
Inbjudan till webbinarium 
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Välkommen på webbinarium!

Seminariet är en fristående del av seminarieserien 
På spaning efter ett socialt hållbart samhälle och 
genomförs denna gång som ett digitalt 
webbinarium i Teams. Denna gång är fokus på 
hur sociala investeringar kan finansieras och 
mätas.

Seminarieserien planeras av arbetsgruppen för 
social hållbarhet. Arbetsgruppen består av 
representanter från socialchefs- och 
samhällsbyggnadschefsnätverket och fokuserar på 
att arbeta med sociala aspekter i 
samhällsplanering och samhällsbyggnad. Läs mer 
om arbetsgruppens arbete och tidigare seminarier 
här www.goteborgsregionen.se/socialhallbarhet
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PROGRAM
Hur kan sociala investeringar finansieras och mätas? 
Vid det här webbseminariet är fokus på lån för social hållbarhet. Vilka 
lärdomar kan vi hittills göra från de projekt som beviljats sociala lån? Vi 
kommer även få höra mer om modeller för att följa upp sociala 
hållbarhetsmål och mäta sociala investeringsprojekt. 

Björn Bergstrand
Björn Bergstrand är hållbarhetschef på Kommuninvest som nyligen har tagit 
fram en ny låneprodukt för social hållbarhet, för kommuner och regioner som vill 
stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet. 

Anna Wänblom
Anna Wänblom är chef för Uthyrning och Social hållbarhet på AB Eidar, 
Trollhättans Bostadsbolag. Eidar var ett av de första bolagen att få beviljat socialt 
lån från Kommuninvest. Investeringen gällde Eidars flytt av huvudkontor till 
Lextorp och Granngårdens Centrum, som då var en öde stadsdelsgalleria som 
kännetecknades av otrygghet och en negativ utveckling.

Johan Sjöholm och Hillevi Funck
Johan Sjöholm och Hillevi Funck är utvecklingsledare i Kungälvs kommun 
respektive Mölndal stad och ska berätta om en satsning tillsammans med Västra 
Götalandsregionen och RISE som handlar om att ta fram modeller för att följa 
upp, mäta och analysera sociala mål och investeringar. 

TID OCH PLATS
Fredag 28 maj 2021
13.00-15.00
Plats: Teams-länk

AVGIFT
Webbinariet är kostnadsfritt. 

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.

Frågor kring anmälan? 
Kontakta kurs@goteborgsregionen.se 
Sista anmälningsdag är 20 maj 2021. 
Bekräftelse med länk skickas ut efter sista 
anmälningsdag.

UPPLYSNINGAR
Lisa Ström
lisa.strom@goteborgsregionen.se

Linda Karlsson
linda.karlsson@goteborgsregionen.se 

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrati-
va program. 

Läs mer om hur vi behandlar person-
uppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy

www.goteborgsregionen.se

https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/11172



