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Erbjudande om regionala seminarier utifrån RUS material Ställ om för framgång –
med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål & hållbar utveckling
Detta är ett erbjudande till samtliga länsstyrelser att inom uppdragen för miljömål och social hållbarhet, själv eller delat med annan länsstyrelse, med stöd av RUS arrangera seminarium/workshop utifrån
RUS material Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål & hållbar utveckling. Materialet finns på: http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/stod-i-atgardsarbetet/Pages/halsoframjande.aspx. Dessa seminarier utgör ett spridningsprojekt för detta material.
Målgrupp för seminariet är, utöver länsstyrelsen själv, kommuner, landsting, region, högskola, m.fl. De
som arbetar med samordning av miljö och folkhälsa, men även andra berörda verksamheter som exempelvis planerare och även politiker.
Erbjudandet omfattar ett upplägg i halvdags- eller heldagsformat och medverkan av Johan Hallberg,
Landstinget Dalarna, författare till Ställ om för framgång. Länsstyrelsens åtagande blir att stå för inbjudan och praktiska arrangemang samt medverka i programmet. Respektive länsstyrelses miljömålsmedel (de nyckelfördelade medel för miljömålsarbetet varje länsstyrelse årligen söker av Naturvårdsverket) kan finansiera eventuella utgifter. Miljömålssamordnare och företrädare för social hållbarhet vid
länsstyrelsen samarbetar lämpligen kring detta arrangemang.
Förutom kunskapsspridning kan seminariet/workshopen bidra till fortsatt arbete och samverkan kring
dessa frågor i länet och ett närmare samarbete mellan företrädare för miljömål och social hållbarhet/folkhälsa. Detta är också av intresse i det fortsatta arbetet med Agenda 2030.
Erbjudandet gäller i höst och hela 2018. Ni som vill arrangera seminarium/workshop meddela detta till
Marie Vallin. Om ni vill arrangera seminarium i höst anmäl då intresse så fort som möjligt. Ett antal länsstyrelser har redan anmält intresse. Intresset ska förankras med ansvarig chef.
RUS styrgrupp har fattat beslut om detta erbjudande/spridningsprojekt och upplägget har också förankrats med Länsstyrelsernas chefsnätverk för social hållbarhet.
RUS avser bilda en arbetsgrupp som också ska fungera som projektledning för spridningsprojektet.
Från RUS arbetsgrupp kommer där även Eva Mikaelsson och Marie Vallin att ingå.
På baksidan finns mer detaljerad information om upplägget för seminarium/workshop och detta spridningsprojekt.
Mvh
Magnus Eriksson
verksamhetsledare RUS (regional miljömålssamverkan), www.rus.lst.se
tfn: 010-22 50 280, 070-33 073 66, magnus.eriksson@lansstyrelsen.se
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Mer om upplägg seminarium/workshop utifrån Ställ om för framgång och spridningsprojektet
Bakgrund: Det aktuella materialet, Ställ om för framgång, är framtaget för att underlätta ledarskap,
samverkan och delaktighet i arbetet för miljömål och ett hållbart samhälle och där hälsofrämjande ses
som en drivkraft för åtgärder. Behovet av välfungerande samverkans- och delaktighetsprocesser är
särskilt tydliga i lokala och regionala sammanhang.
Syfte: Lokala och regionala aktörer ska få lära känna det aktuella perspektivet och ges tillfälle att undersöka det utifrån sin egen lokala/regionala kontext. I samma process uppnås resultat som både kan
återföras till de lokala/regionala aktörerna samt bidra till en fortsatt vidare spridning och samverkan
mellan företrädare för miljömål, social hållbarhet och folkhälsomål och bli en del av kommande
Agenda 2030-arbete.
Metod: För att öka chansen att ge det aktuella perspektivet en lokal/regional förankring erbjuds samtliga länsstyrelser ett seminarium/en workshop till vilken företrädare från kommuner/landsting/region
och län bjuds in. Det framtagna materialet bildar utgångspunkt för en heldagsworkshop (5,5 h) alternativt en halvdagsworkshop (3,5 h). Innehållet i heldags- respektive halvdagsalternativet är i stort sett
detsamma, men heldagen ger större utrymme för reflektion.
Workshop heldag 5,5 h (ca kl. 9.00-15.30) eller halvdag 3,5 h (ca kl. 9.00-12.30)
Efter presentation av det aktuella perspektivet i materialet Ställ om för framgång – med hälsofrämjande processer som drivkraft för miljömål och hållbar utveckling samt lämpligen inledning av någon/några länsföreträdare, hålls diskussioner/övningar i storgrupp och mindre grupper. Resultatet av
dagen blir:
 Ökad kunskap om samband mellan hälsofrämjande processer och hållbar utveckling.
 En inventering av befintliga och framtida möjliga lokala/regionala samverkans- och delaktighetsprocesser för miljömål och hållbar utveckling där hälsofrämjande processer är närvarande/drivande i länet.
 Även bidrag till underlag för hur arbetet kan fortsätta i länet, bl.a. hur spridnings-/arbetsmaterial kan utformas. Ev. initierande av nya insatser/samverkan redan vid seminariet.
Om en länsstyrelse väljer halvdagsalternativet, finns också möjligheten att ändå ordna ett heldagsseminarium, men på resten av tiden lyfta någon annan anslutande fråga länsstyrelsen ser behov att
kommunicera, exempelvis andra aspekter av social hållbarhet, miljöhälsa eller Agenda 2030. Möjlighet
finns också att bjuda in någon nationell myndighet som arbetar med dessa perspektiv, någon RUS tagit
upp i Folkhälsomyndighetens samverkansprojekt inom Miljömålsrådet.
Förväntade resultat av hela spridningsprojektet:
 Resultaten från samtliga seminarier/workshopar dokumenteras och sammanställs, med stöd
av projektledningen, och lämnas tillbaka till deltagarna i workshopen. Delar av resultat publiceras på RUS hemsida som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.
 Seminarier/workshopar kommer stimulera fortsatta insatser i respektive län och också fortsatt
länsstyrelsegemensamt arbete och samverkan.
 Resultat från spridningsprojektet kommer också bidra till aktiviteter i Folkhälsomyndighetens
samverkansprojekt inom Miljömålsrådet.
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