
Regional mötesplats för
social hållbarhet

Civila samhällets betydelse 
för social hållbarhet

Datum: 3 juni 2022
Tid: 9.30–12.30 
Plats: Digitalt eller fysiskt på Elite Grand Hotel, 
Kyrkogatan 28 i Gävle.
Anmäl dig här
Anmälan senast: 25 maj 2022
Kontaktperson:  
Emma Mårtensson, Strateg  
Folkhälsa och hållbahet 
emma.martensson@regiongavleborg.se

Välkommen till en förmiddag med fokus på det civila samhällets 
betydelse för social hållbarhet! 

Syftet med denna förmiddag är att öka kunskap om det civila 
samhällets betydelse för social hållbarhet och att bidra till ökad 
samverkan mellan offentliga och civila samhällets aktörer för stärkt 
social hållbarhet i Gävleborg. 

Förmiddagen vänder sig till dig från civila samhället som driver 
eller vill driva frågor inom social hållbarhet. Förmiddagen vänder 
sig också till dig som är förtroendevald eller tjänsteperson inom 
region/kommun/myndighet och akademi som vill utveckla sin 
samverkan med civila samhället. 

https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=11988&key=625


Program

Kaffe serveras från kl. 9.00, programmet startar kl. 9.30

Konferensen arrangeras tillsammans med 
Länsstyrelsen Gävleborg, RF-SISU Gävleborg, 
Rädda Barnen och Högskolan i Gävle.

Välkommen till regional mötesplats för social hållbarhet! 
Moderator Ann-Gerd Bergdahl från RF-SISU Gävleborg presenterar 
Mötesplatsen och dagen.

Civila samhällets betydelse för socialt hållbar utveckling
Introduktion av Stefan Holmgren från Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor, mucf. 

Hur ser den sociala hållbarheten och jämlikheten ut i Gävleborg? 
Ett samtal mellan Rädda Barnen, Länsstyrelsen Gävleborg, Region 
Gävleborg, Högskolan i Gävle och Delegationen mot segregation 
(Delmos) om social hållbarhet och jämlikhet i Gävleborgs län.

Vad pågår för att stärka den sociala hållbarheten i Gävleborg? 
Inspiration från pågående arbeten runt om i länet.

Tillsammans för ett socialt hållbart Gävleborg! 
Workshop i mindre grupper om möjliga vägar framåt. På plats res-
pektive  i digitalt samtalsrum. 

Avslut 
Vad har kommit upp under workshop – och hur tar vi det vidare. 
 
Prisutdelning av årets länsfolkhälsopris.

OBS! Vi har ett begränsat antal fysiska platser ochvid behov för-
behåller vi oss rätten att besluta hur dessa ska fördelas.Vid frågor 
kontakta: emma.martensson@regiongavleborg.se 
Mer om mötesplatsen
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