Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen
Program 15 september 2017
OBS! detta program är preliminärt och kommer troligen att justeras
Plats: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hornsgatan 20, Stockholm
Lokal: Stora Hörsalen
Moderator: Jan-Ove Östbrink
09:30 Kaffe och smörgås
10.00 Introduktion - varför behövs socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen?
Jan-Ove Östbrink, SKL:s samhällsbyggnadsberedning
10.15 Bostadsförsörjningen utifrån olika gruppers behov
Elin Blume arbetar som sakexpert inom området bostadsförsörjning. Frågor som Elin
kommer att beröra är vilka verktyg som kommuner kan tillämpa i sin planering för
bostadsförsörjningen för att tillmötesgå olika gruppers behov och vad
bostadsförsörjningslagen säger om olika gruppers behov.
10.35 Bostadssociala utmaningar kräver socialtjänstens engagemang
Marie Sand är samhällsplanerare på Boverket och arbetar med frågor som rör
bostadsförsörjning och socialt hållbar stadsutveckling. Marie kommer att belysa
bakgrunden till behovet av socialtjänstens kunskaper och erfarenheter i
bostadsplaneringen och ge exempel på åtgärder som skulle kunna ge bättre
förutsättningar för en socialt hållbar politik och planering för bostadsförsörjningen.
Vi får också en inblick i hur det kan se ut i andra europeiska länder, där man valt att
arbeta med en särskild social sektor på bostadsmarknaden.
10.55 Bensträckare
11.10 Socialtjänsten och samhällsplaneringen. Då, nu… sedan?
Verner Denvall, Professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet
Verner Denvall har följt socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen alltsedan
sin avhandling på nittiotalet. Med avstamp i tidigare erfarenheter beskriver han var
vi står i dag och identifierar de utmaningar som finns att ta tag i.
12.00 Lunch
13.00 Vad innebär social hållbarhet i samhällsplaneringen och hur kan socialtjänsten
bidra? Moa Tunström, fil. dr i kulturgeografi och forskare på Nordregio – Nordic
Centre for Spatial Development vars forskning handlar om nutida samhällsplanering
och stadsbyggande.
13.30 Exempel från praktiken
Fyra kommuner, Malmö, Eslöv, Botkyrka och Luleå delar med sig av sina erfarenheter
av hur socialtjänst och samhällsbyggare samverkar.
14.30 Kaffe
14.45 forts. Exempel från praktiken
16.00 Summering av dagen och gemensam diskussion
16.30 Slut

