••• Välkommen till regional konferens

Jämlikt och hållbart Norrbotten- utopi eller verklighet?
Fredagen den 15 november 2013 i Luleå

Arrangeras av Luleå kommun och Kommunförbundet Norrbotten

I Norrbotten finns skillnader i invånarnas hälsa som kan påverkas av

politiska beslut. Skillnader kan också finnas inom en kommun.
Så är det också i övriga Sverige och på flera håll i landet äger arbete rum
för att hitta lösningar.
Exempel på detta är Malmökommissionens arbete för att konkret
minska skillnader i hälsa och öka social hållbarhet. Västra
Götalandsregionens handlingsplan är ett annat exempel på att verka för
en jämlik hälsa. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram rapporten ”Gör jämlikt - gör skillnad”. Vad kan vi i Norrbotten lära oss av
detta?
Vi vet att det lönar sig att satsa på en jämlik hälsa, men hur skapar vi
utrymme för det? Hur vet vi att vi gör rätt och att vi använder
pengarna på bästa sätt? Framförallt, hur styr vi?
Vår förhoppning är att denna konferens ska bidra till en positiv
utveckling för att minska länets hälsoskillnader.

Yvonne Stålnacke			
Karl Petersen
Kommunalråd 			Kommunalråd

••• Program
Fredagen den 15 november 10.00 - 16.00
Inledning

Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå

Jämlik hälsa - en etisk fråga med samhällsekonomisk
potential

Johan Jonsson är fd folkhälsochef i Västra Götaland och har även arbetat
med samverkan inom försöksverksamhet som bidrog till lagen om finansiell
samordning.

Förskolan och skolan - social skyddsfaktor eller utsorteringsmekanism?

Erik Nilsson är chef för utvecklingsavdelningen på Skolverket och tidigare
utbildningschef i Botkyrka samt skolborgarråd i Stockholm

Lunch
Att skapa utrymme för investeringar - så här gör vi i Umeå och
Norrköping
Stefan Nybom är temaledare sociala investeringar/SKL och Samordnare
barn unga Umeå
Louise Källbom är temaledare sociala investeringar/SKL och
nationalekonom, Norrköping

Styrning och ledning för sociala investeringar

Tomas Bokström är temaansvarig för sociala investeringar/tidiga insatser,
verksam i Psynk - psykisk hälsa barn och unga, SKL

Fika
Kostnader för den ojämlika hälsan i Norrbotten - så här går vi
vidare
Johan Jonsson, fd folkhälsochef i Västra Götaland
Politiker i länet

Avslutning

Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå

Plats

Sunderby folkhögskola

Tid

Fredagen den 15 november kl. 10.00 - 16.00
Registrering kl. 09.30 med kaffe/te och smörgås.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är politiker, kommunchef, förvaltningschef, ekonomichef, verksamhetsutvecklare eller på annat sätt är
intresserad av folkhälsofrågor.

Anmälan

Anmäl dig på www.bd.komforb.se/kurserochkonferenser.
Sista anmälningsdag är den 31 oktober.

Kostnad

Kostnaden är 500 kronor.
Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på annan person.

Kontaktpersoner

Eva-Linnéa Eriksson, Kommunförbundet Norrbotten
Tel 0920-20 54 16
E-post eva-linnea.eriksson@bd.komforb.se
Barbro Müller, folkhälsostrateg, Luleå kommun
Tel 0920-45 44 54
E-post barbro.muller@sbk.lulea.se

