På spaning efter ett socialt hållbart samhälle X

Hur kan vi skapa attraktiva
boendeformer för äldre?
Inbjudan till webbinarium
27 november 2020

Välkommen på webbinarium!
Göteborgsregionen har i sin verksamhetsinriktning
pekat ut social hållbarhet som ett fokuserat område. Sedan 2015 finns en arbetsgrupp för social
hållbarhet som består av socialchefer och samhällsbyggnadschefer från nätverken och som fokuserar
på att arbeta med sociala aspekter i samhällsplanering och samhällsbyggnad.
Seminariet är en del av seminarieserien På spaning
efter ett socialt hållbart samhälle och genomförs
denna gång som ett webbinarium.

PROGRAM
Vid det här webbinariet ligger fokus på trygghetsboende. Hur kan vi skapa attraktiva boendeformer för äldre?
Vilka fördelar och dilemman finns med boendeformen
trygghetsboende?

TID OCH PLATS
Fredag 27 november
13.00-15.30
Plats: Teams-länk

AVGIFT
Webbinariet är kostnadsfritt

Vilka flyttar till trygghetsbostäder och vilka konsekvenser
får det för kommunen?
Fil dr Lisbeth Lindahl, FoU i Väst, Göteborgsregionen berättar om olika exempel
på trygghetsbostäder, vilka som flyttar till, eller bor kvar i, bostäderna och vilka
konsekvenser det får för individen och kommunen. Lisbeth berättar även om hur
kan man göra för att få rimliga hyresnivåer både i befintligt bostadsbestånd och i
nybyggnation.

Max4lax
Beatrice Nordling, verksamhetsutvecklare Uppsalahem AB, berättar om innovationsprojektet max4lax med målsättningen att skapa nya bostadslösningar för
äldre som kan ge fina bostadskvaliteter, ökad service och gemenskap – allt till en
rimlig hyra.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Frågor kring anmälan?
Kontakta kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag är 20 november.
Bekräftelse med länk skickas ut efter sista
anmälningsdag.
Det är möjligt för flera på arbetsplatsen
att koppla upp sig via samma länk. Hör
gärna av er om ni har anmält er men får
förhinder och inte kan delta.

UPPLYSNINGAR

Framtidens trygghetsboende – så vill man bo och leva på
äldre dar, en framtidsspaning
Henrik Ehrlington, utvecklingsledare fastighetskontoret, Göteborgs Stad, berättar
om den undersökning Fastighetskontoret, SLK (äldreombudsmannen), Familjebostäder och Poseidon gjorde under 2019/2020 kring hur trygghetsboende fungerar
och hur äldre vill bo på äldre dar. Henrik Ehrlington berättar även om möjliga
vägar för samarbete med privata aktörer och andra samverkansparter.

Vad skapar trivsel och trygghet i trygghetsboendet?
Susanne Olausson, trygghetsvärd Öster om Heden Göteborg, berättar om vad som
har varit viktigt för att hyresgästerna ska trivas, få en social gemenskap och känna
sig trygga.
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INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

