
Hälsofrämjande
samhällsplanering

Healthy Cities Sveriges temagrupp för 

HT 2022



Tema
HT 2022

Tre träffar på temat - 
hälsofrämjande platsutveckling



Program
HT 2022 Att platsutveckla folkhemmet

Vart är vi på väg?

Tisdag 6 sep 2022 // 09.00-11.15

Tisdag 6 dec 2022 // 09.00-11.15

Konferens: New European Bauhaus
Tisdag 18 okt 2022 // 09.00-11.00 & 13.00-15.00



Höstens första träff gästas vi av Urban Utveckling som sedan 2005 stöttat kommuner
och regioner att arbeta metodiskt och långsiktigt med att lyfta socialt utsatta
bostadsområden genom hälsofrämjande platsutveckling. På denna träff delar Urban
Utveckling med sig av exempel från tidigare projekt och samarbeten. Vi får också
möjlighet att ta del av och testa på ett av verktygen de använder för att genom
delaktighet och dialog agera på områdesspecifika utmaningar och möjligheter. 

Att platsutveckla folkhemmet
Tisdag 7 september 2022 // 09.00-11.15

Digital 
träff



Hösten 2020 lanserade Europeiska kommissionen ett nytt europeiskt Bauhaus.
Initiativet lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna
omställningen av samhället. Under höstens konferens fördjupar vi oss i initiativet. Vi
inleder dagen med att få ökad kunskap om vad New European Bauhaus är.
Eftermiddagen gästas vi av Luleå som berättar om sitt deltagande i Visioner i norr; ett
New European Bauhaus-projekt där några av Sveriges främsta arkitekter, konstnärer
och designers  tillsammans med invånare, föreningar och företag skissat på framtidens
livsmiljöer i fem norrländska kommuner. 

New European Bauhaus
Tisdag 18 oktober 2022 // 09.00-11.00 samt 13-15.

Digital 
konferens



Tisdagen den 6 december blickar vi både bakåt och framåt. Vi gör en retrospective –
ett agilt verktyg där vi utvärderar året som varit och lyfter sådant vi vill ta med in i
2023. Tillsammans arbetar vi fram 2023 års kalender för temagruppen – där vi både
får möjlighet att rösta på ett antal föreslagna ämnen och komma med förslag på egna. 

Vart är vi på väg?
Tisdag 6 december 2022 // 09.00-11.15

Digital 
träff



Kontakt Facilitator för temagruppen
Kristina Engstrand
kristina.engstrand@trollhattan.se
0520 - 49 55 98

Koordinator Healthy Cities Sverige
Johanna Linnarsson
johanna.linnarsson@trollhattan.se
0520 - 49 79 70


