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Överenskommelse om
regional samverkan inom
prioriteringen:

Hälsa, trygghet och goda livsvillkor i
socioekonomiskt utsatta områden
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Behov av struktur och systematik i arbetet för social hållbarhet
Rådet för social hållbarhet samlar offentliga aktörer i Uppsala län i syfte att skapa struktur
och systematik i länets arbete för social hållbarhet. Styrkan med rådet är flernivåsamverkan
(stat, region, kommun) där flera statliga aktörer ingår.
I linje med Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi och det strategiska
utvecklingsområdet En region för alla har rådet beslutat om att prioritera samverkan för att
främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden.
Överenskommelsen konkretiserar denna prioritering i fyra insatsområden och definierar
gemensamma aktiviteter för effektiv samverkan. Arbetet sker på förvaltningsnivå och ska
koordineras inom ramen för befintliga politiska uppdrag.
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. Det
är upp till varje aktör att avgöra inom vilka områden gemensamma insatser skapar
mervärde. Arbetet ska anpassas utifrån både lokala och regionala behov och prioriteringar.
Överenskommelsen kompletteras med en plan för samverkan som närmare beskriver
parternas samverkan inom identifierade insatsområden, se bilaga.

Modell för samverkan (beslut, genomförande, uppföljning)
Rådet för social hållbarhet är det organ som formellt beslutar om denna överenskommelse
och som även fungerar som beställare för samverkansplanens genomförande och
uppföljning.
Samordningsgruppen ansvarar för koordinering av genomförande och uppföljning av
överenskommelsen och insatser i samverkansplanen. Rapportering sker årligen till Rådet för
social hållbarhet.
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.

Gemensamma insatsområden
Goda livsvillkor bidrar till hälsa och trygghet. Förutsättningarna för hälsa, trygghet och goda
livsvillkor är ojämnt fördelade. Samhället behöver därför lägga särskilt fokus på att
kompensera för ojämlikheter mellan människor. Många utsatta grupper bor i områden som
även geografiskt är socioekonomiskt utsatta.
Rådets prioritering om att främja hälsa, trygghet och goda livsvillkor i socioekonomiskt
utsatta områden har mot bakgrund av ovanstående konkretiserats i fyra insatsområden.
•

Kompensatoriska insatser för goda och jämlika livsvillkor
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•
•
•

Förutsättningar för goda levnadsvanor
Egenmakt, inflytande och delaktighet
Trygga miljöer

Huvudsaklig målgrupp för insatserna är barn och unga och de närmaste runt barn och unga
som skapar förutsättningarna för en bra start i livet. Insatserna riktar sig till individer som
bor i områden som bedöms som socioekonomiskt utsatta. Det vill säga områden där
nettoinkomst, förvärvsarbete, gymnasiebehörighet och utbildningsnivå ligger på nivåer
under genomsnittet för landet, samt där arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och sjukdagar
ligger på nivåer över genomsnittet för landet. I vissa av dessa områden finns en förhöjd risk
för kriminalitet och att barn och unga ansluter sig till kriminella miljöer.

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 gemensamma aktiviteter för Rådets medlemmar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Genomföra medborgardialoger eller andra typer av dialog- och samrådsförfaranden
Genomföra gemensamma kommunikationsinsatser

Åtagande
Med utgångspunkt i de gemensamma aktiviteterna åtar sig parterna att identifiera aktuella
insatser som kan genomföras tillsammans eller där planerade insatser kan stödja varandra.
Identifierade gemensamma insatser hanteras i respektive parts verksamhetsplanering.
Resultatet sammanställs och presenteras för rådet för social hållbarhet årligen.

