Hållbar stad – öppen för världen

Inbjudan

Inspirationsdag om
Göteborgs arbete med
att bekämpa hemlöshet
Göteborg
Folkets hus (Draken)
14 april 2016
Göteborgs Stad i samarbete med:

www.goteborg.se

Välkommen till en dag fylld med spännande seminarier,
utställningar, forum för nätverkande, diskussioner och
samtal med fokus på hemlöshet och bostäder.
PROGRAM
08.00 REGISTRERING
08.30 VÄLKOMNA!
Ulf Kamne (MP), kommunalråd, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen, ordf. byggnadsnämnden
Marina Johansson (S), kommunalråd, ordf. social resursnämnd
Ulla-Carin Moberg, moderator, kommunikationschef social resursförvaltning

09.00 HUR SKA MÄNNISKOR MED LÅGA INKOMSTER HITTA EN BOSTAD?
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, f.d. KTH Stockholm
Vilka politiska åtgärder är nödvändiga för att alla ska kunna hitta en bostad
på marknaden? Det handlar om byggande, renovering men också om hur
beståndet ska bli mer åtkomligt för personer med lägre inkomster.

10.00 FIKA
10.30 	BOSTAD FÖR ALLA
Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad
Magnus Sigfusson, fastighetsdirektör, Göteborgs Stad
Göteborg ska växa! Hur ser vi till att vi utvecklar en stad som är till för alla göteborgare?
Fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret berättar om ökat bostadsbyggande i
Göteborg.

10.50 	ALLMÄNNYTTANS ROLL I STADENS HEMLÖSHETSARBETE
Mariette Hilmersson, vd Förvaltnings AB Framtiden
Vilken roll har allmännyttan i den generella bostadsförsörjningen?
AB Framtiden berättar om sitt förebyggande arbete och hur de bidrar
till att fler hemlösa får en bostad.

11.20 	PANELDISKUSSION

– Hur skapar vi förutsättningar för en bostadsmarknad för alla?
Erik Blix, moderator
Deltagare:
Jahja Zeqiraj (S), ordf. fastighetsnämnden, ordf. Västra Hisingens stadsdelsnämnd
Ann Catrine Fogelgren (L), bitr. kommunalråd, 2:e vice ordf. byggnadsnämnden
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, f.d. KTH Stockholm
Mariette Hilmersson, vd Förvaltnings AB Framtiden
Rikard Ljunggren, näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna GFR

12.00 LUNCH

13.00 	BOSTAD FÖRST (föredraget hålls på engelska)
Sam Tsemberis, grundare av Pathways to Housing, New York City
Behöver hemlösa människor behandling, övervakning och träning för
att kunna bo? Pathways to housing är en organisation som redan 1992
vågade ta språnget att erbjuda människor i hemlöshet en bostad först!

14.00 VAD KRÄVS DET AV OSS FÖR ATT NÅ FÖRÄNDRING?
Vilka prövningar står vi inför och vilka nödvändiga förändringar behövs för att lyckas?
Stadens hemlöshetsarbete involverar en rad nämnder, förvaltningar, bostadsföretag och
idéburna organisationer som samverkar för att motverka hemlöshet. Staden har som mål
att minska hemlösheten fram till 2018.
STADSDELAR
Anna Hedenström, verksamhetsutvecklare SDF Majorna-Linné
Sofia Tropp Vilén, projektledare SDF Askim-Frölunda-Högsbo
SOCIAL RESURSFÖRVALTNING
Sofia Kuldius, utvecklingsledare social resursförvaltning
FASTIGHETSKONTORET
Erik Gedeck, enhetschef fastighetskontoret

14.45 FIKA
15.15 VAD KRÄVS DET AV OSS FÖR ATT NÅ FÖRÄNDRING? (fortsättning)
GÖTEBORGS KYRKLIGA STADSMISSION
Lotta Säfström, direktor/vd
GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION
Emil Mattsson, direktor
TIDNINGEN FAKTUM
Åse Henell, vd

15.45 	AVSLUTANDE PANELDISKUSSION

– Hur ska vi minska hemlösheten?
Erik Blix, moderator
Deltagare:
Marina Johansson (S), kommunalråd, ordf. social resursnämnd
Ulf Kamne (MP), kommunalråd, 1:e vice ordf. kommunstyrelsen, ordf. byggnadsnämnden
Johan Fält (M), led. social resursnämnd
Lotta Säfström, direktor/vd Göteborgs kyrkliga stadsmission
Thomas Segenstedt, stadsdelsdirektör SDF Majorna-Linné
Sarah Britz, chefredaktör Tidningen Faktum

16.30 	AVSLUT

Moderator – paneldisskussion
Erik Blix är journalist, programledare och satiriker. I Sveriges Radio leder
han P4 Extra och satirprogrammet ”Public Service” i P1. Med sin journalistiska
erfarenhet, nyfikenhet och bredd har han i mer än 20 år varit flitigt anlitad
som moderator och samtalsledare.

Göteborgs Stad arrangerar en inspirationsdag tillsammans med Göteborgs
kyrkliga stadsmission, Göteborgs Räddningsmission och Tidningen Faktum.
Dagen riktar sig till politiker, tjänstemän och alla som arbetar med hemlöshetsfrågor. Antalet platser är begränsade.
BRA ATT VETA
Tid: Torsdag 14 april 2016 klockan 08.30 – 16.30
Plats: Folkets Hus, Draken (Järntorget)
Adress: Heurlins Plats 15, 413 04 Göteborg.

KOSTNAD
Pris: 495 kronor (exklusive moms)

Välkommen med din anmälan till:
Klicka här för att anmäla dig via vårt formulär.

Vi behöver din anmälan eller avanmälan senast den 31 mars.
VAD INGÅR?
I avgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

MER INFORMATION
Mikael Chrona
mikael.chrona@fastighet.goteborg.se
031–368 10 44

OBS! Eventuella justeringar kan komma att göras i programmet fram till inspirationsdagen.

www.goteborg.se

Varför en dag om hemlöshet?
Syftet med dagen är att lyfta hemlöshetsfrågan utifrån stadens nya hemlöshetsplan och
ge inspiration i det fortsatta arbetet med att bekämpa hemlöshet. Det är Göteborgs Stad
tillsammans med Göteborgs kyrkliga stadsmission, Göteborgs Räddningsmission och
Tidningen Faktum som står bakom hemlöshetsdagen.
Göteborg har en nollvision och strävar efter en stad utan hemlöshet. Kommunens ansvar i
hemlöshetsfrågan befinner sig mellan den generella bostadsförsörjningen och socialtjänsten.
Kommunen har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjningen för alla
göteborgare och socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen
får det stöd och den hjälp som de behöver. Arbetet med att bekämpa hemlöshet är därmed
både en bostadspolitisk och en socialpolitisk fråga men berör även andra områden som
integration, arbetsmarknad samt hälso- och sjukvård.
Kommunfullmäktige antog ”Göteborgs Stads strategi och plan mot hemlöshet 2015–2018”
den 7 maj 2015. Planen ger förutsättningar för att successivt minska hemlösheten fram till
2018. En tydlig ambition i planen är att inga barnfamiljer ska behöva vräkas.
Hemlöshetsplanen omfattar mål, strategier och en handlingsplan med aktiviteter för att nå
minskad hemlöshet. I planen presenteras tre strategier; intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet, öka användandet av långsiktiga lägenhetsboenden samt stärka och utveckla
ledning och styrning i kommunens hemlöshetsarbete.
För att lyckas med detta krävs vilja, samarbete och engagemang från politiker, beslutsfattare, socialarbetare, fastighetsägare, brukare och det civila samhällets organisationer.

