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Behov av struktur och systematik i arbetet för social hållbarhet 

Råd för social hållbarhet samlar offentliga aktörer i Uppsala län i syfte att skapa struktur och 
systematik i länets arbete för social hållbarhet. Genom arbetet i rådet får aktörerna en 
helhetssyn och en delad lägesbild inom området. Detta ger förutsättningar för att kunna 
fatta beslut om gemensamma ställningstaganden, gemensam inriktning och gemensam 
styrning för att koordinera länets verksamhet inom social hållbarhet.  

Råd för social hållbarhet breddar och kompletterar den samverkan som bedrivs genom 
länets samverkansstruktur kopplat till Regionalt forum och Regionala ledningsgruppen. 
Styrkan med rådet är flernivåsamverkan (stat, region, kommun) där flera statliga aktörer 
ingår. 

Syftet med överenskommelsen är samverkan som skapar synergier. Målet för samverkan är 
att öka möjligheten till ett gott liv på lika villkor för hela länets befolkning. Fokus är 
gemensamma målsättningar och insatser som skapar ett mervärde för hela Uppsala län. 
Arbetet ska anpassas utifrån både lokala och regionala behov och prioriteringar.  

Avsikten är att få särskilt genomslag inom vissa prioriterade områden som rådet beslutar 
om. Arbetet sker på förvaltningsnivå och ska koordineras inom ramen för befintliga politiska 
uppdrag.  

Rådets prioriteringar är centrala i den gemensamma samverkan i länet. I tillägg till detta 
bedrivs emellertid ytterligare omfattande arbete för social hållbarhet av de offentliga 
aktörerna, vilket bör ses som en viktig del av genomförandet av Agenda 2030 och de globala 
målen. Rådets arbete bygger i grunden på samverkan inom sju specifika sakområden:  

• integration 
• jämställdhet inklusive mäns våld mot kvinnor 
• ANDT-LS 
• brottsförebyggande frågor 
• mänskliga rättigheter  
• inkluderande arbetsmarknad  
• god och jämlik hälsa  

Aktörerna i rådet har kommit överens om att minimera antalet regionala styrdokument. 
Detta i syfte att förenkla och skapa tydlighet samt att frigöra resurser till operativt arbete 
och stöd till länets kommuner, till exempel i framtagande av lokala strategier och 
handlingsplaner vid behov. Regionala styrdokument bör tas fram endast i undantagsfall och 
efter noggrant övervägande. Undantag från detta kan till exempel utgöras av explicita 
regeringsuppdrag om att ta fram regionala strategier inom ett specifikt område. 

Denna överenskommelse kompletteras med Plan för regional samverkan inom prioriterade 
områden som närmare beskriver parternas samverkan inom identifierade prioriteringar och 
insatsområden. 
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Modell för samverkan (beslut, genomförande, uppföljning) 

Råd för social hållbarhet är det organ som formellt beslutar om denna överenskommelse 
och som även fungerar som beställare för samverkansplanens genomförande och 
uppföljning. Rådet leds av landshövdingen i Uppsala län. Det är länets högsta strategiska 
forum inom social hållbarhet och består av alla kommunchefer i länet, samt chefer på 
regional nivå från Länsstyrelsen, Region Uppsala, Migrationsverket, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Polisen, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Nationellt centrum för 
kvinnofrid samt Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Ledande politiska 
företrädare ges möjlighet att följa arbetet. 

Kansligruppen ansvarar för planering av dagordning till rådets möten, beredning av frågor 
till och från rådet samt strategisk planering av samordningsgruppens arbete. 

Samordningsgruppen ansvarar för koordinering av genomförande och uppföljning av 
överenskommelsen, samverkansplanen och gemensamma aktiviteter. Rapportering sker 
årligen till rådet.  

Regionala arbetsgrupper eller nätverk ansvarar på uppdrag av samordningsgruppen för det 
operativa genomförandet av samverkansplanen. Det sker i första hand genom att förstärka 
redan pågående arbete i riktning mot målen i samverkansplanen. Grupperna redovisar sitt 
arbete till Samordningsgruppen. 

Insatser för samverkan 

Grundläggande för en framgångsrik samverkan är kännedom om varandras uppdrag och 
pågående arbete. Gemensamma lägesbilder, behovs- och orsaksanalyser ger förutsättningar 
för att hitta områden där vi kan få ut större effekter i samhället om vi jobbar tillsammans 
eller understödjer varandras arbete. Insatserna för samverkan är mer eller mindre 
universella men måste anpassas till varje insatsområde.  

Exempel på hur aktörerna kan samverka: 

• Sprida kunskap om och implementera nationella och regionala styrdokument  
• Lyfta in våra insatsområden i befintliga samverkansfora och nätverk för att 

identifiera samverkanspotential samt klargöra ansvar och roller  
• Ta fram gemensamma lägesbilder och målgruppsanalyser 
• Kartlägga och analysera behov samt pågående aktiviteter  
• Kartlägga behov av länsövergripande/huvudmanövergripande 

samverkansaktiviteter   
• Skapa forum för lärande  
• Stärka vår samverkanskompetens  
• Inventera och aktivt involvera nya samverkansparter såsom näringsliv och 

civilsamhälle 
• Samverka kring metoder för inflytande och delaktighet  
• Genomföra gemensamma kommunikationsinsatser 
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Åtagande 

Parterna åtar sig att tillsammans identifiera aktiviteter som genomförs i samverkan. Det är 
upp till varje aktör att avgöra vad de kan bidra med för att skapa mervärde. Identifierade 
gemensamma aktiviteter hanteras i respektive parts verksamhetsplanering.  

Resultatet av det gemensamma arbetet sammanställs och presenteras för Råd för social 
hållbarhet årligen. 
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