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Välkommen till lunchseminarium
Lokala beslutsfattare behöver ständigt väga olika intressen mot varandra och tvingas
inte sällan fatta beslut som gör delar av befolkningen besvikna eller till och med
upprörda. Hur kan dessa beslut hanteras för att i möjligaste mån skapa acceptans
eller åtminstone tolerans hos befolkningen?
Fredag den 2 november berättar Jenny de Fine Licht om sin avhandling där hon
studerade förhållandet mellan öppenhet i beslutsfattande och befolkningens
acceptans i fallet sjukvårdsprioriteringar. Hon introducerar också ett nyligen påbörjat
projekt om motiveringar (justifications) till svåra beslut, där hon tillsammans med
professor Peter Esaiasson bland annat studerar skolnedläggningar.

2 of 5

APSIS Pro

Förvaltningshögskolans lunchseminarium är gratis, men kräver föranmälan senast
den 26 oktober! Du bjuds på vegetarisk lunch.
Anmäl dig här!

Miljö, juridik och AI blir viktiga framtidskompetenser
Under Förvaltningshögskolans student- och alumnseminarium spåddes miljö, juridik,
metod och artificiell intelligens bli viktiga kompetenser inom den offentliga
förvaltningen i framtiden.
Medverkade gjorde bland andra Förvaltningshögskolans alumner Daniela Fjellman
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och Henrik Hermansson, idag verksamma som miljöcontroller i Göteborgs hamn
respektive administrativ chef på SÄS.
Läs en längre nyhet här

Övriga nyheter i korthet
Förvaltningshögskolans lunchseminarium brukar vara två gånger per termin, men
den här gången kommer vi att ha ett extra! Det kommer hållas av David Karlsson
den 15 december.
David Karlsson förekom också den 10 oktober felaktigt på bild i en tidningsartikel
gällande en forskare som åtalas för förtal. Artikeln gällde en idéhistoriker med
samma namn, och Förvaltningshögskolans David Karlsson har inget med saken att
göra.
Klicka här för fler nyheter om Förvaltningshögskolan
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SHARE TO

Samhällsvetenskapliga fakulteten | Kontakta oss | Logga in | Avsluta
prenumeration
Som alumn får du e-nyhetsbrev ett par gånger per termin med tips på öppna
föreläsningar, inbjudningar till arrangemang, aktuell forskning och annat. För att du
inte ska gå miste om något, gå gärna in i alumnnätverket och uppdatera din e-post
och ändra dina uppgifter om du byter jobb eller arbetsplats.
Redaktör: Henrik Sandgren, Förvaltningshögskolan, 031 -786 29 52
henrik.sandgren@spa.gu.se
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