
Konferensavgift:
Deltagare i Utvärderingsringens nätverk: 3 000 kr, exkl moms
Medlem i SFK: 3 700 kr, exkl moms
Övriga: 4 100 kr, exkl moms
Morgonkaffe, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Anmäl dig via vår hemsida www.utvarderingsringen.se.
Vid avanmälan upp till 14 dagar före konferensen debiteras avgift enligt inbjudan.  
Ersättare får sättas in.

Utbildningsdag Hållbarhet 2023
Onsdagen den 22 mars 2023. Garnisonen konferens, lokal Berzelii Park, Karlavägen 100, Stockholm

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49. 

info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se  I samverkan med SFK, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

Välkommen till en utbildningsdag där ni får möta experter inom social hållbarhet och 
de områden som behövs för att driva en hållbar verksamhet

Med reservation för eventuella ändringar.

Social hållbarhet – Definition och utmaningar

Inbjudan till konferens 
Delta på plats 

eller 
digitalt!

Ur programmet:

Vad är social hållbarhet? 
Karl-Henrik Robèrt, professor i social hållbarhet, Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Folkhälsa i relation till social hållbarhet 
Daniel Berglind, docent Karolinska Institutet

Därför ska vi arbeta med HBTQI-frågor 
Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL 

Funktionsrätt och delaktighet på lika villkor
Annica Nilsson, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

Hur social hållbarhet spelar en nyckelroll i stora idrottsevenemang
Thomas Björn, hållbarhetsansvarig för VM 2023, Anna Bisso, operativ chef för Handbollförbundet Öst och Camilla Hag-
man, Stockholms stad/Visit Stockholm, ansvarig för genomförandet av stadens åtaganden i samband med VM 2023



08.30	 Registrering	och	kaffe	med	smörgås
 Digital	sändning	öppnar

08.55	 Inledning	och	välkomna

09.00	–	09.45	Vad	är	social	hållbarhet?
Möt Karl-Henrik Robèrt, professorn i strategisk planering för hållbarhet som vunnit både Gorbatjovs 
Green Cross Award for International Leadership och Blue Planet Prize. I 30 år har Karl-Henrik deltagit i 
arbetet att utveckla en metodik för att vilken verksamhet som helst ska kunna planeras och utvecklas 
utan att det bidrar till förstörelsen av varken naturen eller det sociala systemet. 
Ta tillfället i akt att möta Karl-Henrik och lyssna till vad social hållbarhet är och hur det bör beaktas. 
Karl-Henrik tar med oss på en förmiddag full av information om vad hans forskning kommit fram till och 
hur det används i praktiken.
Passet avslutas med gemensamma övningar på plats som ger direkta verktyg att nyttja i våra respektive 
verksamheter.
Karl-Henrik Robèrt, professor i social hållbarhet, Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

10.00	–	10.45	Vad	är	social	hållbarhet?
Inslaget fortsätter. 
Karl-Henrik Robèrt, professor i social hållbarhet, Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

11.00	–	11.45		Folkhälsa	i	relation	till	social	hållbarhet
Daniel Berglind forskar sedan många år inom folkhälsa och är inbjuden för att dela med sig av sina 
erfarenheter och kunskaper. Skillnader i folkhälsa finns, men frågan är hur de yttrar sig och vilka lösningar 
som går att hitta. Samhället formar våra livsvanor, så hur bygger vi samhällen som främjar vår hälsa? Är 
hälsa en klassfråga?
Daniel Berglind, docent Karolinska Institutet (KI)

11.45 – 12.45 LUNCH
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Med reservation för eventuella ändringar.
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12.45	–	13.30	Därför	ska	vi	arbeta	med	hbtqi-frågor
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och 
intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som arbetar för att hbtqi-personer 
ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället. Utifrån 
ett socialt hållbart perspektiv bör hbtqi-frågor genomsyra alla typer av verksamheter och 
RFSL är inbjudna för att berätta om hur det kan beaktas i den kommunala verksamheten, 
varför det är viktigt och hur det går att utbilda sig vidare inom området. 
Trifa Shakely, förbundsordförande RFSL 

13.45	–	14.30	Funktionsrätt	och	delaktighet	på	lika	villkor
Att varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällets 
alla delar är en mänsklig rättighet. Hur tillgänglig är denna rättighet för personer med 
funktionsnedsättningar? Vilken roll har funktionsrätten för ett socialt hållbart samhälle? 
Funktionsrätt Sverige är organisationen som lyfter fram begreppet funktionsrätt, 
samlar funktionsrättsförbund och arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering, 
fördomar och dåligt bemötande mot personer med fysiska, psykiska eller intellektuella 
funktionsnedsättningar. Var med och ta del av organisationens kunskaper.
Annica Nilsson, intressepolitisk utredare, Funktionsrätt Sverige

14.30	Kaffe

14.50 – 15.35 Hur	social	hållbarhet	spelar	en	nyckelroll	i	stora	idrottsevenemang
Arrangören VM handboll herrar 2023 har satt hållbarhetsfrågan högt på agendan. Förutom 
en hållbarhetscertifiering ges frågan om socialt hållbara insatser stort fokus. Stockholms 
stad är en av flera värdstäder under mästerskapet som arrangeras i samarbete mellan 
Sverige och Polen. För Stockholms stad är den sociala hållbarheten en stor anledning till att 
staden nu satsar stort på stora evenemang i Stockholm.
Stockholms socialt hållbara projekt heter Framtidens ledare och innehåller såväl 
utbildningsinsatser för unga ledare, som inspirerande prova på-aktiviteter som insatser i 
socialt utsatta områden i samarbete med skolan. Var med och hör när VM handboll herrar 
2023 och Stockholms stad berättar om ett utvecklingsinriktat och hållbart samarbete.
Thomas Björn, hållbarhetsansvarig för VM 2023, Anna Bisso, operativ chef för 
Handbollförbundet Öst och Camilla Hagman, Stockholms stad/Visit Stockholm och ansvarig 
för genomförandet av stadens åtaganden i samband med VM 2023.

Ca	15.35	Avslutning



Vad är Utvärderingsringen?
Utvärderingsringen är sedan 1995 ett aktivt nätverk för kommunala tjänstepersoner 
som arbetar med planering, uppföljning och utvärdering. 

Du kan välja att antingen delta som enskild person eller grupp. 
Som grupp kan du ansluta obegränsat antal kollegor från din arbetsplats/avdelning.
Som deltagare godtar du att andra i nätverk tar kontakt med dig för att ställa frågor
eller diskutera.

När du deltar i nätverket har du möjlighet till kostnadsfri konsultation hos oss, vi har 
många års erfarenhet av utredningar och enkätundersökningar. 

Hör gärna av dig till oss om du vill du veta mer.

Med vänlig hälsning
Utvärderingsringen

Utvärderingsringen
Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad. Tel. 0702 38 52 49. 
info@utvarderingsringen.se    www.utvarderingsringen.se


