
Inbjudan: lärprojekt  

 

    

 

Dalarna har inte råd med fattigdom                                                               

- Styra och leda för jämlika livsvillkor  
 
Ojämlika livsvillkor och relativ fattigdom är stora utmaningar för Dalarna 

där kraftsamling behövs, både regionalt och lokalt. I detta lärprojekt 

fokuserar vi på vad som krävs för att styra och leda för jämlika livsvillkor.  

Lärprojektet utgår från mål kring social hållbarhet i Agenda 2030, 

folkhälsopolitiken, Dalastrategin samt region- och kommunplaner. Vi 

bygger vidare på arbetet i Samling för social hållbarhet i Dalarna som 

pågick mellan 2016-2019. Vi tar fasta på resurser och stöd som finns såsom 

Länsstyrelsens Förebyggande arbete i samverkan (FAS för social 

hållbarhet), den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) samt 

processen i God och nära vård.  

Fokus läggs på att utforska gemensamma utmaningar, hitta sätt att ta oss an dessa samt identifiera behov av 

stöd för styrning och ledning som saknas idag. Vi lär av varandra och vi lär av andra.  

Syfte med lärprojektet: 

 Erfarenhetsutbyte, stöd och lärande mellan deltagarna för ökad samsyn om gemensamma 

utmaningar och utvecklingsmöjligheter kring styrning och ledning för jämlika livsvillkor 

 Ökad kunskap om skillnader i livsvillkor i Dalarnas kommuner, orsaker och konsekvenser för 

samhället, vilka krav det ställer på samhällsstyrningen och hur dessa kan mötas. 

 Nya tag i bygget av en samordnad stödstruktur för det lokala tvärsektoriella arbetet för jämlika 

livsvillkor.       

Målgrupp är kommunala och regionala tjänstepersoner som arbetar på strategisk nivå med social 

hållbarhet/folkhälsa. Kommunerna kan delta med upp till tre personer per kommun.  

Preliminärt upplägg: Innehållet i träffarna är bara delvis planerade eftersom de kommer att utformas 

gemensamt av deltagarna. Plats för träffarna påverkas av vilka kommuner som deltar.  

Datum för arbetsträffar: 

- 9 maj kl. 9.00 - 15.00, Falun.  

- 5 september kl. 9.00 - 15.00 

- 28 november kl. 9.00 - 15.00  

- 23 januari kl. 9.00 - 15.00  

- 12 mars kl. 9.00 - 15.00  

  

Inspiration och kunskap: 

Samling för social hållbarhet Dalarna 2016-2019. www.regiondalarna.se/samlingen 

Nulägesanalys Agenda 2030 Nulägesanalys av Agenda 2030 - Dalarnas län (lansstyrelsen.se) 

Kostnaden för ungas utanförskap Utanförskap och unga | MUCF  

Hälsa på lika villkor Dalarna 2014, 2018 och 2021 Microsoft Power BI  

Jämlika livsvillkor och 

god hälsa ger alla 

människor i Dalarna 

möjlighet att 

utvecklas 

Anmäl dig via e-post hallbar.utveckling@regiondalarna.se  

OSA senast 17 april. 

Kontakt: Ulrika Andersson, Länsstyrelsen Dalarna 

ulrika.andersson@lansstyrelsen.se 

Elin Norrgård, Region Dalarna 

elin.norrgard@regiondalarna.se 
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