
HUR SKAPAR VI 
EN REGION DÄR 
ALLA MÅR BRA?
I dag har Stockholms län över två miljoner 
invånare. Fram till år 2030 väntas antalet 
ha ökat med ytterligare en halv miljon. 

Den snabba tillväxten erbjuder många 
spännande möjligheter, men innebär 
också en rad utmaningar i planering  
och utveckling.

Syftet med folkhälsodagen är att utbyta kunskap 
och erfarenheter kring hur vi kan arbeta för att 

skapa en hållbar region där alla mår bra. 

Vi utforskar sambanden mellan fysisk planering och 
social hållbarhet och belyser hur den kunskapen kan 
användas för att påverka befolkningens hälsa på ett 
positivt sätt. 

Programmet innehåller den senaste kunskapen på 
området, inspirerande exempel och mer dialog
inriktade moment – med olika sakområden i fokus.

Folkhälsodagen bjuder på inspiration och  
diskussioner om utvecklingsarbeten, såväl lokalt  
som regionalt!

Regional folkhälsodag 18 februari 2015
Under konferensen kommer utvalda föreläsare varvas 
med dialoginriktade moment och möjligheter till 
reflektion.

Folkhälsodagen vänder sig till dig som är tjänsteman 
eller politiker med engagemang i planeringsfrågor  
(region, översikts eller detaljplanering) eller i frågor 
som rör social hållbarhet på kommunal eller regional 
nivå i Stockholms län. 

Tid:  Onsdag 18 februari 2015, kl. 9.00–16.00 
Plats:  Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, 
Stockholm 
Kostnad:  495 kr

Anmäl senast 10 februari!www.lansstyrelsen.se/stockholm

På uppdrag av Länsnätverket för strategiska folkhälsofrågor i Stockholms län:
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Tillväxt, miljö och regionplanering
Hälso- och sjukvårdförvaltningen
Centrum för arbets- och miljömedicin
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin



Regionala folkhälsodagen 
18 februari 2015
Program
8.30-9.00 Registrering och morgonkaffe

9.00 VÄLKOMMEN          Moderatorer:  
                                     Evert Kroes, Tillväxt, miljö och region -   
                                     planering, Stockholms läns landsting
                                          Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner  
                                     och Landsting

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, 
Stockholms läns landsting
Mats Hedenström, tillväxtdirektör, Länsstyrelsen  
Stockholms län
Erik Langby, ordförande, Kommunförbundet  
Stockholms Län

Hälsofrämjande stadsplanering

9.20 HÄLSOFRÄMJANDE SAMHÄLLSPLANERING 
Förtätning, ”urban sprawl”, folkhälsa, bestämningsfaktorer för 
hälsa, social hållbarhet… Vad menar vi? Finns det samband?

Birger Forsberg, överläkare, enhetschef, Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting

Deltagande reflektion 
Vi testar på att reflektera genom samtal och mentometer

Förtätning

10.00 HUR PÅVERKAR FÖRTÄTNINGEN VÅR MILJÖ OCH HÄLSA? 
Förtätningen har både positiva och negativa konsekvenser. 
Inlägget belyser de utmaningar vi står inför, till exempel vad 
gäller trafik, luftkvalitet, buller, grönområden och temperatur.

Tom Bellander, professor, Centrum för arbets- och 
miljömedicin, Stockholms läns landsting

10.20 Kaffe

10.50 FÖRTÄTNING UR ETT DEMOKRATISKT PERSPEKTIV
Planeringen inför förtätningen av Fyrklövern i centrala 
Upplands Väsby har drivits på nyskapande sätt, bland annat 
har Väsby Labs rönt stor uppmärksamhet. Går det att dra några 
slutsatser om Väsby Labs effekter på demokrati och folkhälsa?

Alarik von Hofsten, Projektansvarig Fyrklövern,  
Stadsbyggnadskontoret, Upplands Väsby Kommun

FOLKHÄLSA OCH ÖVERSIKTSPLANERING I SAMVERKAN
Så arbetar Botkyrka med folkhälsoperspektivet i den 
översiktliga planeringen 

Hanna Lind, folkhälsosamordnare, Botkyrka kommun
Sara Wrethed, verksamhetschef samhällsutveckling, 
Botkyrka kommun

Deltagande reflektion

Sociala skillnader i folkhälsa

11.50 STORA SOCIALA SKILLNADER I HÄLSA.  
VARFÖR SER KARTAN UT SOM DEN GÖR?
Exemplet röda T-banelinjen – en social gradient.  
Verktyget Folkhälsa på kartan

Sara Fritzell, folkhälsoforskare, Centrum för epidemiologi 
och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting

12.15 Lunch

13.15 SOCIAL KONSEKVENSANALYS AV SPÅRVÄG SYD
Nya perspektiv i trafikplaneringen

Helena Sandberg, projektledare, Trafikförvaltningen, 
Stockholms läns landsting
Åsa Lindgren, utredare, Sweco

Deltagande reflektion

Stärkt hållbar utveckling och koppling till folkhälsa

14.00 VAD BETYDER STÄRKT HÅLLBAR UTVECKLING  
FÖR REGIONPLANERING OCH FOLKHÄLSOARBETE?
Hur synliggör vi de sociala konsekvenserna av den  
fysiska planeringen?

Bette Malmros, Tillväxt, miljö och regionplanering, 
Stockholms läns landsting

KAN STADSBYGGNAD BIDRA TILL SOCIAL HÅLLBARHET? Ann Legeby, Arkitekturskolan, Kungliga tekniska högskolan

PLANERA FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Anders Bäcklander, stadsarkitekt, Södertälje kommun

Deltagande reflektion

15.15 SÅ SKAPAR VI EN REGION DÄR ALLA MÅR BRA! Gustav Hemming, regionplane-, miljö- och 
skärgårdslandstingsråd, Stockholm läns landsting

15.30-16.00 Avslutande mingelmöjligheter med kaffe


