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Sociala värden i fysisk planering
Fredag 17 september 2021 // 09.00-11.00 och 13.00-15.00

Gestaltad livsmiljö
Torsdag 28 oktober 2021 // 08.30-11.15

Barnperspektivet i planeringen
Fredag 26 november 2021 // 08.30-11.15
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Sociala värden i fysisk planering
Fredag 17 september 2021 // 09.00-11.00 och 13.00-15.00

Digital
konferens!

Vi kickstartar hösten med en digital konferens på tema sociala värden i fysisk planering!
Dagen består av intressanta seminarier och workshops där vi delar med oss av verktyg,
processer och metoder för att addera sociala värden i samhällsplaneringen. Vi gästas av
Trollhättans Stad som berättar om sitt arbete med sociala konsekvensanalyser. Vi möter även
Milou Mandolin, miljöstrateg i Helsingborgs Stad som pratar om normkritik, intersektionalitet
och jämställdhet och hur dessa perspektiv kan inkluderas i fysisk planering. Konferensen
avslutas med en presentation av höstens "mellan-träffarna-samarbete" - gestaltad livsmiljö.

Gestaltad livsmiljö
Torsdag 28 oktober 2021 // 08.30-11.15

Höstens andra träff är tillägnad arkitekturen. Vi träffar Mia Persson, samhällsstrateg i
Luleå kommun, som inleder dagen med att berätta om vad arkitektur och gestaltning
kan bidra med till vår livsmiljö. Därefter fortsätter vi med samtal där vi delar med oss
av tankar, erfarenheter och insikter kring att arbeta med Gestaltad livsmiljö. Träffen
knyts ihop med höstens ”mellan-träffarna-samarbete” – Gestaltad livsmiljö.

Digital
träff

Barnperspektivet i planeringen
Fredag 26 november 2021 // 08.30-11.15
Under denna träff lär vi oss mer om och diskuterar hur vi kan inkludera barnens
perspektiv i samhällsplaneringen. Ami Cvitan Trellman, översiktsplanerare i
Helsingborg, presenterar hur Helsingborgs Stad har arbetat med barnets perspektiv
under tidig dialog/samråd i översiktsplanering - metoder, platser, verktyg, erfarenheter,
utmaningar och vinster. Därefter utbyter vi erfarenheter kring bra processer och
metoder för att arbeta med barn kring framtiden och översiktsplanering.

Digital
träff
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