
Utmaningsdriven 
 samverkan
Motverka boendesegregation

Tre halvdagar och en heldag 
med start 30 januari 2020 
kl. 09–12



INNEHÅLL
Utmaningsdriven samverkan – motverka boendesegregation

TID OCH PLATS
Utbildningen omfattar tre halvdagar 
och en heldag under 2020:
30 januari, kl 9-12
27 februari, kl 9-12
26 mars, kl 9-12
23 april, kl 9-16
Göteborgsregionen, Anders Personsgatan 8, 
Göteborg. 

AVGIFT
Utbildningen är avgiftsfri. Vid avbokning  
efter sista anmälningsdag debiteras  
1 000 kr. Anmäld plats kan överlåtas till 
annan person.
Fika på halvdagarna samt även lunch på 
heldagen 23 april ingår.
Utbildningen finansieras av Västra  
Götalandsregionen.

ANMÄLAN
Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
kurs@goteborgsregionen.se

Sista anmälningsdag är 
20 december 2019.

UPPLYSNINGAR
Ulrika Karlsson, GR, tel. 031-366 12 28
ulrika.karlsson@goteborgsregionen.se

Lisa Bomble, Lerums kommun,  
tel. 0302-52 15 62
lisa.bomble@lerum.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras 
dina personuppgifter i våra administrativa 
program. 
Läs mer om hur vi behandlar personupp-
gifter: www.goteborgsregionen.se/integri-
tetspolicy

www.goteborgsregionen.se

Boendesegregation är en utmaning för hela Göteborgsregionen och blir 
en central fråga för både sociala sektorn och samhällsbyggnadssektorn i 
kommunerna. Hur tar vi oss an denna utmaning tillsammans?  

Välkommen till en ny utbildning där anställda från olika förvaltningar 
arbetar tillsammans med gemensamma utmaningar på nya sätt. 
Utbildningen har skapats inom ramen för projektet ”Att motverka 
segregation och urbana utmaningar”, som ingår i VG2020 – en strategi för 
tillväxt och utveckling i Västra Götalandsregionen. I strategin framhålls 
vikten av att stödja arbetet med sektorsövergripande integrerade planer 
och strategier.

Målgrupp och syfte 
Utmaningarna för offentlig sektor ser annorlunda ut idag och är ofta 
mer komplexa än tidigare. Vi har behov av nya arbetssätt och 
samverkansformer. Den här utbildningen vänder sig till anställda  
(chefer, verksamhetsutvecklare och andra berörda inom samhällsbyggnad 
och socialtjänst) i medlemskommunerna som möter och arbetar med  
utmaningar som utgör delar av en större helhet – en helhet som behöver 
förstås och adresseras för att arbetet ska kunna lyckas. Utbildningen syftar 
till att hitta förhållningssätt och metoder för samverkan mellan olika 
organisationer, att se möjligheter och att överkomma begränsningar.

Det är en fördel om flera från samma kommun deltar, eftersom 
deltagarna kommer att arbeta med case från sitt område. Men det finns 
också möjlighet att anmäla sig enskilt.

Utbildningsmål
Efter utbildningen ska du vara rustad att komma med konkreta förslag 
på angreppssätt, metoder och upplägg för att din förvaltning ska kunna 
ta sig an utmaningen att arbeta mot bostadssegregation. Det handlar 
om att kunna organisera och skapa förutsättningar för en medskapande 
samverkan inom organisationen och på regional nivå. Du får också lära dig 
om metoder, förhållningssätt och aktörskap. I utbildningen bidrar alla och 
tar del av praktiska exempel. 

Om innehållet
Föreläsningar varvas med att i grupp diskutera och laborera fram lösningar 
i deltagarnas case från hemmaplan. Föreläsare deltar och handleder i 
labben som därför kommer att skifta i karaktär, metod och omfattning. 

Utbildningen omfattar tre halvdagar och en heldag. Tema på de fyra 
träffarna är:
• Samverkan och medskapande; Metoder och förhållningssätt. 
• Praktiska exempel på att motverka boendesegregation. 
• Konflikt som förutsättning.
• Lokalsamhället som utgångspunkt.

Fjärde träffen är en heldag där eftermiddagen ägnas åt deltagarnas case 
och vägar framåt. 

Mindre justeringar kan komma att göras i programmet. 

https://www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy
https://www.goteborgsregionen.se/integritetspolicy
https://grbookit.goteborgsregionen.se/aktivitet/10781

