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UPPDRAG PSYKISK HÄLSA vid SKL OCH SKLs arbete med social hållbarhet inbjuder till  

Hur kan storstäder i världen utveckla sitt 

samarbete kring tvärsektoriella strategier 

för att möta välfärdens utmaningar?  
Många städer och storstadsregioner utvecklar sammanhållna strategier tvärs många 

förvaltningar för att möta välfärdens framtida utmaningar. Några av de mest spännande 

exemplen är New York City, Philadelphia, Sydney, Toronto/Ontario, Vancouver och West 

Midlands. Inom IIMHL, det internationella nätverket för strategisk utveckling inom 

psykisk hälsa där Sverige medverkar aktivt sedan 2013, har ett initiativ tagits mellan dessa 

städer för att utveckla lärande och utbyte på politisk och strategisk nivå. Sverige har fått en 

inbjudan att delta i detta samarbete med en eller flera storstäder/storstadsregioner. 

Uppdrag Psykisk Hälsa vid SKL är en aktiv del av nätverket och vill därför erbjuda 

landets tre storstadsregioner möjligheten att lära mer om pågående arbete för att kunna 

överväga intresset av deltagande i detta strategiskt viktiga sammanhang.  

 

 

Tid Onsdag 24 augusti 10.00 -16.00, kaffe serveras från 9.00 

Plats Piperska Muren, Scheelegatan 14 på Kungsholmen (Rådhuset)  

Målgrupp Särskilt inbjudna beslutsfattare och tjänstemän på strategisk nivå inom social 
hållbarhet, jämlik hälsa, sociala investeringar och psykisk o/-hälsa i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Totalt cirka 6-8 personer från varje plats i Sverige.  

Anmälan Anmäl per e-mail till Fredrik Lindencrona, fredrik.lindencrona@skl.se, senast 15 
augusti  

Information Om du har frågor eller återkoppling tveka inte att höra av dig:  Fredrik Lindencrona, 
fredrik.lindencrona@skl.se eller 08-452 79 06 och Jonas Frykman, 
jonas.frykman@skl.se eller 08-452 77 57 
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PROGRAM (preliminärt)  

09.00 

 

 

 

10.00 

Kaffe och mingel  

Passa på, var på plats och mingla med kollegor och få lite mer information om Uppdrag 
Psykisk Hälsa och vårt internationella samarbete, SKLs arbete med jämlik hälsa och 
intressanta strategier runt Sverige 

 

Introduction – Major cities and regions as key platforms for health and 
sustainability across sectors  

Fredrik Lindencrona, Uppdrag Psykisk Hälsa och Jonas Frykman, SKL  

 Strategic initiatives for health equity, social sustainability and strategic mental 
health initiatives in Sweden:  past, present and future  

 Initiatives in Stockholm, Göteborg and Malmö  

11:00 Innovation in mental health care to improve outcomes and reduce the burden on 
public services and the regional economy – the case of the Mental Health 
Commission in the West Midlands Combined Authority, England 

Rt.Hon, Norman Lamb,  

 

As part of a wider devolution deal, the West Midlands Combined Authority – comprised 
of local authorities and Local Enterprise Partnerships in the Birmingham and West 
Midlands region – has set up a commission to look at the cost of mental ill health to the 
regional economy, and consider how public money can be spent more effectively to 
achieve better outcomes for people and reduce the burden of mental illness on public 
services, the economy and local communities. It will review national and international 
best practice, exploring options for public service reform and devolved responsibility as 
well as the role of housing, employment support and the criminal justice system in 
improving mental health and wellbeing throughout society. 

 

Mer: https://westmidlandscombinedauthority.org.uk/what-we-do/commissions/mental-
health/overview/ 

 

12.00 

 

12.15 

Q & A in Swedish and English  

 

Lunch 

 

13.00 

 

Driving systems transformation by cities – The case of Thrive NYC – a   

roadmap for cross-sector action for mental health for New Yorkers 

 

 Dr Gary Belkin, Executive Deputy Commissioner of the NYC Department of Health and 
Mental Hygiene and the lead on Thrive NYC, a high priority strategy driven by the 
Mayor and First Lady of New York City to improve the lives of New Yorkers. The 
strategy is actively led by City government and is carried out through many of the City´s 
departments. It involves new partnerships and actors and tries to drive the system 
towards more promotive and preventative actions, presenting challenges and 
opportunities for rethinking the relationship of governance and mental health, and 
adopting new financial models. 
> 

> Mer: https://thrivenyc.cityofnewyork.us/ 

 

14.00 

 

14.15 

 

14.30 

 

(14.30 

15.00  

 

 

Invitation to international collaboration  

Ian McPherson, Chairman of the IIMHL 

BRP+ a unifying model for measuring life satisfaction in Regions  

Johanna Giorgi, Swedish Agency for Economic and Regional Growth 

SKL Uppdrag Psykisk Hälsas stöd för de som vill gå vidare 

Vilka är de mest betydelsefulla temana för utveckling och lärande?  

https://westmidlandscombinedauthority.org.uk/what-we-do/commissions/mental-health/overview/
https://westmidlandscombinedauthority.org.uk/what-we-do/commissions/mental-health/overview/
https://thrivenyc.cityofnewyork.us/
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15.50 

Kaffe tas under passet)  

Dialog– så här vill vi gå vidare  

Vilka är de viktigaste insatserna i en gemensam strategi för att stödja ett pågående 
utvecklingsarbete mellan storstadsregioner? Vad kan vi göra tillsammans? Vilka olika 
grupper behövs och hur sprider vi gjorda lärdomar till andra?  

 

Utvärdering, avslutning och framåtblick – nästa steg  

 


