Utbildningsserie

Att leda och styra för ett
jämlikt Västerbotten
Det råder idag konsensus om att mycket arbete återstår innan vi har ett samhälle präglat av jämlikhet,
tillgänglighet, delaktighet och värdighet för alla invånare. Reformtempot och förverkligandet går för långsamt
och vi, samhällets alla parter, behöver öka takten och förändra vårt sätt att leda, styra och samverka så att vi
alla kan åtnjuta våra mänskliga rättigheter.

Målgrupp
Politiker, chefer och ansvariga tjänstepersoner i offentlig sektor samt civilsamhällets förtroendevalda och
ansvariga tjänstepersoner.
Utbildningsserien är kostnadsfri.

Anmäl dig på den här länken senast den 4 mars!
Våra föreläsare vill uppmuntra så många som möjligt att delta fysiskt för att skapa bästa möjliga
dialog- och samtalsklimat. Under förutsättning att inga Coronarestriktioner hindrar kommer fyra av fem
utbildningstillfällen att ske i hybridform med möjlighet till fysiskt (i Umeå) och digitalt deltagande.

Kontaktuppgifter
Martin Vikgren, regionchef/projektledare Funktionsrätt Västerbotten,
Mobiltelefon: 073-056 42 88
E-post: martin.vikgren@funktionsrattvasterbotten.se
Kerstin Hamre, samordnare/projektledare, Region Västerbotten,
regionala utvecklingsförvaltningen, Mobiltelefon: 070-577 16 57
E-post: kerstin.hamre@regionvasterbotten.se

Arrangör
Utbildningsserien arrangeras inom ramen för projekt
Stärkt samverkan för mänskliga rättigheter i Västerbotten.
Ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten,
regionala utvecklingsförvaltningen och Funktionsrätt Västerbotten.

2 miljoner svenskar har
någon form av funktionsnedsättning (SCB). Det är
en fråga om när just du själv
omfattas, direkt eller som
närstående, inte om och
kanske.

Fredag 18 mars, klockan 09.00-12.00
Vad är mänskliga rättigheter och varför är det relevant för offentlig sektor?
Människorätten är en kärna i demokratin och offentlig sektors främsta ansvar
och uppdrag. Men vad är mänskliga rättigheter och vad innebär det att agera
utifrån respekten för mänskliga rättigheter?
Föreläsare: Elena Namli, professor i etik vid Uppsala universitet och Johanna
Romare programsamordnare för regeringens MR-uppdrag, Uppsala universitet

Fredag 25 mars, klockan 09.00-12.00

Det centrala problemet
när barn inte får delta fullt
ut i samhället är oftast inte
själva funktionsnedsättningen, utan fördomar och
diskriminerande normer
(Unicef 2021).

Vems ansvar är de mänskliga rättigheterna?
Varför måste offentlig sektor fundera på mänskliga rättigheter?
Vem ansvarar för dess genomförande och vems ansvar är det när det brister?
Föreläsare: Patrik Bremdal, lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga
rättigheter och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt

Fredag 1 april, klockan 09.00-12.00
Vad är samverkan och vad menar vi med tvärsektoriell samverkan?
När alla gör rätt, blir det ändå fel! Tvärsektoriell samverkan ses som en
nyckelfaktor för att klara av framtidens samhällsutveckling och utmaningar.
Föreläsare: Martin Olauzon, särskild utredare för Styrkraft för
funktionshinderspolitiken (SOU 2019:23)

”Det är mig det hänger på.”
-Förälder till barn med
funktionsnedsättning.
(MFD 2020)

Att skapa helhet i offentlig sektor.
Allt fler strategiska frågor i offentlig sektor fordrar samverkan över traditionellt
åtskilda sakområden, exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrationspolitik
Helhetssatsningar och tvärsektoriell samverkan krävs för att nå uppsatta
mål. Vilka idéer finns om hur den offentliga sektorn kan och bör organiseras?
Föreläsare: Petra Svensson, universitetslektor i statsvetenskap, Högskolan i
Halmstad.

Fredag 8 april, klockan 09.00-12.00
1 + 1 = 3 - om att se människor som sociala investeringar.
Många har fått det bättre, men inte alla. Hur kan resan mot utanförskap
bromsas? Det blir för dyrt – men vad är det som blir för dyrt? – kostnader
för utanförskap på kort och lång sikt. Hur kan och bör vi tänka och agera?
Föreläsare: Ingvar Nilsson, nationalekonom, SEE AB

Drygt 22 % av föräldrar
till barn med funktionsnedsättningar har svårt vid
oförutsedda utgifter.
(MFD 2020)

Fredag 29 april, klockan 09.00-12.00
Exempel på regional utbildning - en social beräkningsmodell.
KAMSO är ett beräkningsverktyg för insatser mot social utsatthet som tagits
fram på Umeå universitet. Projektgruppen beskriver syftet och hur man
kan få tillgång till verktyget. Föreläsare: Anni-Maria Pulkki-Brännström,
projektledare, universitetslektor i hälsoekonomi, Curt Löfgren, senior
universitetslektor
Erfarenheter av arbete med sociala investeringar i Region Gävleborg.
Föreläsare: Frida Stoltz och Emma Mårtensson, samordnare för sociala
investeringsmedel
Erfarenheter av utbildningen och projektets erbjudande för mänskliga
rättigheters utveckling i Västerbotten.
Föreläsare: Kerstin Hamre, Region Västerbotten och
Martin Vikgren, Funktionsrätt Västerbotten

”Om skolan fungerar är
det en sådan lättnad för
hela familjen”
(Attention 2020)

