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Årlig konferens i Sheffield. Vad hände sen-berättelse. Kulturutbyten. Forskarskola. Nya publikationer. Video-klipp. Event.
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Mistra Urban Futures årliga konferens 2019

Mistra Urban Futures internationella årliga
konferens: Lärdomar & resultat i Sheffield, UK
Realising Just Cities Annual Conference, Lessons, Impacts and Outcomes - ägde rum den 1318 oktober i Sheffield och Manchester. En intensiv vecka där de cirka 190 deltagarna fick inblick i
Sheffield/Manchester-plattformens arbete och projekt och en sammanfattning av åren i Mistra
Urban Futures. En öppen konferens hölls den 15 oktober med tal i plenum, med rapporteringar,
valbara parallella sessioner, workshops, reflektioner och konklusioner. Även stadsvandringar
skedde i Sheffield och studiebesök i Manchester. De komparativa projekten arbetade intensivt
under veckan med summeringar och utkomster. Bland annat hölls en föreläsning av
styrelseledamoten Lyla Metha med titeln ”Climate Change, uncertainty and the city”.

Läs mer (eng)
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Vad hände sen: Stadsnära jordbruk om hållbar matproduktion

Stadsnära jordbruk ger hållbar matproduktion
och fler arbetstillfällen
Växande städer ställer nya krav på hållbar livsmedelsproduktion. Projektet Grön Produktion
fokuserade på stadsnära odling och har bland annat bidragit till att utveckla nya affärsmodeller
och utbildningen Foodmaker är populär bland såväl proffskockar som tjänstepersoner inom
offentlig sektor.
– Vi behöver synliggöra matproduktion i staden. För konsumenten finns det en pedagogik i att
se hur processen går till, säger Martin Berg, projektledare för Grön Produktion.
Med ökad urbanisering behövs en ny syn på var vi får vår mat ifrån och efterfrågan på närodlad
mat ökar från konsumenter. Grön Produktion var ett projekt inom ramen för Mistra Urban
Futures som fokuserade på behovet av mer stadsnära odling.

Läs mer
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When writing matters – Exploring writing as
inquiry
– höstens kurs är igång
Vår öppna forskarskola höll i november de första passen i skrivarkursen.
Doktorandkursen vänder sig till den som jobbar i praktiken, som doktorerar eller som är
en erfaren forskare. Kursen ger 4,5 hp.
Mistra Urban Futures öppna forskarskola har sedan dess start 2017 hållit den populära
doktorandkursen Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to
theory (2x7,5 hp) två gånger. Fokus har varit på transdisciplinär forskning och co-production
som en ansats där forskare och praktiker möts för att tillsammans ta sig an komplexa
samhällsutmaningar. Höstens pågående kurs When writing matters – Exploring writing as
inquiry (4,5 hp) bygger vidare på tidigare kurser, och fokuserar på hur forskare och praktiker
kan skriva och utforska tillsammans. 12 personer deltar i höstens öppna forskarskola.

Läs mer
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Kulturutbyte från Bilbao och Kapstaden till
Göteborg
Kulturkonsekvensanalys – verktyg väcker intresse
I mitten av november samlades en grupp samarbetspartners från Kapstaden, Bilbao och
Göteborg för att diskutera kulturens betydelse för en rättvis och hållbar stadsutveckling. Under
besöket i Göteborg presenterades Göteborgs Stads arbete med kulturens roll i stadsutveckling,
exempelvis Kulturkonsekvensanalysen som tagits fram inom staden med stöd från Mistra
Urban Futures. De utländska gästerna åkte även på studiebesök till olika platser på
Lindholmen. Deltagandet från Göteborg och Kapstaden i det EU-finansierade Dialogprojektet är
en direkt följd av arbetet med Mistra Urban Futures internationella projekt Cultural Heritage and
Just Cities.

Läs mer

Nyheter i korthet
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Göteborgs Stad
arbetar vidare med
Agenda 2030
Presentation kring de globala målen. Den
24 oktober, på internationella FN-dagen,
anordnade stadsledningskontoret vid
Göteborgs Stad ett internt evenemang om
Agenda 2030.
Seminariet var fullsatt med 80 deltagare,
med representanter från nästan samtliga
bolag och förvaltningar. Sara Pettersson,
planeringsledare vid
Stadsledningskontoret, var moderator,
och Sandra Valencia, forskare vid Mistra
Urban Futures, var inbjuden som en av
flera föreläsare.
Evenemanget anordnades som en del av
det uppdrag stadsledningskontoret har fått
från kommunstyrelsen, att genomföra
kommunikationsinsatser för att göra de
globala hållbarhetsmålen mer kända inom
stadens samtliga verksamheter.

Sara Brorström
prisad för "Best
Paper"
Sara Brorström, docent i
företagsekonomi, vid Handelshögskolan,
Göteborgs universitet, en av flera forskare
knutna till Mistra Urban Futures, fick
nyligen utmärkelsen ”Best Paper Award”,
för artikeln ”How Numbers of the Future
are Shaping Today: The Role of
Foreceasts and Calculations in Public
Sector Strategic Thinking”, publicerad i en
skotsk tidskrift kallad ”the Financial
Accountability and Management Journal”.
Artikeln undersöker betydelsen av mätetal
vid utformandet av en stads strategi, med
fokus på hållbar stadsutveckling. Den
visar hur mätetal kan få tjänstepersoner
att agera och reagera och forma en väl
utförd strategisk process.

Läs mer

Läs mer

Se filmade sessioner
från konferens om
självbyggeri
"Socialt Byggande och modernt
självbyggeri – inkluderande projektformer
i bostadsbyggandet”, var den första
nationella konferensen i ämnet som

Ny rapport om
meningsfullt
deltagande –
från global agenda
till lokal förståelse
Som en del av det internationella projektet
’Participatory Cities’ som drivs av Mistra
Urban Futures, har Sanna Isemo,
plattformskoordinator, och Margareta
Forsberg, tidigare verksamhetsledare vid
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samlade initiativ kring den växande
rörelsen socialt drivna byggmetoder.
Konferensen hölls i Göteborg och hade ett
60-tal programpunkter, paneldiskussioner
och presentationer av såväl nya initiativ
som genomförda projekt. En bred samling
av offentliga, privata och ideella aktörer
engagerade i bostadsfrågor, folkrörelser
samt akademi, stod bakom
arrangemanget. Se filmade sessioner från
konferensen!

Se filmade sessioner

Göteborgsplattformen, publicerat en
rapport om ’Meningsfullt deltagande’. De
har intervjuat förvaltningschefer och
nämndordförande i Göteborg om deras
syn på begreppet ’meningsfullt
deltagande’. Det finns olika uppfattningar
som till viss del speglar olika aspekter av
demokrati. Det kan exempelvis handla om
spännvidden mellan mandatet från väljare
att fatta beslut, om utrymmet för
medborgare att vara aktiva mellan
exempelvis lokala val och om vikten av
samtalet i fokus för
demokratiutvecklingen. Medborgarnas
deltagande anses ofta skapa legitimitet
och ett sätt att fördjupa demokratin.

Läs mer

Två uppsatser om
hållbarhet fick första
GUSTA-priset
Göteborgs universitets hållbarhetspris för
studentuppsatser - GUSTA - delades ut
för första gången på hållbarhetsveckan
Act Sustainables finaldag. GUSTA-priset
ges till uppsatser inom ämnen som
relaterar till hållbar utveckling. Priset 2019
gick till Ryan Davis vid statsvetenskapliga
institutionen och Sandra Sternad Fackel,
vid institutionen för globala studier. Ryan
Davis kommer från Storbritannien och
avslutade sina studier på
Europaprogrammet tidigare i år. Han fick
pris för sin masteruppsats "Economic
Inequality, Corruption, and Personal
Environmental Responsibility in Europe".

Läs mer

Stockholmsnoden:
Kartläggning kring
samskapande
Hur ser det ut i Stockholm när det gäller
samskapande för hållbar stadsutveckling?
Mistra Urban Futures ’Stockholmsnod’
som startade 2017 har gjort en
kartläggning av en rad olika initiativ som
arbetat med social-ekologisk hållbarhet i
regionen under 2018–2019. Mer än 150
olika processer och projekt hittades. Av
dessa har 26 analyserats mer i detalj,
utifrån hur mycket olika partners varit
verksamma och hur komplexa
processerna varit i fråga om
samskapande. Kartläggningen visar att
mindre än hälften av fallen arbetade med
strukturerade metoder, strategier och
verktyg för att kartlägga samskapande-
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processen. De som hade sådana
stödstrukturer hade inte mycket annat
gemensamt.Rapporten lyfter behovet...

Fler Videor

Läs mer

Se fler av våra videor
Mistra Urban Futures film summerar tio år
(eng) okt 2019
Martin Berg om Stadsnära odling nov 2019
Internationell transdisciplinär
konferens (eng) sept 2019
Filmer från Självbyggeri-konferensen sept
2019
Urban Lunch-time Agenda 2030 sept 2019
Klimatsmarsmart semester-verktyget juli
2019
Introduktionsfilm om Klokboken maj 2019
Levande, trygga platser, BID-konferens
(GMV) april 2019
Se fler videor på vår Youtube-kanal

Publikationer

Meningsfullt deltagande - från global agenda till lokal förståelse
Digital verktygslåda för god ljudmiljö i stationssamhällen
Rätt verktyg för jobbet? - En översikt över verktyg för social hållbarhetsanalys i städer
Tillsyn av bostadsmiljöer - ett verktyg för stads- och områdesutveckling?
Hållbar platsutveckling - Kunskapsöversikt Västra Götaland
Se fler publikationer på vår webb
Internationella
Localising of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals in Gothenburg Sweden
Localisation of the 2030 Agenda and its Sustainable Development Goals in Cape Town, South
Africa
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Mapping of co-creation for social-ecological sustainability in the Stockholm region
Mapping of co-creation for social-ecological sustainability in the Stockholm region Part II
Need for speed:towards urban planning for rapid transitioning to sustainable personal mobility

Mistra Urban Futures Event

11 december: Urban Lunch-time - Storstädernas jämlikhetsarbete
Ort: Göteborgs Stadsmuseum, Göteborg

28 januari: Urban Lunch-time: Prisma - Hur bygger vi socialt hållbart?
Ort: Länsstyrelsen, Göteborg.

18 februari: SAVE THE DATE - Urban Lunch-time
Ort: Länsstyrelsen, Göteborg

18 mars: SAVE THE DATE - Urban Lunch-time
Ort: Länsstyrelsen, Göteborg

Mistra Urban Futures rekommenderar
2 december: Framtid Västra Götaland
Ort: Malmö/Lund
Arrangör: Västra Götalandsregionen, VGR.

5-6 december: Låt staden grönska
Ort: Stockholm, Clarion
Arrangör: Boverket, ArkDes, föreningen C/O City, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådets
samarbetsgrupp för hållbara städer, SKL, Tankesmedjan Movium.

11 december: Hållbar stadsutveckling - är det möjligt?
Ort: Göteborg, Chalmers Conference Centre
Arrangör: BRG, Göteborgs stad, EU

11 december: Viable Cities - Climate commitment leadership and impoact
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Ort: Stockholm, Europahuset
Arrangör: Viable Cities, Vinnova, Engergimyndigheten, Formas

28 mars: Rethinking Higher Education
Ort: Göteborg, Wallenbergs Conference Centre
Arrangör: GU, Chalmers, Karolinska Institutet

Mistra Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med
hållbar stadsutveckling, en av dagens viktigaste samhällsutmaningar. Alla projekt som
genomförs drivs tillsammans av praktiker och forskare med målet att förverkliga den rättvisa,
gröna och tillgängliga staden.
www.mistraurbanfutures.org
Läs mer om vår integritetspolicy - hur vi behandlar personuppgifter
Vill du inte längre ha utskick från Mistra Urban Futures, klicka här
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