
VÄLKOMMEN TILL...

Sociala 
investeringar  

Insatser för ökad jämlikhet i hälsa 
och samhällsekonomiska vinster
Många kommuner och landsting har på senare år 

satsat på sociala investeringar med syfte att minska 
ojämlikheter i hälsa. Men hur identifierar man sociala 

investeringar? Hur mäter man effekter? Hur visar man 
på samhällsekonomisk nytta? Det är några frågor som 

konferensen syftar till att ge mer kunskaper om.

Konferensen anordnas av Nynäshamns kommun och 
Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

När: 26-27 november 2015

Plats: Clarion Stockholm (Skanstull)

Målgrupp: Tjänstemän och politiker 
från kommuner och landsting

Deltagande är kostnadsfritt!

Anmäl dig här: 

UPPLÄGG

Dag 1 - Föreläsningar och seminarier 
med goda exempel från kommuner och 
samordningsförbund

Dag 2 - Utbildning av SKL, Uppdrag 
Psykisk Hälsa, om hur man startar upp 
sociala investeringar, hur man genomför 
effektutvärderingar och hur man kan räkna 
på samhällsnyttan av investeringarna

http://tinyurl.com/socinvkonferens

Frågor:
Om konferensens innehåll -  Catherine Forsberg, Nynäshamns kommun
T: 08-520 683 94 • catherine.forsberg@nynashamn.se

Praktiska frågor - Konstella T: 08-452 72 86 • konferens@konstella.se

http://tinyurl.com/socinvkonferens
mailto:catherine.forsberg%40nynashamn.se?subject=
mailto:konferens%40konstella.se?subject=


09.00 - 10.00 Registrering och fika
10.00 - 10.15 Inledning, Anna Ljungdell, kommunalråd Nynäshamn och SKL

10.15 - 11.15  Hur främjar vi psykisk hälsa, förebygger psykisk sjukdom och får en mer förnuftig 
samhällsekonomi? Arne Holte, Norska folkhelseinstittut

11.15 - 11.20  Bensträckare
11.20 - 11.45 Sociala investeringar för att åstadkomma förändring, Tomas Bokström 

11.45 - 12.00 Sammanfattning av förmiddagen, Ing-Marie Wieselgren

12.00 - 13.00  Lunch
13.00 - 13.30 Senaste utvecklingen kring sociala investeringar, SKL mfl.

13.30 - 15.00   Goda exempel på satsningar – presentation från Örebro kommun, Nynäshamns kommun, 
Norrköpings kommun och Norra Västmanlands samordningsförbund 

15.00 - 15.30  Fika 

15.30 - 16.30  Valbara seminarier

  Lär er mer om satsningar kring:

  1. Arbetsmarknad - Norrköping, Eskilstuna, Örebro och Norra Västmanland

  2.  Förskola/skola - Örebro, Nynäshamn

  3.  Barn och unga med särskilda behov - Nynäshamn, Örebro, Degerfors

16.40 - 17.00   Avslutning - Vad kan Kommissionen för jämlik hälsa innebära för arbetet med 
sociala investeringar? Ing-Marie Wieselgren, ledamot och Olle Lundberg, ordförande för 
kommissionen och professor vid Stockholms Universitet 

Moderator: Ing-Marie Wieselgren

Erfarenheten är att man för ett genomgripande och hållbart arbete med sociala investeringar behöver 
få flera komponenter på plats. SKL har tagit fram en utbildning som syftar till att hjälpa varje deltagare 
att identifiera sin organisations egna utvecklingsbehov samt att ge verktyg för att ta sig an dessa. Här ges 
möjlighet att i en kompakt form ta del av utbildningens innehåll. 

Utbildningen fokuserar fyra områden:

- Organisation av sociala investeringar ( ledning och styrning)

- Behovsanalys och val av insatser

- Uppföljning och utvärdering

- Implementering

Upplägget är en kombination av korta föreläsningar och grupparbeten. Den exakta utformningen 
av utbildningsdagen kommer att anpassas efter antalet deltagare och deras intressen och behov. 
Utbildningsledare är Tomas Bokström, SKL, Sofie Sjöborg, SKL, Aina Rundgren, Örebro kommun och 
Malin Bengtsson, Norrköpings kommun.

Vid frågor, kontakta Tomas Bokström, tomas.bokstrom@skl.se, 08-452 72 65

Program:
DAG 1

Dag 2. -  9.00-15.00 Utbildning sociala investeringar

mailto:tomas.bokstrom%40skl.se?subject=


Assisterende direktør
Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Professor Arne Holte, Dr. Philos.

Kort presentation av 

Arne Holte

Arne Holte er assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, 
professor i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og 
programsensor for profesjonsstudiet i psykologi ved 
Universitetet i Bergen. Han har tidligere vært professor 
i klinisk psykologi ved Universitet i Tromsø, professor i 
medisinske adferdsfag ved Universitetet i Oslo, leder av 
Forskningsrådet ved Forskningsinstituttet Modum Bad 
psykoterapeut, familieterapeut, skole- og kommunepsykolog. 
Han har vært visiting professor ved University of Rochester, 
NY; UCLA, George Washington University, University of 
New Mexico, og San Diego State University. I EU er han 
medlem av EUs Group of Governmental Experts on Mental 
Health and Well-Being, ekspertgruppene på “Child Mental 
Health and Schools” og “Mental health in all policies” i 
programmet Joint Action for Mental Health. Holte var leder 
av ekspertgruppen på “Systems for social processes” i Road 
Map for Mental Health Research in Europe (ROAMER). 
Holte er en av grunnleggerne av den europeiske standarden 
for psykologutdanning i Europa og var i mange år medlem 
av European Awarding Committee (EAC) i EFPA, som 
gir medlemslandene tillatelse til å dele ut det europeiske 
psykologsertifikatet (EuroPsy). Holte har publisert over 
100 vitenskapelige artikler, et tosifret antall kronikker og 
debattartikler og veiledet 15 doktorgrader. For tiden arbeider 
han med befolkningsrettete strategier for å fremme psykisk 
helse og forebygge psykiske lidelse; under EØS-avtalen som 
rådgiver for til Estland, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn og Portugal; 
og med hvordan psykisk helse kan integreres i bistands- og 
utviklingspolitikken overfor fattige land. Holte ble tildelt med 
den Store Psykologprisen 2012.

Konferensen anordnas av Nynäshamns kommun och 
Uppdrag Psykisk Hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Anmäl dig här: 

http://tinyurl.com/socinvkonferens

Frågor:
Om konferensens innehåll -  Catherine Forsberg, Nynäshamns kommun
T: 08-520 683 94 • catherine.forsberg@nynashamn.se

Praktiska frågor - Konstella T: 08-452 72 86 • konferens@konstella.se

http://tinyurl.com/socinvkonferens
mailto:catherine.forsberg%40nynashamn.se?subject=
mailto:konferens%40konstella.se?subject=

