Utbildning våren 2014

Samhällsplanering
med fokus på
hållbar energi
Göteborg 1 april, 23-24 april, 8 maj
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Föreningen för Samhällsplanering, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder under våren 2014 in till en kostnadsfri utbildning som
riktar sig till samhällsplanerare, fysiska planerare, energi-/miljöstrateger och transportplanerare i Göteborgsregionens kommuner. Syftet är att öka kunskapen och kompetensen om
hur frågor rörande hållbar energianvändning och –tillförsel i högre grad kan integreras i den
kommunala samhällsplaneringen.
Utbildningen hålls i Göteborg under fyra heldagar (totalt 24 timmar) och baseras på forskning och erfarenheter från Energimyndighetens program Uthållig kommun (fysisk planering) samt Trafikverkets (m fl) projekt
Den Goda Staden och Den Attraktiva Regionen. Regionala utmaningar och goda exempel kommer integreras
i utbildningen som bygger både på föreläsningar och interaktiva övningar.
Pedagogiken bygger på medverkande från såväl planerare som energi- och transportexperter samt att testa föreslagna metoder på lokala planeringsprojekt. Utbildningen behandlar planeringsmöjligheter på både strategisk och mer detaljerad nivå, samt har ett tydligt genomförandeperspektiv. Kommunikativ planeringsmetodik
kombineras med rationella och strategiska planeringsansatser. Efter utbildningen kommer deltagarna ha en
bredare förståelse för utmaningar och möjligheter, mer sakkunskap samt tillgång till en bred metod- och
verktygslåda som kan användas i den dagliga praktiken.
Kursansvariga är Ulf Ranhagen, Carl-Johan Engström och Mats Johan Lundström från Föreningen för Samhällsplanering (FFS) och KTH som under många år varit drivande i Uthållig kommun (fysisk planering) samt Den
Goda Staden och Den Attraktiva Regionen. Resultat från det europeiska FoU-projektet STEP UP kommer att
redovisas. Utbildningen är en del av EU-projektet SPECIAL och det västsvenska projektet STRU-X.
Efter vårens utbildning kommer det vara möjligt för vissa kommuner att under 2014-2015 medverka i en andra
del av SPECIAL (advanced) som går ut på att använda sig av kursens metodik och verktyg i verkliga planeringsfall
och där FFS team bidrar med processtöd, coachning m m.
På nästa sida ges en kortfattad översikt av innehållet. Mer information med ett mer detaljerat program kommer att skickas ut i januari samt publiceras på www.planering.org/special
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1 april:
Utmaningar, roller
och angreppssätt
Metoder & angreppssätt för
samhällsplanering med
hållbarhet och energi i fokus
Kommunala kunskapsbehov
Goda kommunexempel

23 april:
Hållbara transporter
& samhällsplanering

24 april:
Energianvändning/tillförsel & planering

Samspelet bebyggelse, transporter,
energi & klimat

Samspelet bebyggelse, energianvändning/-tillförsel, energi & klimat

Samordnad trafik- & fysisk planering

Samordnad energi- & fysisk planering

Processer & verktyg för samhällsplanerare & energistrateger

Processer & verktyg för samhälls& trafikplanerare

Goda exempel

Goda exempel

8 maj:
Från tanke till handling
Visioner, målbilder & strategier
Uppföljning & utvärdering
Kommunens olika styrmedel
Process & organisation
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