Regional mötesplats
för social hållbarhet
Tillägg: Effekter av Covid-19-pandemin på längre sikt
NYHETSBREV 3, 2020 - TEMA: AGENDA 2030 - HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING.
Håll i, håll ut!
Alla har ansvar att skydda sig och
andra från smittspridning. Håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk,
tvätta händerna ofta. Hos Folkhälsomyndigheten finns aktuella rekommendationer om hur vi alla kan ta
ansvar för minska smittspridningen av
Covid-19. Mer information.

Digitala innovationer möter behov
som uppstått under pandemin
Covid-19-pandemin ställer oss alla
inför nya utmaningar. Vinnova har
beslutat att finansiera 43 projekt som
snabbt ska ta fram hållbara och långsiktiga lösningar på de behov som
uppstått under pandemin. En stor del
av projekten handlar om digitala lösningar. Läs mer om musikundervisning på distans med hjälp av AI, användning av drönare inom hemtjänst
och räddningstjänst, digitalt fikarum
för minskad ensamhet hos äldre och
digitala följeslagare för suicidprevention på denna länk.
Socialstyrelsen: Bra förutsättningar
att hantera nya utbrott av covid-19
Enligt Socialstyrelsen kommer hälsooch sjukvården, äldreomsorgen och
socialtjänsten ha bra förutsättningar
att hantera de utmaningar som eventuella nya utbrott av covid-19 kan
orsaka under hösten. Bedömningarna
kring läget är gjorda utifrån Folkhälsomyndighetens tre scenarier. Läs mer
här.

Folkhälsomyndigheten om pandemins effekter på folkhälsan
Covid-19-pandemin kan få flera konsekvenser för hälsan. Förutom sjuklighet och risken för dödlighet påverkar
åtgärderna för att minska smittspridningen flera av samhällets funktioner.
Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och analyserar konsekvenserna
av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv. Fokus är på de grupper som
löper störst risk att drabbas av ohälsa
utifrån det folkhälsopolitiska målet
om en god och jämlik hälsa.
Folkhälsomyndigheten menar att
tänkbara konsekvenser av pandemin
exempelvis kan vara att när tillgången
till förskola minskar vid permittering
kan vissa barns trygghet och utveckling påverkas. Omställd undervisning
och ökad skolfrånvaro kan innebära
att barn och unga som behöver särskilt stöd inte tillgodogör sig kunskap
eller fullföljer sin utbildning. När tillgången till arbete minskar försörjningsmöjligheterna påverkas, särskilt
bland grupper med låg utbildning och
utländsk bakgrund. Ohälsosamma
levnadsvanor kopplade till mat och
fysisk aktivitet samt bruk av alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel om
pengar riskerar att särskilt öka bland
grupper med mer utsatta sociala och
ekonomiska förhållanden. Smittskyddsåtgärderna kan exempelvis
göra att äldre drabbas av oro och ensamhet samt att kvinnor och barn
drabbas av isolering och våld i hemmet.
Här publicerar myndigheten kontinuerligt rapporter om långsiktiga effekter av pandemin på folkhälsan, både i
Sverige och internationellt.
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Jämställdhetsmyndigheten: sprid
information om våldsutsatthet i samband med covid-19
Samhällets insatser för att förhindra
och minska smittspridning under covid-19, genom bland annat olika restriktioner, medför en ökad isolering.
För redan utsatta grupper, främst
barn och kvinnor, innebär det en ökad
risk att utsättas för våld. Isolering kan
även innebära försämrade möjligheter att ta del av samhällets stödinsatser. Jämställdhetsmyndigheten har i
uppdrag att identifiera och utveckla
effektiva arbetssätt för hur kommuner
ska kunna sprida information om våld
i nära relationer och hedersrelaterat
våld och förtryck, samt hur kontakt
kan etableras med våldsutsatta.
På denna länk hittar ni informationsmaterial som kommuner kan använda
för att sprida uppmärksamhet om att
våldet riskerar att öka, och var utsatta
ska vända sig för att få hjälp. Kampanjen riktar sig till de som utsätts för
våld i nära relationer, mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck samt prostitution och människohandel. Syftet är att uppmärksamma vilket stöd som finns att få,
både till utsatta och allmänhet. Jämställdhetsmyndigheten uppmuntrar
kommuner att sätta upp affischerna,
exempelvis i trappuppgångar, tvättstugor, och affärer samt sprida bildspelen i sociala mediekanaler.
Jämställdhetsmyndigheten lyfter
också fram några viktiga aspekter för
kommuner att tänka på med anledning av covid-19 och risk för ökad
våldsutsatthet. Dessa hittar ni här.
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(H)JÄRNKOLL erbjuder gruppsamtal
för äldre som oroas och/eller känner
av ensamhet till följd av Covid-19
Samtalsgruppen består av tre till fem
personer från samma ort och leds av
en seniorambassadör från Hjärnkoll
som själv vet hur det är att ha oro
eller ångest.
Gruppen talas vid en gång i veckan i
fyra veckor. Varje samtal är cirka 60
minuter. Samtalsledaren har utbildats
för att säkerställa att varje samtal
avslutas i positiv anda.
Information till äldre:
 Ring 012-345 67 89 så får du
information om dag och tid för
dina gruppsamtal.

 Lämna namn och nummer så ringer
samtalsledaren upp när samtalet
ska starta.

Förändringar i sysselsättning eller
inkomst ökar risken för suicid

Tillväxtverket om effekter på näringsliv – risk för ökad ojämlikhet

Folkhälsomyndigheten har sammanställt analyser av sysselsättning, inkomst och suicid. Resultat från registerstudier visar samband mellan försämrade livsvillkor och suicid. För
vuxna i arbetslivet som slutar att förvärvsarbeta och istället blir exempelvis sjukskrivna, arbetslösa eller i behov av ekonomiskt bistånd ökar risken
för suicid, jämfört med personer som
var kvar i arbetslivet. Orsakerna till
suicid är komplexa. Den som förlorar
arbetet kan länge ha haft problem,
men det innebär ändå en förlust av
status och yrkesidentitet. Samtidigt
går man miste om rutiner, sammanhang och sociala relationer. En försämrad ekonomi ger också sämre
förutsättningar för att upprätthålla
hälsofrämjande levnadsvanor. Det är
därför viktigt att uppmärksamma den
utsatthet som kan finnas i grupper
som befinner sig utanför arbetslivet.
Genom stöd skulle många suicid
kunna förebyggas. Läs mer här och
här.

Tillväxtverkets har i utifrån sitt uppdrag att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på
regioner och näringsliv publicerat en
rapport om pandemins effekter på
lokala och regionala näringslivet. Tillväxtverket slår fast att hur det lokala
och regionala näringslivet påverkas
beror bland annat på dess sammansättning. De menar också att eftersom
effekterna av covid-19 slår särskilt
hårt mot vissa delar av ekonomin,
riskerar ojämlikheten i samhället att
öka. Därför menar Tillväxtverket att
det är viktigt att särskilt rikta insatser
för att överbrygga klyftan mellan stad
och land samt inrikes och utrikesfödda för att motverka ökad ojämlikhet. De redan befintliga skillnaderna
bedömer myndigheten kommer att
förstärkas under krisen.

SKR: de längst från arbetsmarknaden
behöver få bättre stöd
SKR:s ordförande Anders Knape har
uttalat sig utifrån att Regeringen
tillsätter en utredning av ekonomiskt
bistånd. Individer långt ifrån arbetsmarknaden behöver bättre stöd, menar Anders Knape. SKR ser behov av
en mycket bredare översyn av det
ekonomiska biståndet och hur det
samspelar med andra individersättningar och stödsystem. Läs mer här
och här.

En effekt av krisen blir att många företag slås ut, vilket kan vara särskilt
allvarligt i landsbygder där företagen
är del av näringslivskedjor som har
utvecklats under lång tid och är centrala för platsens attraktivitet. Krisen
riskerar därför att bli en förstärkande
faktor för fortsatt befolkningsminskning i rurala områden. De regionala
och inomregionala inkomstskillnaderna kan således fortsätta öka.
Rapporten finns här.
Aktuell analys av läge
och utveckling gällande
coronavirusets konsekvenser för näringslivet
och arbetsmarknaden i
Gävleborgs län presenteras löpande här.

Foto: Pexels
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Regional mötesplats
för social hållbarhet
Regional mötesplats för social hållbarhet är ett regionalt forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ska bidra till att utveckla
Gävleborg på ett socialt hållbart sätt. Ungefär två gånger per år arrangeras konferenser, workshops eller webbinarium som syftar till att:
öka kunskapen om olika sociala hållbarhetsfrågor och hur de hänger ihop; bidra till att samverkan för social hållbarhet stärks inom länet;
identifiera behov, utmaningar och möjligheter inom social hållbarhet.
Regional mötesplats för social hållbarhet finns också på regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet och genom
detta nyhetsbrev. Har ni något ni vill dela med er av? Hör av er via kontaktuppgifter på länken ovan.

NYHETSBREV 3, 2020 - TEMA: AGENDA 2030 - HÅLLBAR REGIONAL UTVECKLING

Gabriel Wikström nationell samordnare för Agenda 2030
Regeringen har utsett Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030, som
ett led i regeringens arbete med att genomföra Agenda 2030.
− Sverige ska vara ledande i arbetet med Agenda 2030. Vi ska bygga en hållbar värld för
framtida generationer och alla aktörer behövs för att kunna ställa om till ett hållbart
samhälle – i Sverige och globalt. Gabriel Wikström har med sin bakgrund den breda
kunskap och förståelse som krävs för att driva det här arbetet framåt, säger statsrådet
Isabella Lövin. Gabriel Wikström har tidigare varit minister med ansvar för folkhälsooch sjukvårdsfrågor, kommunpolitiker
och engagerad i ungdomsfrågor.
− Jag är glad och hedrad över att få ta
mig an det här uppdraget. Jag kommer
arbeta för att fokus på Agenda 2030frågorna stärks i våra kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhället och
akademin, säger Gabriel Wikström.

TIPS
Globala målen för hållbar utveckling tio år kvar!
I år fyller FN 75 år och det är tio år kvar
tills de globala målen ska vara uppnådda.
Coronapandemin har försämrat utvecklingen inom många områden men har
även visat oss att vi kan göra omställningar. Nu är det viktigare än någonsin
att vi tillsammans gör det som krävs för
att uppnå en socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbar värld.

Text: Regeringskansliet
Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet

Nu gör vi! Uppstartskonferens 3 november 2020
Nationella samordnaren bjuder in Sveriges Agenda 2030-aktörer till uppstartskonferens
den 3 november på temat ”Decade of Action and Delivery”.
Med virtuella konferensen Nu gör vi! skapas en mötesplats för samhällets olika aktörer
där de kan dela kunskap, testa idéer och ge varandra inspiration och draghjälp i arbetet
framåt för hållbar utveckling. Där samlas aktörer som jobbar med omställning av samhället från kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhälle, forskning och myndig- heter.
Tillsammans ska vi ta oss från vad till hur och växla upp genomförandet av Agenda 2030
och de globala målen för hållbar utveckling. Konferensen är kostnadsfri och öppen för
alla. Anmäl dig här.

Vad betyder globala målen för oss Gävleborg?
Mål 10: Minskad ojämlikhet
”Det är det övergripande målet. Ojämlikheten är ingen
naturlag. Den är skapad av människan – därför går den
att förändra. Och vi är många som delar det
arbetet, och som vet var vi vill nå.”

Glokala Sverige - Mötesplats Agenda
2030
Torsdagen den 24 september samlades
Sveriges kommuner och regioner till
årets stora digitala konferens om de
globala målen, Mötesplats Agenda
2030.
Fem år har gått sedan världens länder i
FN antog handlingsprogrammet Agenda
2030 med de 17 globala målen. Tio år
återstår till målen ska vara uppnådda.
Även i Sverige finns utmaningar, men
också en stark vilja hos kommuner och
regioner att gå från ord till handling.
Här, på konferensens webbplats, finns
hälsningar och dokumentation
från konferensens talare till Glokala
Sveriges deltagare.

Eva Lindberg, Regionstyrelsens ordförande,
Region Gävleborg. Foto: Region Gävleborg.

Läs mer om Glokala Sverige här.
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Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
”Genom att samarbeta—lära av varandra, dela kunskap, teknik och erfarenheter för att hitta lösningar
på våra utmaningar – mobiliserar vi för en hållbar
utveckling. Allas vårt engagemang behövs för att vi
ska lyckas nå de globala målen till 2030!”

TIPS
Jämlikt Gävleborg - webbinarium
Måndagen den 5 oktober 2020 genomfördes Webbinariet Jämlikt Gävleborg.
För dig som missade tillfället finns möjlighet att ta del av inspelningen här.
Läs mer om Jämlikhetsutredningen här.

Annika Lundqvist, Enhetschef, Internationella kontoret,
Gävle kommun. Foto: Gävle kommun.

Mål 1: Ingen fattigdom
”För mig är det väldigt viktigt att minska barnfattigdomen.
Att vara fattig innebär hinder till så många saker som för
andra ses som en självklarhet. En sak är att få finnas i ett
sammanhang, få vara delaktig och utöva sin aktivitet
tillsammans med andra. Det och många andra värden får
barn som är med i en idrotts-förening. Fler måste få kunna
vara med på samma villkor.”
Ann-Gerd Bergdahl, Distriktsidrottschef, RF/SISU Gävleborg.
Foto: RF/SISU.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
”Målet förenar både mina personliga värderingar och sådant
som jag arbetar med dagligen. Dels handlar målet om grundläggande delar i vårt uppdrag i form av att arbeta för jämställdhet
och icke-diskriminering, emot mäns våld mot kvinnor och emot
människohandel. Målet handlar också om förhållningssättet att
varje människa har rättigheter och friheter som staten ska
skydda och främja, till exempel genom att tillämpa den statliga
värdegrunden. Så jag arbetar med det här målet och flera av
delmålen varje dag och är glad och stolt att göra det!”
Patrik Havermann, Avdelningschef, Avdelning Samhälle,
Länsstyrelsen Gävleborg. Foto: Länsstyrelsen Gävleborg.

Mål 5: Jämställdhet
”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Det målet, alltså ökad jämställdhet mellan kvinnor och män, delar många; FN, EU, Sverige och min organisation, Region Gävleborg. Arbetet innebär att verka för att alla
människor ska kunna forma sina liv som individer, utan att
uppfattningar, normer och värderingar om hur män och
kvinnor är och bör leva begränsar oss.”
Fredrik Åberg Jönsson, Hållbarhetsnämndens ordförande,
Region Gävleborg. Foto: Region Gävleborg.

Mål 7: Hållbar energi för alla
”För mig innebär målet att vi producerar och konsumerar energi på
ett hållbart sätt. Vi använder oss av förnybara energikällor och vi
effektiviserar vår användning av energin. Vi ser också till att alla våra
invånare har tillgång till lättbegriplig information om hur man energieffektiviserar och hur man själv kan bidra till att den energi
man använder kommer från hållbara och förnybara källor.”
Marie Asplind, Strateg vid avdelning Infrastruktur och
samhällsplanering, Region Gävleborg. Foto: Region Gävleborg.
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Civilsamhället under kris
Den 21 oktober 2020 bjöd MUCF in till
kunskapskonferens, med spännande
föreläsningar, diskussioner och ny kunskap! Årets tema var Civilsamhället under kris. Dokumentation från konferensen publiceras här.
Dokumentation från SKR:s genomförda
kurser och konferenser
Många av de kurser, utbildningar, seminarier och konferenser som SKR arrangerar dokumenteras för senare publicering. Det kan exempelvis handla om
presentationer och filmade föreläsningar. Här hittar du de evenemang som har
dokumenterats.
Podd från Vinnova - Grön omstart i
krisens spår (avsnitt 14)
I detta avsnitt
samtalar ekonomen Klas Eklund
och Vinnovas
generaldirektör
Darja Isaksson
om hur vi kan
ställa om mot hållbar utveckling när
ekonomin återstartas.
Mycket fokus ligger just nu på akuta
krisåtgärder, men samtidigt behövs
långsiktiga satsningar för framtiden.
Lyssna till samtalen här.

Hållbara väntrum för barn inom vården
Sedan 2019 har Region Gävleborg utfört ett förbättringsarbete med syfte att ta fram
Hållbara väntrum för barn enligt konceptet; inbjudande, hälsosam, giftfri, trygg och
pedagogisk miljö med ett urval av lekmaterial utifrån ett jämställdhets- och genusperspektiv så varje barn hittar något som passar dem.
Bakgrunden till förbättringsarbetet är uppmärksammade brister i väntrummen på BVC i
Hudiksvall; bland annat en rörig miljö som var svår att hålla ren samt att det saknades
tydliga riktlinjer för vad en ska tänka på när en inreder lokaler och köper in lekmaterial.
Förbättringsarbetet har inneburit en kvalitetssäkring av väntrumsmiljöer med ett barnperspektiv där syftet är att varje barn ska få en positiv upplevelse vid besök inom
Region Gävleborg. Fokus har legat på att tydliggöra rutiner som säkrar en genomtänkt
inredning som är tillgänglig för alla oavsett funktionsvariation och språk samt att lekmaterialen är giftfria och valda utifrån ett jämställdhets– och genusperspektiv.
Förbättringsarbetet har genomförts med stor delaktighet från personalen och genom
mätningar och utbildningar har kunskapen höjts och de nya rutinerna förankrats.

Foto: Pixabay

Först ut som hållbart väntrum
är den nya familjecentralen i
Hudiksvall, som planeras vara
klar i januari 2021. Väntrummet har även konstnären
Linda Bondestams utformning
av inredning, med både fasta
installationer och stora
målningar.

TIPS
Forte stärker forskningen för att klara
samhällets utmaningar
Nu stärker Forte forskningen kring
hälsa, arbetsliv och välfärd med 310
miljoner kronor, när 70 forskningsprojekt beviljas medel i den årliga öppna
utlysningen 2020. Bland annat ska 20
forskningsprojekt studera coronakrisens
följder och hur samhället bättre kan
klara av kriser i framtiden. Läs mer här.
Tips till dig som vill starta en social
investering!
Ser du, i ditt dagliga arbete, behov av
förebyggande arbete? Här kan du se en
kort film där Ida Danielsson ger sina tips
till dig som funderar på att starta en
social investering. Läs mer här.

Johanna Collin, Miljöavdelning, Pia Ivarsson, BVC Hudiksvall och Ann-Christin
Söderberg BVC Hudiksvall, Region Gävleborg. Foto: Region Gävleborg.

Gavlegårdarna vann priset!
AB Gavlegårdarnas renoveringsprojekt i Gävle utsågs till Årets bästa renovering.
Det som började med ett renoveringsprojekt av balkonger och ytterväggar, ledde till ett
större grepp om att förstärka
hela området: ommålning och
ombyggnad av entréer och
trapphus, bättre belysning,
renovering av parkeringshus
och stor upprustning av den
gemensamma gården. Förutom
de rent tekniska åtgärderna har
de också jobbat mycket med
beteendeförändringar framförallt vad det gäller återvinning.
Foto: AB Gavlegårdarna
Läs mer här.
GDPR
Här kan du läsa hur Region Gävleborg hanterar personuppgifter.
Region Gävleborg sparar dina kontaktuppgifter (e-postadress) för att vi ska kunna skicka
dig detta nyhetsbrev samt inbjudningar till Mötesplatsens konferenser och seminarier.
Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration genom att skicka ett mail till
kontaktuppgifterna på denna länk: http://www.regiongavleborg.se/
motesplatssocialhallbarhet . Vi tar då bort din e-postadress ur vår e-postlista.
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Rätt att veta!
MUCF bjuder in till webbutbildning för
yrkesverksamma som möter unga som
är nya i Sverige, till exempel personal
inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar och familjehem. Utbildningen
handlar om viktiga samtal med unga om
ämnen som ibland kan kännas svåra att
närma sig, exempelvis; sexualitet, hälsa,
relationer och jämställdhet.
Läs mer här.
Digital regionträff 12 november
MUCF bjuder in till en digital regionträff
om ungas psykiska ohälsa samt modell
för samverkan med civilsamhället.
Träffen riktar sig till regionala politiker
och tjänstepersoner som arbetar med
ungdoms- och civilsamhällesfrågor eller
har ett intresse av att lära sig mer om
områdena. Träffen har två olika teman:
ungdomsfrågor och civilsamhällesfrågor. Läs mer här.

