
Med idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling? vill IQ Samhällsbygg-
nad intensifiera och konkretisera debatten kring vad vi måste förändra och 
vilka åtgärder vi behöver göra för att åstadkomma lösningar inför fram-
tiden. Skriften inspirerar och ställer frågor att fundera kring och utveckla 
vidare. Träffen riktar sig till dig som arbetar med forskning och utveck-
lingsfrågor inom eller med anknytning till samhällsbyggnadssektorn. Den 
17 januari kommer vi att presentera  skriften och diskutera innehållet 
utifrån ett skånskt perspektiv.  

Efter en inledande presentation från IQ Samhällsbyggnad presenteras 
idéskriftens innehåll och frågeställningar, samt reflektioner ur ett regionalt 
perspektiv i Skåne. I en workshop kommer vi därefter att diskutera inne-
hållet i grupper och fördjupa frågeställningarna kring de sex identifierade 
trenderna i skriften. 

Välkommen till en tankeväckande träff som bjuder på inspiration och 
spännande utbyten om hur vi tillsammans tar oss an frågan - är vi redo för 
en samhällsomvandling?

 
Programmet och de sex trenderna på nästa sida

Presentation av IQ Samhällsbyggnads idéskrift: 
Är Skåne redo för en samhällsomvandling?

IQ Samhällsbyggnad bjuder in till

Tid:  17 januari, kl. 09.00 – 11.30 
frukost från 8.30   

Plats:  Form/Design Center

 Lilla Torg 9, Malmö

Anmälan:  Anmälan görs på www.iqs.se 

Seminaret arrangeras i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet, Kommunförbundet Skåne och Tankesmedjan Movium

Kommunförbundet Skåne
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Välkomna till en träff med utblickar, framtidsvyer och insikter 
kopplat med utbyten för att tillsammans ta oss an frågan - är 
vi redo för en samhällsomvandling?

Klicka här för anmälan

Kontaktperson

Magnus Brink

magnus.brink@iqs.se

070 - 490 71 61

Ladda hem idéskriften

http://www.iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/180117-ideskriften-i-malmoe/
http://www.iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/170215-lunchseminarium-har-vi-beredskap-foer-en-digital-samhaellsomvandling/
http://www.iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/180117-ideskriften-i-malmoe/
http://www.iqs.se/program-och-projekt/publikationer/


Del 1: 09.00 – 10.00

Vad är på gång inom samhällsbyggnadssektorn? 
Eva Schelin, vd IQ Samhällsbyggnad

Presentation av idéskriften  
Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott 

Är Skåne redo för en samhällsomvandling? 
Wilhelm Ast, processledare Hållbara städer, Region Skåne

 
Paus 10.00 - 10.15

Del 2: 10.15 – 11.30 

Workshop: De sex trenderna i idéskriften
Tillsammans med en processledare i varje grupp diskuterar vi idéskriftens sex trender. 

Program 
Är Skåne redo för en samhällsomvandling?

Tid:  17 januari, kl. 09.00 – 11.30 frukost från 8.30  

Plats:  Form/Design Center, Lilla Torg 9, Malmö

Människans 
påverkan på miljön

11.00 Gemensam diskussion samt avslutning

11.30 Tack för idag!

Digitaliseringen 
som spelförändrare

Demografisk 
förändring

Urbanisering Fler om mindre och 
fler om samma

Klyftor och 
skillnader

www.iqs.se


