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Hej!
Detta är en inbjudan som jag skulle vilja kom till kommunstyrelsens kännedom. Kan du hjälpa mig med det?
Vänliga hälsningar
Susanne Stålhammar
Folkhälsostrateg
Linköpings kommun
Kommunledningsförvaltningen
Hållbarhetsgruppen
Besöksadress: Storgatan 43
581 81 Linköping
013-26 31 23
E-post: susanne.stalhammar@linkoping.se
www.linkoping.se

Linköping - där idéer blir verklighet

Från: Inbjudan Mötesplats social hållbarhet [mailto:noreply@konstella.se]
Skickat: den 7 maj 2018 09:26
Till: Stålhammar Susanne
Ämne: Inbjudan till Mötesplats social hållbarhet 2018

Att leda och styra i samverkan - för ett socialt hållbart Sverige 2030!
Uppsala Konsert & Kongress den 17 och 18 september 2018.
Välkommen till en konferens där du får ta del av exempel som bidrar till social hållbarhet och jämlikhet i hälsa med
Agenda 2030 i fokus.
Du kommer också att ges tillfälle till dialog och erfarenhetsutbyten med kollegor från hela landet.
Mer info och anmälan på mötesplatssocialhållbarhet.se.
Anmäl dig till konferensen "Early-bird-avgift" gäller fram till 25 maj.

Ur programmet
• Katrin Sjögren, lantråd i Ålands landskapsregering berättar hur Åland använt Agenda 2030 i sin strategiska
ledning och planering
• Pascal Tshibanda, kommundirektör i Vänersborg ger sina erfarenheter på vad som är viktigt i ledarskapet för
en socialt hållbar utveckling.
• Bi Puranen, Institutet för Framtidsstudier utgår från World Values Suvey för att behandla begreppen tillit,
trygghet och tolerans.
• Hannes Sjöblad, Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter Stockholm blickar framåt. Vad
innebär den accelererande teknikutvecklingen - och vad väntar oss runt hörnet?

I ett panelsamtal lyfter vi frågorna: Hur tar vi arbetet vidare för ett social hållbart samhälle? Hur samverkar och drar
vi nytta av utredningarna och andra initiativ? Medverkar gör representanter från Agenda 2030-delegationen,
Delegation mot segregation, LSU Ungdomsorganisation, Folkhälsomyndigheten och SKL medverkar i panelen.
Vi erbjuder också inspirerande seminarier om styrning, ekonomi och ledning, en samhällsplanering som bidrar till
social inkludering, vad behövs för att ta beslut, exempel på visualisering av data, uppföljning och analys.
Konferensen vänder sig främst till beslutsfattare och tjänstepersoner med strategisk funktion.
Se hela programmet på Mötesplatsens webb.
Välkommen!

