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A. Skolan som arena - så jobbar vi tillsammans för att minska 
skillnader i barns uppväxtvillkor 
Vi har alla hört om hur vi ska arbeta tillitsbaserat och samverkansorienterat, men hur gör 
vi det i praktiken? Skolan som arena är ett samverkanskoncept som utvecklas i staden, 
där bland annat kommun, civilsamhälle och näringsliv arbetar tillsammans för att verka 
för minskade skillnader i barns uppväxtvillkor. Under detta pass kommer du dels få ta del 
av det arbete som sker, samt idéer för vidare arbete och de vinster och utmaningar som 
identifierats. 
 
Medverkande:   
Anna Grunander, processledare 
Johannes Lunneblad, GU  
Marika Andersson, rektor Lövgärdesskolan 
Sandra Stene, Räddningsmissionen och strategisk projektledare för Lövgärdets Lärlabb 
Isabelle Asadian Falahieh, projektledare för Skola som arena - moderator 
 
Lokal: Stora Salongen, Blå Stället 
 

B. Lokalt jämlikhetsarbete i praktiken 
På seminariet kommer vi att få exempel på hur det lokala jämlikhetsarbetet har byggts 
upp och bedrivs, samt vara med och samtala om utmaningar och möjligheter. I 
seminariet medverkar Norra Hisingen, Östra Göteborg och Västra Göteborg. 
 
Medverkande: 
Åsa Lorentzi, enhetschef för Team Jämlikt i Östra Göteborg och tidigare processledare för Jämlikt 
Norra Hisingen  
Från Västra Göteborg medverkar Moa Säf och Katrin Olausson 
Ingela Andersson modererar 
 

Lokal: Danssalen, Blå Stället 
 

C. Att vända en stadsdel 
En av de största utmaningarna som Göteborg står inför är att motverka segregation och 
klyftor mellan olika områden och mellan grupper av människor. Effekten av 
segregationen visar sig bl.a. i bristande tillit och otrygghet. Områden i Göteborg 
kännetecknas enligt polisen av social problematik och kriminalitet i sådan grad att de 
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betecknas som särskilt utsatta områden. Går det att vända en sådan utveckling? 
Inspirerat av att polisen nu har beslutat att Gårdsten tas bort från listan över särskilt 
utsatta områden vill vi på seminariet lyfta exempel på och samtala om hur en sådan 
förändring har gått till. 
 
Medverkande: 
Lisa Pedersen, chef trygghetssamordningen, SDF Angered 
Michael Pirosanto, Gårdstensbostäder 
Fredrik Lennartsson, Polisen Nordost 
Ola Serneke från Serneke  
Moderator: Rickard Silva, utvecklingsledare Social resursförvaltning  
 
Lokal: Matsalen. Stora scen, Blå Stället 
 

D. Stadens jämlikhetsarbete för barnens bästa – ett 
socialtjänstperspektiv 
Att påverka barns uppväxtvillkor förutsätter samverkan inom staden men också med 
andra aktörer så som Västra Götalandsregionen och civilsamhället för att lyckas. En viktig 
aktör är socialtjänsten. På detta seminarium kommer vi lyfta fram socialtjänstens roll i 
stadens jämlikhetsarbete och även ge exempel på insatser som pågår eller planeras där 
socialtjänsten medverkar. Två exempel är Läs hjärta läger och utökade hembesök. 
 
Medverkande:  
Kristina Lindfors, stadsdelsdirektör SDF Lundby 
Elinor Bylund, sektorschef IFO FH, SDF Örgryte-Härlanda 
Nina Åkeson, processledare för Skapa god start i livet inom Jämlikt Göteborg 
Åsa Wallentin, projektledare utökade hembesök Närhälsan Utvecklingscentrum för barns 
psykiska hälsa Västra Götalandsregionen 
Heidi Allenbach, lägersamordnare Lägerverksamheten Social resursförvaltning 
Sara Appelqvist, bibliotekarie Kulturförvaltningen 
 

Lokal: Konferensrummet, Angered Arena 
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E. Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit – två 
exempel 
Makt över det egna livet och delaktighet i samhället är fundamentala livsvillkor för varje 
människa. En viktig del i arbetet för en jämlik stad är arbetet med att skapa 
förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit för alla göteborgare, oavsett 
bakgrund. På seminariet kommer vi möta dessa två exempel på just sådant arbete: ”Liv 
utan våld” – medborgardialog i en komplex samhällsfråga. Och vad händer när 
civilsamhälle, myndigheter och medborgare går samman för förändring? 
 
Medverkande:  
Ulrika Stöök, Ingrid Persson och Susanna Nolin från SDF Västra Hisingen berättar om stadsdelens 
arbete 
Daniel Andersson och Hidaya El Harfaoui från Rädda Barnen 
Samia Suleyman, Fatima Warsame och Naimo Abdi från GRL PWR 
 

Lokal: Aktivitetstorget, Angered Arena 
 

F. En god start i livet – tre exempel som gör skillnad för barnen i 
Göteborg   
Göteborgs stad har möjlighet att påverka de små barnens uppväxtvillkor genom det 
vardagsnära arbetet. På detta seminarium ger vi tre konkreta exempel på aktiviteter där 
olika aktörer är involverade och bidrar till att ge barnen en god start i livet inom ramen 
för det familjecentrerade arbetssättet. Verksamma inom bibliotek, förskola och ideell 
sektor berättar om hur de arbetar för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. 
 
Medverkande:  
Inledning: Malin Omland och Ann-Marie Halfvordsson 
Stärkta bibliotek: Bodil Alvarsdotter, Helena Jannert och Elin Lingman 
Ideell sektor: Bodil Frey, Iman-Zahra Jama och Rafif Saleh 
Bästa stunden: Elin Lingman 
 

Lokal: Studion, Blå Stället 
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