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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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

För dig som arbetar med att förebygga 
suicid 
 

Suicidprevention.se är Folkhälso-
myndighetens webbplats där de samlar 
kunskap om suicid och det suicidpre-
ventiva arbetet. Här finns även tips på 
konferenser och e-utbildning. 
 
Statistik, publikationer och kunskap 
om psykisk hälsa  
På denna webbplats (Folkhälso-
myndigheten) samlas nyheter och publi-
kationer om psykisk hälsa. Läs mer här. 
 
Ny broschyr om psykisk ohälsa ska 
stötta äldre och anhöriga  
 

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande 
bland äldre personer. I en ny broschyr 
ges information och råd om hur den 
psykiska hälsan kan främjas, hur man 
kan känna igen tecken på psykisk ohälsa 
och när och var man kan söka hjälp.  
Läs mer här. 

 
 

 

I Gävleborg ligger sifforna för suicid högt för både män och kvinnor, jämfört med ri-
ket, och psykisk ohälsa och suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem.  

Under 2018 togs en regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län fram 
som stäcker sig från 2019-2021. En samordningsfunktion på Region Gävleborg           
samordnar arbetet som sker både på regional och lokal nivå.  
Läs mer om Region Gävleborgs arbete med suicidprevention.    
 

Under 2019 prioriteras regionalt 
arbete kring normer och ett värdigt 
bemötande och Folkhälsomyndig-
heten kommer att presentera sitt 
nationella uppdrag inom samma 
område via en webbsänd konfe-
rens den 23 september. Planen är 
att ta fram en särskild regional 
genomförandeplan för området 
som ska sträcka sig över tre år.  
 

En föreläsningsdag med temat 
suicidpreventiva metoder anord-
nades den 17 september, med 
föreläsningar av Region Gävleborg, 
Migrationsverket och Suicide Zero. 
Se de filmade föreläsningarna här. 
Föreläsarnas PPT-bilder från dagen 
finns här. 

 
 

 

Kulturhuset i Hudiksvall, Kulturhuset i Bollnäs och Konserthuset i Gävle 
 

 13.00 - Jennie Palmberg och Charlotte Agnevik Jonsson från Region Gävleborg 
     ”Regional handlingsplan för suicidprevention i Gävleborgs län”  

 14.30 - Anna Wennerberg - föreläsning 
     ”Livlina - en livsberättelse om att kämpa för överlevnad” 

 16.00 - Panel med tema - ”Vad kan vi göra när livet suger?” 
     Deltagare i panelen är representanter från Region Gävleborgs 
     psykiatri, kommuner m.fl. 

 18.00 - Magnus Skogsberg - föreläsning och musik 
    ”Överlevare i en förlust orsakad av självmord - sjunger och berättar” 
 

Moderator: Weine Pernersten. Fritt inträde. Ingen anmälan. Se program.  
 

Arrangörer: Studieförbundet Vuxenskolan, Föreningsnätverket för psykisk hälsa       

Gävleborg, Region Gävleborg, Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun, Gävle  

kommun och Svenska kyrkan. 

http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet
https://www.folkhalsomyndigheten.se/suicidprevention/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/psykisk-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/juni/ny-broschyr-om-psykisk-ohalsa-ska-stotta-aldre-och-anhoriga/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/suicidprevention-gavleborg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/190923-psykisk-ohalsa--vad-gor-vi-for-att-minska-stigmat/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/konferens-och-utbildning/190923-psykisk-ohalsa--vad-gor-vi-for-att-minska-stigmat/
http://lg.cloudapp.net/Player.aspx?SessionFactID=2538&MeetingID=2580&SessionName=Suicidprevention&CatID=47&Search=&Embedded=0&dtmEntry=&intFullMeeting=1
https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/suicidprevention-gavleborg/utbildning/
https://www.regiongavleborg.se/globalassets/samverkanswebben/utveckling-samverkan/suicidprevention-gavleborg/varldsdagen-for-psykisk-halsa.pdf
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SKL driver under 2018–2020 pilotprojektet Modellregioner, där deltagarna 
benchmarkar jämställdhetsintegrering med varandra enligt ett koncept som SKL 
utvecklat tillsammans med deltagare i projektet Modellkommuner.  
De förväntade resultaten av en pilotomgång av Modellregioner är: Bättre resultat och 
färre omotiverade könsskillnader, förbättringar i system för styrning och ledning, för-
bättrat arbetssätt i minst en kärnverksamhet, indikatorer för att följa upp verksamhet-
ens resultat för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar samt fortsatt sprid-
ning som mentorer för nya regioner eller verksamheter inom den egna regionen.      
Region Gävleborgs inriktning är jämställdhetsintegrering inom området Folkhälsa och 
inom Hållbarhetsnämndens uppdrag. 
 

Andra deltagare är Region Norrbotten, Region Halland, Region Västerbotten, Region 
Värmland och Region Gotland. Förbättringsarbetet har nu kommit  halvvägs och ska 
slutredovisas i mars 2020. Läs mer här. 

 

 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen sam-
verkar för att förbättra upptäckt av våld i nära relationer. 
 

Centrala statliga myndigheter som har stor kontaktyta mot allmänheten ska medverka 
till att upptäcka våld i nära relationer. Det kan till exempel innebära att anställda ställer 
frågor om våld och informerar om och hänvisar våldsutsatta och våldsutövare till sam-
hällets stöd och hjälp. Regeringen har gett myndigheterna ett uppdrag som omfattar 
perioden 2019–2021. Läs mer om plan för samverkan här. 
 

Regioner och mindre kommuner ska lättare kunna ta del av Tillväxtverkets bidrag för 
regional utveckling. Kravet på medfinansiering tas tillfälligt bort. 
 

Tillväxtverket har sedan tidigare i uppdrag att utveckla och stärka det regionala arbetet 
med hållbar utveckling. 108 miljoner kronor har avsatts för uppdraget under perioden 
2019–2022. Läs mer på Regeringens webbplats. 

 

Via Region Gävleborg kan du som privatperson, förening eller organisation hitta olika 
finansieringsmöjligheter i form av stöd, bidrag, priser och stipendier. Vem som kan söka 
och hur det går till varierar. På Region Gävleborgs webbplats kan du läsa om de olika 
stöden, bidragen, priserna och stipendierna och vad som gäller för dem.  

Läs mer på Region Gävleborgs webbplats. 

 

 

 Ansök och anmäl: Donationsregistret, ansökan om statsbidrag eller legitimation. 

 Regler och riktlinjer: Styrande dokument som till exempel föreskrifter och allmänna 
råd, nationella riktlinjer och försäkringsmedicinska beslutsstöd.  

 Statistik och data: Här lämnas uppgifter till register och data och statistik beställs. 

 Stöd i arbete: Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens stöd och vägledning.  

 Utveckla verksamhet: För chefer, verksamhetssamordnare eller har en roll som   
driver och utvecklar en verksamhet inom hälsa, vård och omsorg.  

 

Besök webbplatsen här.

 
Idrotten är ojämlik visar regerings-
rapport från Centrum för idrotts-
forskning 
 

Inkomst, utbildningsnivå, bakgrund, kön 
och bostadsort avgör hur mycket barn 
och ungdomar föreningsidrottar. Det är 
oförenligt med idrottsrörelsens egen 
värdegrund om idrott för alla, visar 
Centrum för idrottsforsknings årliga 
uppföljning av statens stöd till idrotten.  
Flera forskningsstudier ingår rapporten. 
De visar entydigt att andelen unga som 
föreningsidrottar är högst i socioekono-
miskt starka grupper och lägst i svaga. 
Ojämlikheten är större bland flickor än 
bland pojkar. Läs mer här. 

 
Från frisk till sjuk – rapport om          
sjukdomar bland utlandsfödda  
 

Utlandsfödda som kommer till Sverige 
har mindre diabetes, övervikt och högt 
blodtryck jämfört med personer som är 
födda i här. Efter några år förändras den 
bilden, visar en ny rapport från Folk-
hälsomyndigheten. Läs rapporten här. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enkätstudie, MUCF: Unga med attityd 
2019, Samhällsfrågor & Demokrati 
 

Del 1 av 3 av den sjätte nationella     
attityd- och värderingsstudien som 
gjorts bland unga i Sverige. 
 

”Sjukvården har blivit den allra viktig-
aste samhällsfrågan för dagens unga. 
Polarisering bland unga ökar. Tjejer är 
mer positiva till jämställdhet och in-
vandring än vad killar är. Intresset för 
politik har ökat bland Sveriges unga – 
men få känner att de kan påverka.” 
 Läs och beställ här. 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/modellkommunerregioner.10200.html
https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/myndigheter-ska-upptacka-vald/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/06/arbetet-med-hallbar-utveckling-ska-starkas-pa-regional-niva/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.regiongavleborg.se/om/stod-bidrag-priser-och-stipendier/
https://www.socialstyrelsen.se/
https://centrumforidrottsforskning.se/sv/regeringsuppdrag-uppfoljning-av-statens-idrottsstod/cifs-regeringsuppdrag/2018-2/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/juni/fran-frisk-till-sjuk--rapport-om-sjukdomar-bland-utlandsfodda/
https://www.mucf.se/publikationer/unga-med-attityd-2019-del-1
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Konferensen är en del av Integration Gävleborg, ett 
partnerskap som bidrar till en socialt hållbar sam-
hällsutveckling genom att samordna, stärka och 
utveckla arbetet för integration i Gävleborg. 
  

Datum: 24-25 oktober 2019 

Plats: Högbo Brukshotell, Sandviken 

Målgrupp: Du som arbetar med mottagande och 
etablering av nyanlända flyktingar 

Kostnad: Konferensen är kostnadsfri för dig som är 
verksam i Gävleborgs län. Anmälan är bindande, 
men kan överlåtas till annan inom din organisation. 
Uteblivet deltagande debiteras med 500 kr. 

Anmälan: Totalt finns 200 platser och sista anmäl-
ningsdag är 24 september. Anmäl dig direkt via   
länken: Anmälan Högbodagarna 2019. 

 

 

Jämlikhetsutredningen i Gävleborg bjuder in till en 
heldagskonferens onsdag 13 november 2019. 
 

Konferensen vänder sig till intresserade politiker, 
strateger och chefer inom kommun/region, statlig 
myndighet, akademi, näringsliv och civilsamhälle. 
 

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 Regering-
ens Jämlikhetskommission, Sara Kjellsson, doktor 
och forskare, Karen Austin från Delegationen mot 
segregation, samt samordnare och utredare/
analytiker från Region Gävleborg.  
Anmäl dig här, senast 6 november.  

 

 

Den 10-11 oktober 2019 arrangerar Socialstyrelsen konferensen ”HVB i fokus – en 
konferens för personal på HVB och stödboenden med ansvar för vård av barn och 
unga” i Stockholm. Läs mer om konferensen här. 

 
 
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       
omsättas 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.  

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. 

https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=8878&key=662
https://eventonline.se/anmalan.php?eid=8757&key=625
https://www.socialstyrelsen.se/kalendariet/hvb-i-fokus--nationell-konferens-for-och-om-hvb-och-stodboenden2/
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
http://www.regiongavleborg.se/om/behandling-av-personuppgifter/
http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet
http://www.regiongavleborg.se/motesplatssocialhallbarhet

