
BOKA IN DEN 25 OKTOBER REDAN NU!

Hur går det för Halland!?
– strategiskt forum 2019

Välkommen till en dag om hållbar utveckling i Halland. Vi står inför flera 
samhällsutmaningar som är såväl globala som lokala. Under dagen kommer 
vi att lägga ett särskilt fokus på de samhällsutmaningar som handlar om 
psykisk hälsa och klimatet. Hur kan vi stärka den psykiska hälsan i Halland? 
Hur kan vi arbeta för en hållbar omställning? Hur är det i Halland? Kom och 
låt dig inspireras, få ny kunskap och diskutera intressanta frågeställningar.

MÅLGRUPP: Dagen riktar sig till dig som arbetar med eller är intresserad av 
samhällsutveckling och hållbarhetsfrågor inom privata, offentliga och ideella 
sektorn, såväl som tjänsteman som politiker, chefer och medarbetare.

DATUM: fredagen den 25 oktober 2019

TID: 09:00-16:00, registrering samt kaffe och smörgås från 08:30 

PLATS: Hotel Tylösand, Halmstad

KOSTNAD: Dagen är kostnadsfri, men ej anmäld frånvaro debiteras 500:-

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 oktober ANMÄL DIG HÄR

Vid frågor kontakta Marie Karlsson, marie.karlsson@regionhalland.se, 035-17 98 30.

ANMÄL DIG HÄR

mailto:marie.karlsson@regionhalland.se


Välkomna!
Mikaela Waltersson (M),  
Regionstyrelsens ordförande, Region Halland

Hur går det för Halland?
Ulrika Bertilsson, Analyschef, Region Halland

Ulrika ger en kort överblick kring Hallands utveckling 
inom olika områden som kontinuerligt följs upp utifrån 
Hallands Tillväxtstrategi.

Olika perspektiv på utveckling av  
Halland – så växer en ny strategi fram 
Nina Mårtensson, Direktör, Region Halland

En regional utvecklingsstrategi (RUS) ska visa vägen för 
Hallands utveckling. Den nuvarande strategin går ut 2020 
och det är dags att ta fram en ny! En del i det pågående 
arbetet med att skapa en ny RUS handlar om att involvera 
många olika aktörer i Halland för att lyssna in deras tankar 
och behov inför framtiden. Vi får ta del av exempel och 
medskick från de invånardialoger som hittills genomförts.

Kraftsamling för psykisk hälsa 
Ing-Marie Wieselgren, Projektchef, SKL

Ing-Marie kommer att berätta om hur vi kan skapa förut-
sättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklings-
arbete inom området psykisk hälsa. 

Kraftsamlingens mål är: 
- Ett mer hälsofrämjande samhälle och levnadssätt.
- Individer rustade för att nå sin fulla potential och
välmående
- Hållbara stöd till de som behöver

ur programmet:

Moderator: Ylva Källman



Så mår vi i Halland
Karin Jansson, Social Hållbarhetstrateg, Region Halland

Under våren presenterades Hallands fördjupning av den 
nationella enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor”. 
Karin ger oss en kort överblick kring hur vi mår i Halland 
med fokus på psykisk hälsa.

Hur stärker vi den psykiska 
hälsan i Halland för unga?
Liselotte Carlsson, Johan Larsson och Ulrika Svensson, 
Lärare på Eketånga montessoriskola i Halmstad

Vi får ta del av Eketånga montessoriskolas arbete med 
det regionövergripande utvecklingsarbetet ”Välmående 
ger resultat”. Utifrån detta arbetar skolan med att stärka 
elevernas socioemotionella förmågor för att stärka deras 
välmående och underlätta navigeringen i en komplex 
värld. Till exempel arbetar eleverna med växande tanke-
sätt, det vill säga hur de kan ta sig an utmaningar och se 
misstag som en lärandesituation. De får även utforska 
vilka styrkor de har och hur de kan använda dessa i skolan 
och i vardagen.

Hållbar omställning
John Holmberg, Professor vid Chalmers Tekniska Högskola 
Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar 
utveckling. 

Hur kan man förstå vad hållbar omställning innebär och 
hur hållbar omställning kan gå till i praktiken? John kom-
mer att dela med sig av kunskap och erfarenhet från 30 
års forskning, expertstöd inom FN samt praktiskt arbete 
inom regioner, kommuner, företag och universitet.

Hur hållbara är vi i Halland?
Sofia Frising, Processledare miljö, Region Halland

Sofia ger oss en kort överblick kring Hallands klimatpå-
verkande utsläpp och hur utvecklingen sett ut fram till 
idag. Hon kommer även att prata om vilka utmaningar 
Halland står inför i ett fortsatt klimatomställningsarbete, 
men också vilka möjligheter som finns.



Hållbar utveckling av Södra i Värö med 
ett framtidsperspektiv
Jonas Eriksson, Platschef, Södra i Värö

Jonas kommer att berätta hur Södra i Värö har arbetat de 
senaste åren med att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Bland 
annat genom tillvaratagande av fiberråvaran som skogs-
ägare levererar. Han berättar även om framtida utveck-
lingsmöjligheter.

Halland – halvvägs till Utopia? 
Thomas Niedomysl, Analytiker, Region Halland

Thomas kommer att presentera ny forskning om hur vi ser 
på de platser vi bor på i förhållande till våra boendeideal. 
Hur står sig Halland i förhållande till andra regioner och 
vad kan det innebära för den framtida utvecklingen? Vilka 
faktorer påverkar om vi är på väg mot våra drömmars plats 
att bo på?


