat både kommunalt och privat. Idag leder 
han en projekteringsgrupp på Gatukontoret där han ägnar sig åt att ta 
projekt från idé till verklighet. 

13.20 BENSTRÄCKARE

13.30

Mötesplatser som stärker den sociala  
hållbarheten – så går du från tanke till handling 
Gehl jobbar för att skapa mötesplatser som stärker social 
integration och utveckla metoder för att mäta de sociala 
effekterna. Under detta pass får du ta del av internationella 
exempel från New York City Plaza Program, ett projekt som 
under sju år skapade 61 nya mötesplatser som blev lyckade ut-
ifrån flera olika aspekter. Gehl hjälpte Department of Trans-
portation att utveckla processer, projekt och analysmetoder. 
Du får ta del av intressanta studier i den lilla byn Brørup i 
Danmark för Nordea fonden där Gehl har tittat på offentliga 
rum och dess möjlighet att skapa sociala gemenskaper.   

QQ Hur ska man tänkta kring social hållbarhet och offentliga rum?
QQ Nya former för processer för en ny typ av medborgarinvolvering 
QQ Så kan du förstå och mäta effekterna av mötesplatser på social  

diversitet och integration 
QQ Trygga, säkra, tillgängliga mötesplatser för alla 

EWA WESTERMARK, partner & arkitekt, Gehl Architects  
Ewa har mångårig erfarenhet av stadsutveckling med människan i 
centrum och är sedan 2005 en del av ansedda Gehl Architects. Hennes 
meritlista inkluderar uppmärksammade projekt i New York och Christ-
church, Nya Zeeland, samt strategiskt arbete med både små och stora 
städer i Skandinavien. Ewa är en van utbildare som ofta håller uppskat-
tade föreläsningar och workshops baserade på Gehls metodik. 

Konferensprogram

Måndag 25 april 2016

SENASTE NYTT FRÅN BOVERKET

FRAMGÅNGSRIK ARBETSMODELL
SPECIELLT INBJUDEN

PRAKTIKFALL



09.00 KONFERENSEN ANDRA DAG INLEDES

09.10  

Social hållbarhet i praktiken – metoder och fram-
gångsfaktorer för Göteborg stad

Göteborg stad vill skapa en mer socialt hållbar stad och nå 
målen för den socialt hållbara staden. Projektet S2020 står för 
socialt hållbar utveckling år 2020 och är ett uppdrag till alla 
förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad. Fokus ligger på 
social hållbarhet inom den fysiska planeringen där Göteborg 
har tagit fram olika verktyg för att möta målen. De har bland 
annat skapat en kunskapsmatris för hållbar stadsutveckling 
och utvecklat analysverktyg för att kartlägga konsekvenserna 
ur ett barnperspektiv och för sociala faktorer. Här får du ta 
del av hur de arbetar med metoderna i planeringsprocessen 
samt lära av deras erfarenheter.

QQ Social hållbarhet i stadsplaneringsprocesser – så arbetar vi
QQ Verktyg – kunskapmatris och analysverktyg som vi använder i processen
QQ Våra framgångsfaktorer och erfarenheter 

ULRIKA LUNDQUIST, arkitekt och procesledare, Göteborg stad  
Ulrika är arkitekt och har arbetat i Göteborgs stad sedan år 2000.  
Hon arbetar nu som processledare för social hållbarhet på stads- 
byggnadskontoret.

10.00 FIKA  

10.40 

Möjligheterna med social hållbarhet i  
översiktsplaneringen 

I Stockholms stads budget för 2015 slås det fast att utveck-
lingen mot ett mer delat Stockholm ska brytas. Översikts-
planen revideras nu i samverkan med kommissionen för ett 
socialt hållbart Stockholm. Under detta pass får du ta del av 
resultat från höstens arbete med översiktsplaneringen och 
höra om nästa steg i kommissionsarbetet. 

QQ Så kommer det sociala hållbarhetsperspektivet in i stadsplaneringen  
QQ Ett Stockholm för alla – så inför vi stadsbyggnadsåtgärder för mer 

jämlika livsvillkor 
QQ Hur social hållbarhet och kulturens roll påverkar stadsutvecklingen
QQ Samarbete med forskarvärlden – vad ger de för rekommendationer?

ÅSA DAHLIN, utvecklingsledare, Kommissionen för ett socialt hållbart 
Stockholm, Stockholm stad  
Åsa är arkitekt och utvecklingsledare Boende och stadsmiljö.

11.30 MODERATOR JOHAN WAHLGREN SUMMERAR OCH AVSLUTAR  

KONFERENSEN

11.45 LUNCH FÖR BOKADE TILL WORKSHOP

14.20 FIKA   

15.00

Den sociala dimensionen i planeringen – så kan du 
arbeta förvaltningsöverskridande  

Botkyrka här länge jobbat med det sociala perspektivet i 
planeringen och fokus på den sociala dimensionen i samhälls-
utvecklingen. Här får du ta del av Botkyrkas arbete med att nå 
de sociala målen. 

QQ Långsiktig områdesutveckling – så blir vi uthålliga! 
QQ Så jobbar vi gränsöverskridande i organisationen för ökad samverkan 
QQ Den fysiska och sociala planeringen – framgångsfaktorer i vårt arbete
QQ Hur vi kan se effekterna av våra insatser 

SARA WRETHED, verksamhetschef samhällsutveckling, Botkyrka kommun 

15.50 BENSTRÄCKARE

16.00

Det sociala urbana rummet – konsten att planera 
för alla

Under detta pass får du ta del av Urban Utvecklings sätt att 
förstå och arbeta med social hållbarhet. Inspireras av spän-
nande och aktuella stadsbyggnadsprojekt med ambitioner att 
ta nya steg mot en socialt hållbar utveckling.

QQ Social hållbarhet – förutsättningar och begränsningar i planeringen
QQ Det sociala rummet – planeringens facit 
QQ Inblick i hur bostadsbyggarna arbetar med den sociala dimensionen

JOHAN WAHLGREN, verksamhetsutvecklare och geograf, Urban Utveckling 

16.50 MODERATOR JOHAN WAHLGREN SUMMERAR OCH AVSLUTAR  

KONFERENSEN FÖRSTA DAG

Konferensprogram

Tisdag 26 april 2016

PRAKTIKFALL
PRAKTIKFALL

PRAKTIKFALL

LÄR DIG MER OM 

QQ Metoder och verktyg för social hållbarhet 
QQ Hur du får in det mjuka värdet tidigare i processen
QQ Hur du hanterar utmaningarna med segregation 
QQ De sociala effekterna av att planera för mjuka värden
QQ Metodik – så får du dig med andra aktörer på banan!  



Så får du in det mjuka värdet när du planerar i 
ett tidigare skede i planprocessen 

Välkommen till en fördjupande och interaktiv workshop

Social hållbarhet är ett högaktuellt ämne i och med den rådande situationen i landet, vi ser en ökad segregation och en 
ökad rädsla i det offentliga rummet. På workshopen får du lära dig hur du kan planera med ett socialt perspektiv för att 
förhindra social orättvisa och exkludering i samhället i ett tidigare skede i planprocessen. Under interaktiva former får 
du ta del av hur du får in de mjuka värdena i ett tidigare skede i processen.

QQ Vad är ett socialt hållbart samhälle? 
QQ Hur kan du arbeta med mjuka värdena i planeringsprocessen?
QQ Hur kan du identifiera rätt metod och behov?
QQ Vilka ska inkluderas i planeringsprocessen och vilka erfarenheter av olika samrådsformer finns?

Vi varvar kortare föreläsningar med diskussioner och gruppövningar. Du får med dig verktyg och inspiration som du kan 
använda direkt när du kommer hem för att i ett tidigt skede i processen planera för mjuka värden på rätt sätt! 

WORKSHOPEN LED AV:

EMMA LINDQVIST  
Sweco

ÅSA LINDGREN  
Sweco

  

Emma är landskapsarkitekt med inriktning mot samhällsplanering, främst översiktlig planering i tidiga skeden. Emma arbetar ofta i projekt som 
omfattar social hållbarhet, så som sociala konsekvensbeskrivningar, barnkonsekvensanalyser och det sociala perspektivet i infrastrukturprojekt. 
Åsa arbetar med social hållbarhet, sociala konsekvensanalyser och implementering av det sociala perspektivet i samhällsutvecklingsprojekt. Åsa 
är i grunden pedagog och har tidigare bland annat arbetat på Trafikkontoret Stockholm med ansvar för barn och trafiksäkerhet, barns delaktig-
het i staden och människan i trafiken

Konferensprogram

Tisdag 26 april 2016 13.00 – 16.30 Workshop

VILL DU VARA UTSTÄLLARE PÅ KONFERENSEN? 

För att marknadsföra ert företag genom ett av B2B-marknadens 
mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta projektledare  
Annika Hammarstedt på telefon 0765-27 55 21 eller via e-post 
AHAM@teknologiskinstitut.se för mer information om priser  
och paket.



I dagens samhälle bygger vi allt tätare och det innebär nya problem och utmaningar såsom de ökade samhällsklyftorna och 
segregationen. Social hållbarhet är nästa steg i hållbarhetsarbetet. Hur planerar du för att uppnå kraven för god social håll-
barhet och vilka samhällsvinster kan du räkna med? Under två dagar fördjupar vi oss i begreppet och lär oss mer om hur du 
kan använda social hållbarhet i planeringen. Vilka metoder finns? Hur kan du mäta de sociala effekterna? Och hur planerar 
för ett inkluderande samhälle? 

För att skapa ett mer socialt hållbart samhälle blir det allt viktigare med ett hållbarhetsperspektiv i  
planeringen där de mjuka värdena får allt större utrymme. Vi har samlat några av landets ledande experter, 
myndigheter och praktikfall som är framstående inom ämnet, och som delar med sig av verktyg och metoder 
som du kan använda när du planerar för en positiv social utveckling. Under konferensen får du bl a lyssna till:

•	 Boverket	informerar om vad det finns för stöd och vad de har identifierat för lösningar kring den socialt 
ohållbara situation som landet befinner sig i just nu.

•	 Gehl	arkitekts berättar om sitt arbete med mjuka värden i planeringen. Ta del av nya former av dialog och 
verktyg samt internationella & skandinaviska exempel att lära och inspireras av!

•	 Botkyrka	kommun har länge jobbat med social hållbarhet. Ta del av deras erfarenheter och hör om hur de 
arbetar gränsöverskridande för ökad samverkan. 

• Ta del av Stockholm	stads arbete med social hållbarhet där kulturens roll påverkar stadsutvecklingen samt 
möjligheterna med social hållbarhet i översiktsplaneringen.

• Lär dig mer om Göteborgs	stads verktyg för att uppfylla sina mål med social hållbarhet.
•	 Länsstyrelsen	Östergötland berättar om den berömda ”Linköpingsmodellen” och deras syn på social  

hållbarhet.  

Missa inte workshopen ”Så	får	du	in	det	mjuka	värdet	i	ett	tidigare	skede	i	planprocessen” som leds av 
Emma Lindqvist och Åsa Lindgren från Sweco!

 Varmt välkommen!

 Annika Hammarstedt 
Projektledare utb. Samhällsplanerare 
Teknologisk Institut 
0765-27 55 21

Social hållbarhet i planeringen
Så går du från tanke till handling
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Sverige

Social hållbarhet i planeringen
Så går du från tanke till handling

RETURADRESS  Teknologisk Institut, Rådmansgatan 38, 113 57 Stockholm

Se www.teknologiskinstitut.se för datum och mer information

 Attraktiva skolgårdar 
 Framtidens transport och trafikplanering
 Skydd mot översvämningar

PRIS Boka innan Boka innan Ordinarie 
 18 mars 2016 8 April  pris

Konferens  6.450 kr 6.980 kr 7.650 kr

Workshop  
+ konferens 8.400 kr 9.230 kr 10.300 kr

ÖVRIG INFORMATION
På www.teknologiskinstitut.se hittar du praktisk information och tips på 
boende. Anmälan är bindande, för av- och ombokningsregler vänligen se 
hemsidan.  Har du övriga frågor kontakta gärna projektledaren Annika  
Hammarstedt på AHAM@teknologiskinstitut.se. Teknologisk Institut  
förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. 

DATUM OCH PLATS

Stockholm 
25-26 april 2016  (3997-1)
Adress
Birger Jarl Hotel, Birger Jarlsgatan 61A

ANDRA UTBILDNINGAR I TEKNOLOGISK INSTITUTS REGI

TRE ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG!

 www.teknologiskinstitut.se/konferens
 info@teknologiskinstitut.se
 tel 031-350 55 00

Varför ska du gå på Social hållbarhet i planeringen?

QQ Lär dig om vilka metoder som finns att använda

QQ Hör om hur mötesplatser kan stärka den sociala integrationen

QQ Få verktyg för hur hur du kan konkretisera socialaspekten i  
planeringsstadiet

QQ Så kan du arbeta förvaltningsöverskidande för ökad samverkan

*MÄNGDRABATT (vid bokning av tre eller flera personer) Vid bokning av 
fler än 2 personer från samma organisation så betalar bokade personer 
därutöver endast 5.980 kr för konferensen.
I priset ingår lunch och förfriskningar under fikapauser. Anmälningsbe-
kräftelse och faktura sändes efter mottagen anmälan. Moms tillkommer på 
priserna ovan. Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera. 


