MEDSKAPANDE
STADSUTVECKLING
2018-08-31
Av: Södertörnsakademin
Hur skapar vi hållbara städer och samhällen tillsammans? Välkommen till en förmiddag med
Södertörnsakademin med fokus på medskapande stadsutveckling – varför är det viktigt och hur kan vi
arbeta i praktiken?
Tid: 9.00-12.00
Anmälan och mer information: https://sodertornsakademin.confetti.events/
Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat

Program
09.00 Välkommen
Lise-Lott Larsson Kolessar, White arkitekter och projektledare för södertörnsakademin, ger en introduktion till
Södertörnsmodellen och förklarar varför medskapande är ett nyckelord för projektet.
09.15 Varför ett fokus på medskapande stadsutveckling?
Vad är medskapande och varför är det viktigt? Vilka dimensioner ﬁnns av begreppet medskapande? Hur kan man främja
att invånare och lokala aktörer tar en aktiv roll i stadens utveckling?
Mats Jarnhammar, SKL International/Living Cities

09.40 Utmaningar och lärdomar från medskapande processer
Exempel där medskapande mellan aktörer på olika nivåer och i olika former använts som metod i stadsutvecklingen. 10
minuter per exempel som illustrerar utmaningar och lärdomar.
– Stadsutveckling på de lokala aktörernas villkor. Tomaj Keyvani, Områdessamordnare, Botkyrka kommun.
– Mervärdet med engagerade invånare och boende i Bagarmossen. Tobias Lind, Stockholmshem.
– Socialt hållbara städer – en fråga om demokrati. Hur mobiliserar sig invånare? Victoria Escobar, Medgrundare &
Operativ chef, Changers Hub
– Att vara med och forma framtiden – medskapande i kommunal översiktsplanering. (Prel)
– När människor leder processen: exempel från Afghanistan och Indien. Helena Ohlsson, SKL International.
10.45 Gott kaﬀe eller te.
11.00 Hur kan medskapande stadsutveckling se ut i praktiken? Fyra kunskapsdialoger

1. Att prata med någon som pratat färdigt – dialog om dialogtrötthet med exempel från Jordbro,
Haninge kommun, och Ösmo, Nynäshamns kommun.
2. Vem är med och skapar staden, och när? Hur kan samspelet stärkas mellan strategisk planering och
efterkommande projektplanering?
3. Vad ska vi ha dialog om? Hur kan vi använda kunskap och statistik i en medskapandeprocess?
4. Hur kan ekosystemtjänster bli ett verktyg för gemensamt skapande och medskapande av staden?
Exempel från Huddinge, Tyresö och Haninge kommun.
11.50 Vägen framåt för en medskapande stadsutveckling
Avslutande reﬂektion med en panel och frågor från publiken.
11.55 Avslut och information om kommande träﬀar i Södertörnsakademin
Södertörnsakademin är en del av Södertörnsmodellen, ett VINNOVA-ﬁnansierat projekt som bidrar till hållbara attraktiva
städer genom att utveckla och etablera innovativa samverkansformer för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan
akademi, näringsliv och oﬀentliga aktörer.
Projektet genomförs gemensamt av Södertörnskommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn,
Salem, Södertälje och Tyresö tillsammans med Stockholms Läns Landsting, Kungliga Tekniska Högskolan, Södertörns
Högskola, Nordregio, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Skanska Sverige, Wallenstam, White Arkitekter, SKL
International, 2050 Consulting och Ecoloop.
Läs mer på www.sodertornsmodellen.se

