En god folkhälsa innebär att så
många människor som möjligt
har en bra hälsa, fysiskt,
psykiskt och socialt.

Juni 2017
SHL tar fram CSR-strategi
SHL (Svenska hockeyligan) står i startgroparna för att ta
fram en långsiktig strategi för företagets samhällsansvar, en
så kallad CSR-strategi. Ett mål i strategin är att SHL med
sina klubbar ska bli en hållbar samhällskraft som bidrar till
en positiv utveckling, framförallt genom att minska
ungdomsarbetslösheten.
Grundstrukturen i SHL:s arbete utgår från Brynäs IF:s
sociala verksamhet En bra start, där klubben tillsammans
med partners och samhällsaktörer arbetar för att skapa
sammanhang där gemenskapen stärks för barn och unga. I
ett av verksamhetens områden arbetar En bra start genom
klubbens samverkansmodell med Arbetsförmedlingen och
partners för att skapa praktikplatser lokalt och regionalt till
arbetslösa ungdomar. Detta ska nu göras i samtliga fjorton
SHL-klubbar med det långsiktiga målet att minska
utanförskap och sänka ungdomsarbetslösheten i Sverige.
SHL är en samhällskraft som genom sina klubbar verkar
lokalt och nu vill vi göra en ordentlig satsning tillsammans;
liga, klubbar och partners. Vår gemensamma kraft ska
användas för att ge ungdomar en bra start i livet, säger
Jörgen Lindgren VD för SHL.
Brynäs IF har sedan 2014 utvecklat och förfinat sin
verksamhetsmodell ”från exponering till samhällsnytta”.
Målet är att implementeringen av SHL:s CSR-strategi ska
vara klar vid utgången av 2018.

Universell utformning med tillgänglighet
för alla
Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för
funktionshinderspolitiken är en del i regeringens arbete för
ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Människors olika
behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till
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Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i
Gävleborg (NSFG) är ett rådgivande organ
för länsgemensamma frågor som rör
befolkningens hälsa.
Det formella ansvaret för folkhälsoarbetet i länet
är delat mellan Region Gävleborgs
regionfullmäktige, Länsstyrelsen i Gävleborg och
länets kommuner.
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För dig som vill veta mer om
migration och psykisk hälsa
Agenda 2030-delegationen lämnar
förslag till regeringen för Sveriges
genomförande av de Globala målen
Här finns konferens- och
mötesdokumentation från nationella
mötesplatsen för social hållbarhet
KONFERENSER

Är du säker på att du inte är
dopad?
6 september kl 18.00-20.30
Aktuell och unik föreläsning om
dopning - ett hot mot idrotten,
samhället och hälsan
Mer information via denna länk
Tobakskonferens med fokus på
tobak och rökfria skolgårdar.
7 september kl 9.30-15.30 i Gävle
För mer information kontakta
Maria Donnerstål

delaktighet. Regeringen föreslår ett stort antal åtgärder inom
prioriterade område som arbetsmarknad, utbildning,
diskriminering, kommunikation, transporter och IT
Under tre år satsar regeringen dessutom 14 miljoner kronor
om året på ett stärkt stöd till kommuner och landsting i deras
arbete med funktionshinderspolitiken.
Ladda ner propositionen:
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken,
prop. 2016/17:188

Främja sunda solvanor
Trots att många i befolkningen har goda kunskaper om att
solens strålar kan orsaka cancer är det få som skyddar sig
tillräckligt. Malignt melanom är en av de cancerformer som
ökar snabbast och solexponering under uppväxten tycks
utgöra en särskild risk.
Region Gävleborg gjorde en satsning på information om
sunda solvanor på BVC under sommaren 2016 och kommer
så även göra i år. Utöver det kommer bland annat ett bildspel
att rulla på de digitala skärmar som finns inom hälso- och
sjukvårdens verksamheter samt på Region Gävleborgs
hemsida och sociala medier.
Samtliga kommuner i länet har tagit del av materialet och
använder det på det sätt som passar den egna verksamheten
bäst, och kommer via olika kanaler att sprida budskapet.
Mer information finns på 1177 Vårdguiden, och på Region
Gävleborgs webb

Nu har kommissionen för jämlik hälsa
lämnat sin slutrapport
Uppdraget för kommissionen för jämlik hälsa var att
lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i
samhället minskar. Läs slutbetänkandet här

Länsfolkhälsopriset 2016 utdelat
Stenbackens boende och arbetskooperativ får
priset för ett decennium av fantastiska insatser för
människor som står långt ifrån den ordinarie
bostadsmarknaden. På Stenbacken får de tillgång till
ett drogfritt boende samt arbete, något som gör att de
kan hitta tillbaka till en trygg och stabil tillvaro som de
är stolta över.

Europeisk folkhälsokonferens
Temat för EPH Conference är:
“Sustaining resilient and healthy
communities”. Stockholm 1-4
november.
Mer information via denna länk

Kulturkommunikatörsutbildningen i Bollnäs
visar hur man arbetar med inkludering på riktigt. Där
får alla studerande, oavsett vilka grundförutsättningar
de har, möjlighet att växa och utvecklas som individer..
Utbildningen fokuserar på integration och inkludering
med kultur som verktyg. Den leder till ett yrke där du
använder kultur som redskap för attityd- och
värdegrundsarbete.
Efter sommaren kommer en inbjudan att nominera
2017 års pristagare.

Pridefestivaler i länet under sommaren
Under våren och försommaren har Bollnäs och Söderhamn
genomfört sina Pridefestivaler. Men det finns fler i länet att
besöka under sommaren!




Hudiksvall 8 juli
Gävle 17-20 augusti
Edsbyn 18 augusti

Läs mer på Gävleborg Pride

