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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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Välkommen till konferensen  
Jämlikt Gävleborg! 
 

Dag: 13 november 2019 
Tid: 08.30-16.00  
Plats: Clarion Hotel Winn,  
Citykonferens, Norra Slottsgatan 6  
(Vid Stortorget, intill Espresso House) 
 

Deltar gör Per Molander, ordförande för 
Regeringens Jämlikhetskommission, 
Sara Kjellsson, doktor och forskare, 
Karen Austin från Delegationen mot 
segregation, samt samordnare och utre-
dare/analytiker för Gävleborgs jämlik-
hetsutredning. Anmäl dig här. 
 

 
 

Unik undersökning - migrantstudie 
 

Det globala forskningsprojektet World 
Values Survey (WVS) har mätt värde-
ringar och sociala normer i hundratals 
länder sedan 1981. Men migranter i 
länderna har varit underrepresenterade 
– och för första gången har undersök-
ningen Migrant World Values Survey 
(MWVS) nu genomförts. Den svenska 
delundersökningen, som är först ut och 
som skett på uppdrag av regeringen, 
baseras på fältarbete i 54 kommuner 
hösten 2018.  
 

Undersökningen visar, till skillnad från 
vad många kanske trott, att huvuddelen 
av de som kommit till Sverige känner sig 
trygga och trivs i sitt nya hemland, vilket 
står i skarp kontrast till mediebilden att 
migranter ofta känner ett utanförskap 
och inte känner sig hemma. Men alla är 
inte lika nöjda. Mest hemma känner sig 
lågutbildade män som varit i Sverige 
under en längre tid. Läs mer här.  
Rapporten kan beställas från Institutet 
för Framtidsstudier: info@iffs.se.  

Det behövs mer kunskap om hur skillnader i grundläggande livsvillkor mellan 
olika grupper tar sig uttryck i Gävleborg, varför det ser ut som det gör och hur vi 
på bästa sätt kan minska skillnaderna. Regionstyrelsen har därför initierat en 
jämlikhetsutredning för att fördjupa kunskapen om ojämlikheten i Gävleborg. 

Utredningen pågår under 2019-2020 och ska resultera i 
en kartläggning av hur skillnader i grundläggande livs-
villkor mellan olika grupper tar sig uttryck i vårt län, 
förklaringar till varför det ser ut så samt förslag på åt-
gärder som minskar skillnaderna. 
 

Jämlikhet handlar ytterst om att människor ska betrak-
tas som lika mycket värda och ha samma förutsättning-
ar, möjligheter och villkor i samhället. Förutsättningar 
för jämlikhet finns när alla människor, utifrån sina be-
hov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter i 
samhället. Om ojämlikheten blir alltför stor mellan 
olika grupper tenderar det motverka andra viktiga mål i 
samhället, som sammanhållning, tillit och allas lika 
möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. 
 

Under 2019 ligger fokus på kartläggningsarbetet, att 
beskriva hur ojämlikheten tar sig i uttryck i vårt län. 

Kartläggningen utgår från befintlig, vetenskapligt grundad kunskap och erfarenhet 
nationellt, regionalt och lokalt.  
 

- Vi planerar att avsluta kartläggningsdelen med en konferens för länets olika aktörer i 
november, där vi tillsammans kan få en gemensam bild av hur ojämlikheten tar sig 
uttryck i Gävleborg, säger Maria Sundman, strateg Region Gävleborg och samordnare 
för utredningen.  
 

Efter kartläggningen påbörjas den djupare analysen där vi behöver ta reda på varför 
det ser ut som det gör och vad vi behöver göra för att pressa tillbaka ojämlikheten, 
vilket blir fokus under 2020.  
 

- För att vi ska ha möjlighet att veta vilka åtgärder vi behöver göra för att pressa tillbaka 
ojämlikheten i Gävleborg behöver vi våga stanna i problemet och med olika kompeten-
ser, erfarenheter och perspektiv analysera vilka rotorsakerna är som vi behöver göra 
något åt för att minska skillnaderna i vårt län. Den analysen kommer att kräva ett gedi-
get arbete tillsammans med ett brett spektra av aktörer i länet; kommuner, myndig-
heter, näringsliv, högskolan och civilsamhälle, fortsätter Maria Sundman. 
 

På nationell nivå har regeringen tillsatt en kommitté, jämlikhetskommissionen, med 
uppdrag att lämna förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlik-
heten och öka möjligheterna till social rörlighet.  

Jämlikhetskommissionen ska lägga fram sin rapport i maj 
2020. Vår regionala jämlikhetsutredning har som mål att 
lämna sin slutrapport till Regionstyrelsen i slutet av 2020. 

Maria Sundman, samordnare, Region  
Gävleborg. Foto: Mattias Haräng 

http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet
https://eventonline.se/anmalan.php?eid=8757&key=625
https://www.iffs.se/world-values-survey/migrant-wvs/
mailto:info@iffs.se.
https://jamlikhetskommissionen.se/
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Save the date! Barnrättsdagar           
Gävleborg 15-17 oktober 
 

Länsstyrelsen Gävleborg, Rädda Barnen 
Gävleborg och Region Gävleborg bjuder 
in till tre kunskapsdagar på temat:  
Barn som rättighetsbärare – Stärkt sam-
verkan och delaktighet för barns bästa  
 

15 oktober: Målgrupp; Ledning/
styrning/politik inom verksamhet som 
berörs av barnkonventionen. Syftet 
med dagen är att öka kunskapen om 
olika verksamheters ansvar för att barn-
konventionen ska efterlevas och om-
sättas i praktiken.  
 

16 oktober: Målgrupp: Yrkesverksamma  
Syftet med dagen är att öka kunskapen 
om hur barnkonventionen ska efterle-
vas och omsättas i praktiken. Vad inne-
bär delaktighet, inflytande och samver-
kan?  
 

17 oktober: Målgrupp: Yrkesverksamma 
och ledning/styrning. Praktiska         
exempel och valbara seminarier om 
delaktighet, barnsyn och samverkan.  
Anmälan och mer information här. 

 
Värna våra yngsta 2019 – Späda barns 
rätt till hälsa och utveckling,  
8–9 oktober 
 

För tredje året i rad anordnas en  
nationell konferens om stöd till våra 
yngsta och deras föräldrar. Konferensen 
arrangeras av Socialstyrelsen,  
Folkhälsomyndigheten och Nationellt               
kompetenscentrum anhöriga.  
 

Målgrupp: Alla som möter blivande 
föräldrar, späda barn och deras föräld-
rar inom mödra- och barnhälsovård, 
socialtjänst, barn- och ungdoms 
psykiatri, specialverksamheter,          
vuxenpsykiatri, beroendevård och så     
vidare. Vi välkomnar också  
beslutsfattare, chefer på olika nivåer,           
verksamhetsutvecklare och forskare. 
 

Mer information och möjlighet till     
anmälan finns här, och här.  

 

Förenade i rörelse är satsningen som ska få barn och unga att röra på sig mer. Under 
ett år kommer barn i årskurs 3 på Iggesunds skola och Gnarps skola att få testa på 
idrott och andra aktiviteter på raster samt efter skoltid. 
 

- Vi hoppas att de ska hitta någon idrott eller aktivitet som de 
tycker är rolig och vill fortsätta med, säger Ida Danielsson, 
projektledare för satsningen som fått namnet Förenade i  
rörelse. 
 

Som en del i satsningen kommer olika föreningar att gästa 
skolans raster för att presentera sin idrott eller aktivitet. Det 
kan till exempel handla om fotboll, badminton, gymnastik 
eller dans. Föreningarna bjuder även till så kallade prova-på-
kvällar dit elever och deras familjer är välkomna. 
 

- Det är viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns 
motionsvanor eftersom grunden till en god fysisk hälsa 
i vuxen ålder läggs i barndomen, säger Ida Danielsson. 
 

Förenade i rörelse är ett samarbete mellan Hudiksvalls 
kommun, Nordanstigs kommun samt Gävleborgs    
Idrottsförbund. Den riktar sig till barn i årskurs 3 på   
Iggesunds skola och Gnarps skola.  
 

Hälsan är varken jämlikt eller jämställt fördelad och det går inte åt rätt håll. Vi vet att 
hälsan inte främst avgörs av bra hälso- och sjukvård utan av så många andra faktorer 
och vi måste börja i tid, med barn och ungas uppväxtvillkor, säger Fredrik Åberg      
Jönsson (V), ordförande i Hållbarhetsnämnden, Region Gävleborg.   

Se filmklipp från Iggesund. 

 

 

Har du en idé som kan minska utanförskap och social utsatthet bland barn och unga i 
Gävleborg? Då kanske sociala investeringar är något för din verksamhet! 
 

Har du nya arbetssätt och  
metoder som du skulle vilja 
testa? Hos Region Gävle-
borg finns möjlighet att söka 
finansiering för just detta. 
Där finns en samordnare 
och en stödgrupp som har i 
uppdrag att stödja just dig 
att formulera din idé till 
social investering.  
 

Vad är sociala investeringar? 

Genom att arbeta med sociala investeringar vill Region Gävleborg hjälpa olika aktörer 
att ta fram och testa nya förebyggande arbetssätt och metoder. De arbetssätt och   
metoder som faller väl ut ska, efter insatsens slut, kunna implementeras i en ordinarie 
verksamhet och på så sätt leda till mänskliga vinster. På sikt ska det även bidra till  
minskade samhällskostnader. Målgrupp för arbetet med sociala investeringar är barn 
och unga, samt personer som riskerar att hamna i socialt utanförskap. Läs mer här. 

Ida Danielsson, projektledare 

Foto: Mattias Haräng 

https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/kalenderhandelser---gavleborg/2019-05-10-barnrattsdagar-2019--barn-som-rattighetsbarare----starkt-samverkan-och-delaktighet-for-barns-basta.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/191008-varna-vara-yngsta/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://socialstyrelsen.se/nyheter/konferenser/varnavarayngsta?utm_campaign=190509&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://vimeo.com/327293279
http://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/sociala-investeringar/
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Mötesplats samhällsbyggande             
17-18 juni 2019 
 

SKL arrangerar för första gången Mötes-
plats samhällsbyggande den 17-18 juni i 
Stockholm. Det kommer att vara en 
mötesplats för dagens och morgonda-
gens samhällsbyggande. Här samlas 
erfarenhet och kunskap inom miljö, 
planering, byggande, näringslivs-
utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, 
kultur och mycket mera. Konferensen 
vänder sig till dig som är förtroendevald 
eller tjänsteperson i kommun eller reg-
ion med ansvar för frågor inom samhäll-
byggnadssektorn, som regional          
utveckling, miljö, digitalisering,          
planering m fl.  Program och anmälan 
 

 

 
Fråga om våld - Webbkurs, utbildnings-
filmer och kunskapsmaterial 
 

För att underlätta och stödja socialtjäns-
ten att ställa frågor om våldsutsatthet 
har Nationellt centrum för kvinnofrid 
(NCK) tillsammans med länsstyrelserna 
och Jämställdhetsmyndigheten i samråd 
med Socialstyrelsen tagit fram sex 
kortfilmer.  
 

Filmerna ger exempel på hur frågor om 
våld kan ställas i olika delar av social-
tjänsten och spänner över verksamhet-
er som hemtjänst, daglig verksamhet 
och försörjningsstöd. De är några      
minuter långa och helt fristående.  
Läs mer här. 

 
Ny studie visar på vikten av insatser för 
mer fysisk aktivitet bland barn  
 

Barn och unga sitter, halvligger eller står 
mer eller mindre stilla under större  
delen av sin vakna tid. Det visar en ny 
undersökning från Folkhälsomyndig-
heten där skolelever har burit aktivitets-
mätare. Resultaten visar ett tydligt  
samband mellan fysisk aktivitet, mindre 
stresskänslor och ett bättre mående.  

Läs mer om undersökningen. 
 

 

I början av april anordnade Region Gävleborg en utbildning med fokus på Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Totalt deltog ett 50-tal besluts-
fattare och tjänstepersoner från Region Gävleborg, kommuner, Länsstyrelsen m.fl. 

Region Gävleborg deltar i projektet Glokala Sverige som där Svenska FN-förbundet och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stöttar regioner och kommuner i arbetet med 
Agenda 2030. 

- Tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen och andra aktörer har vi ett viktigt 
arbete att gemensamt verka för ett hållbart Gävleborg, säger Marie-Louise Dangardt, 
regionråd (S), Region Gävleborg och tillägger att det här är en bra möjlighet för Region 
Gävleborg, kommuner och andra myndigheter att komma igång och fördjupa sitt arbete 
med Agenda 2030. 

En av de som var på plats var Ulrika Freij, projektansvarig för Agenda 2030 på Svenska 
FN-förbundet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

För att Agenda 2030 ska genomföras krävs ett glokalt förhållningssätt; vi behöver     
förståelse för hur de lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget 
och att lokalt agerande får globala konsekvenser. De globala målen måste ses som en     
helhet, där ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter har samma tyngd och där 
ingen lämnas utanför, säger Ulrika Freij.  

Sverige räknas som ett av de länder som har bäst möjligheter att nå de globala målen.  

- Ni som verkar i Region Gävleborg och kommuner arbetar redan med omställningen till 
ett mer hållbart samhälle. Ni är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. Ni genom-
för politiken och förändrar samhället, är länken mellan medborgare och myndighet och 
är de mest lämpade att förena de globala målen med verklighet på lokal nivå, säger 
Ulrika Freij.  

Föreläste under dagen gjorde även Magdalena Berglin, utvecklingsstrateg på Region 
Gävleborg. Hon förklarade bland annat vilken betydelse Agenda 2030  kommer att ha 
för Region Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi. 

- Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för Gävleborg pågår just nu 
för fullt. Utgångspunkten i strategin är att det regionala utvecklingsarbetet ska vara 
hållbart. På så sätt bidrar arbetet till uppfyllelse av Agenda 2030, säger Magdalena 
Berglin.  

Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg och Ulrika Freij, Svenska FN-förbundet.  Foto: Mattias Haräng 

http://konferens.skl.se/motesplats-samhallsbyggande.html
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/webbstod-for-kommuner/utbildning-moter-valdsutsatta/?utm_campaign=nyhetsbrev190409&utm_medium=email&utm_source=apsis
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/april/ny-studie-visar-pa-vikten-av-insatser-for-mer-fysisk-aktivitet-bland-barn/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
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Podcast från SCB—På tal om siffror 
Avsnitt 7: Från 80-talet till idag 
 

Hur tidigt flyttar kvinnor och män    
hemifrån, vad väljer vi att göra på     
helgen, internet eller teve och har 
svenskarna blivit tjockare? Det är några 
av ämnena som Micael Dahlén, till var-
dags professor på Handels i Stockholm 
och Thomas Helgeson statistiker på SCB, 
pratar om. Allt med utgångspunkt i 
SCB:s rapport Levnadsförhållanden 
1980-2016. Lyssna här. 

 
Tredagarsutbildning: Analysera        
skolresultaten med Kolada 
 

RKA och SKL erbjuder utbildning för dig 
som vill arbeta med analyser och jämfö-
relser av resultat med hjälp av nyckeltal 
i Kolada. Man utgår från den egna kom-
munens resultat och väljer nyckeltal 
som behöver analyseras, samt arbetar 
praktiskt för att skapa en röd tråd i ar-
betet med mål och nyckeltal. Datum: 4 
september, 8 oktober och 19 november 
2019. Läs mer här. 
 
Nyckeltal för kommuner och landsting 
  

I Kolada kan du följa kommunernas och 
regionernas verksamheter från år till år. 
Med över 5000 nyckeltal får du          
underlag för analyser och jämförelser.  
Läs mer här. 
 
Endagsutbildning: Mäta och värdera 
social hållbarhet, 17 september 2019 
 

Social nytta kan ta sig uttryck på många 
sätt, exempelvis genom en förbättrad 
hälsa hos medarbetare eller patienter, 
ökad tillfredsställelse, glädje eller social 
tillfredsställelse hos kunder, eller ökad 
livskvalitet hos medborgare. De allra 
flesta organisationer, oavsett sektor, 
har en affärsmodell eller verksamhet 
som bygger på att just social nytta ska 
skapas, men få har verktygen för att 
mäta och förstå om det arbetet är    
resurseffektivt, det vill säga om den 
totala nyttan faktiskt överstiger         
kostnaden. Läs mer här. 

 

Under vintern 2018-2019 kom resultatet av två stora nationella undersökningar        
gällande folkhälsa och social hållbarhet; Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser - 
folkhälsa.  
 

Region Gävleborg har tillsammans med länets kommuner haft dialoger kring  

användandet av materialet, vilket resulterade i fyra analysworkshops; två för kommu-
nerna, en för Länsstyrelsen samt en för NSFG – Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete.  
 

Respektive kommun deltar med personer som i sin funktion kan bidra till analys av or-
saker till de huvudproblem vi ser via statistiken. Det är t ex kvinnors otrygghet utom-
hus, psykisk ohälsa samt utanförskap/deltar inte i samhällslivet. Till varje huvud-
problem behöver vi analysera orsakerna eftersom det är genom att förebygga i tidiga 
skeden vi når bäst effekt till lägsta kostnader både för samhället och individen. Tanken 
är att arbetet fortsätter under hösten med att ta fram konkreta åtgärder som vi på sikt 
tror kommer att ge positiva effekter på folkhälsoläget i Gävleborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild från workshop i Gävle den 8 maj då Hudiksvalls kommun, Gävle kommun och  
Sandvikens kommun deltog. Planerad workshop i Bergsjö har blivit framflyttad till efter           
sommaren. Vid frågor, kontakta Jennie Palmberg strateg i Region Gävleborg.  

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. 

Deltagare vid analysworkshop i Gävle. Foto: Jennie Palmberg 

https://soundcloud.com/user-125489973/7-levnadsforhallanden
http://www.rka.nu/utbildningar/aktuellakurstillfallen/arkivkursertillfallen/analyseraskolresultatenmedkoladahosten2019.2793.html
https://www.kolada.se/index.php?_p=index/about
https://www.aktuellhallbarhet.se/utbildning/kurser/mata-och-vardera-social-hallbarhet-4/
mailto:jennie.palmberg@regiongavleborg.se
http://www.regiongavleborg.se/om/behandling-av-personuppgifter/
http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet
http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet

