Styrning och stöd

Program
Så utvecklar vi bättre förutsättningar för att alla invånare med funktionsnedsättning
kan vara inkluderade och delaktiga i samhället, 8 november 2019

Förmiddagen

vänder sig till politiker, chefer och medarbetare i alla sektorer,
verksamheter och bolag. Civilsamhället och andra myndigheter är också välkomna.
08:30 – 09:00 (fikat finns serverat, kom ihåg att ange specialkost)

Livsvillkor för personer med funktionsnedsättning, med fokus på livsområdena
utbildning, kultur och fritid, arbete och egen försörjning.

Josefine Vennelin Strateg Social hållbarhet, Gävle kommun och ElseMarie Brisenhorn från
Myndigheten för delaktighet presenterar kunskap och statistik.
09:00 – 12.00 (föreläsningen innehåller pauser)

”Hur utformar vi våra verksamheter och våra arbetssätt för ökad inkludering och
delaktighet?” och ”Hur ger vi förutsättningar för inkludering och delaktighet på riktigt vad kan det innebära rent konkret?” Patrik Arvidsson Med.dr. i handikappvetenskap och
leg. psykolog föreläser utifrån frågeställningarna

Plats: Gävle Konserthus, Bo-Linde

Eftermiddagen vänder sig till Gävle kommuns Tillgänglighetsråd och till dig

som vill utveckla kvalitén i verksamhets -och beslutsprocesser, oavsett sektor eller nämnd.
13.00 – 13:15

Helene Åkerlind, kommunalråd och ordförande i Gävle kommuns Tillgänglighetsråd
hälsar välkommen och berättar varför eftermiddagen är viktig.
13:15 – 14:00

Vad är aktiv involvering och hur kan det gå till? ElseMarie Brisenhorn från Myndigheten
för delaktighet föreläser och berättar om metodstödet för aktiv involvering.

Fakta om aktiv involvering
Utgångspunkten för aktiv involvering finns i konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning som antogs i Sverige 2009.
Det offentliga Sverige har ett stort ansvar för att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska vara
delaktiga i samhället. För att nå ett samhälle för alla är det nödvändigt att ha en regelbunden dialog
med och att involvera personer med funktionsnedsättning. Hur ser livssituationen och
levnadsförhållanden ut för exempelvis barn, unga, kvinnor och utrikesfödda med
funktionsnedsättning? Kvaliteten i beslut och verksamhet blir bättre om man har en
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diskussionspartner med stor kunskap och insikt i hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar
och vilka konsekvenser funktionshinder får.
Genom att föra en dialog med och involvera dessa olika grupper blir beslut och verksamhet i
kommunen mer träffsäkra och det demokratiska arbetet utvecklas.

14:00 – 14:25

Fikapaus
14:25 – 16:30

Workshop utifrån frågeställningen ”Hur kan invånare med funktionsnedsättning
påverka kommunens beslut?”
ElseMarie Brisenhorn från Myndigheten för delaktighet leder workshopen.

Plats: Gävle Konserthus, Bo-Linde
Skicka din anmälan till socialhallbarhet@gavle.se och ange om du vill delta på förmiddag,
eftermiddag eller hela dagen. Meddela oss om du har behov av till exempel
teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga eller speciell kost. Samt om du önskar
dokumentation från dagen på alternativa format.

Sista anmälningsdag är den 23 oktober. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Välkomna! Josefine Vennelin, Strateg Social hållbarhet med inriktning folkhälsa och
tillgänglighet

Dagen genomförs med stöd av Länsstyrelsen Gävleborg.
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