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Samverkan inom social hållbarhet 
i Uppsala län
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Råd för social hållbarhet - aktörer

Länets högsta förvaltningsledning i 19 organisationer

Rådet bildades för fyra år sedan (våren 2018)

Länsstyrelsen – landshövdingen sammankallande

Region Uppsala

Länets åtta kommuner (Uppsala, Knivsta, Håbo, Enköping, Östhammar, Tierp, Heby och 

Älvkarleby)

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Migrationsverket

Polismyndigheten

Åklagarmyndigheten

Kriminalvården

Nationellt centrum för kvinnofrid

Uppsala universitet

Sveriges lantbruksuniversitet
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Flernivåsamverkan
Hur lockar vi fram våra likheter och olikheter och låter de mötas?

Universitet
Forskning och 

kunskapsutveckling

Kommun
Politiskt styrd

Lokalt perspektiv

Region
Politiskt styrd

Regionalt/storregionalt 
perspektiv

Myndighet
Nationellt/regionalt 

perspektiv
Regelverk

Frågeställning

Vad kan vi förvänta oss av 
varandra?

Vilka förutsättningar har var 
och en?
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Sammanhang och potential i 
flernivåsamverkan

Hur lockar vi fram våra likheter och olikheter och låter de mötas?

Universitet
Forskning och 

kunskapsutveckling

Kommun
Politiskt styrd

Lokalt perspektiv

Region
Politiskt styrd

Regionalt/storregionalt 
perspektiv

Myndighet
Nationellt/regionalt 

perspektiv
Regelverk

Potential

Näringsliv
Vinstdrivande

Marknaden styr

Civilsamhälle
Ideellt engagemang

Autonomi
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Målet för samverkan är att öka möjligheten till 
ett gott liv på lika villkor för hela länets 
befolkning. Samverkan skapar synergier och ett 
effektivt arbete.

Vi vill skapa en systematik och koordinera 
länets arbete för social hållbarhet. 

Vi får en helhetssyn och delad lägesbild vilket 
ger förutsättningar för att kunna fatta beslut om 
gemensamma ställningstaganden, gemensam 
inriktning och gemensam styrning.

Råd för social hållbarhet 
– varför samverka?
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Råd för social hållbarhet - organisation

Råd för social hållbarhet

Kansli

Samordningsgrupp

Länsövergripande nätverk
Exempel: Länsgrupp för integration,

Forum för inkluderande arbetsmarknad
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Råd för social hållbarhet – sakområden
Samverkan bygger på att tillsammans adressera våra uppdrag inom social hållbarhet.

Långsiktiga utvecklingsmål 2030+

Hälsofrämjande samhälle

Öppet och inkluderande samhälle

Utbildning och sysselsättning för alla

Prioriterade mål 2021-2024

Nära och hälsofrämjande vård och samhälle

Ett gott samhällsklimat med hög tillit och inkludering

Strategiskt utvecklingsområde 

En region för alla
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Råd för social hållbarhet – sakområden

Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län

Myndigheternas instruktioner och regleringsbrev

Det kommunala uppdraget och kommunal politisk styrning

Det regionala uppdraget och regional politisk styrning

Sju sakområden
Ram för samverkan

Två prioriteringar
Grund för gemensamma insatser
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Råd för social hållbarhet – åtaganden och insatser

Överenskommelse 

- Beskriver intentionen med vår samverkan

- Prioriteringar och åtaganden

- Uppföljning

Plan för samverkan

- Konkretiserar prioriteringarna

- Definierar insatsområden och mål för arbetet

Gemensamma insatser

- Genomförs och revideras löpande

Arbetet bygger på:

Folkhälsopolitikens åtta målområden 

Hälsans bestämningsfaktorer

Brottsförebyggande kunskapsbaserat arbete

Nationell och regional strategi om jämställdhet

Främjande och förebyggande arbete

En rättighetsbaserad metod
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Sakområden

• integration

• jämställdhet inklusive mäns våld mot 
kvinnor

• ANDT-LS (alkohol, narkotika, dopning, 
tobak, läkemedel och spel om pengar)

• brottsförebyggande frågor

• mänskliga rättigheter

• inkluderande arbetsmarknad 

• god och jämlik hälsa
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Prioriteringar

Främja:

• Hälsa, trygghet och goda livsvillkor för 
socioekonomiskt utsatta områden och grupper

Motverka:

• Mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat 
våld och förtryck, prostitution och 
människohandel
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• Klassificerar och grupperar områden med 
avseende på befolkningens demografiska 
och socioekonomiska struktur.

• Syftar till att beskriva och visualisera 
samband.

• Resultatet blir en ”social kompass” = 
visualisering av länets socioekonomiska 
landskap och som samlar delområden med 
likartade socioekonomiska egenskaper.

• Analysen baseras på 2018 års data och har 
gett upphov till sju åtskilda ”sociala 
landskap” – uppdatering hösten 2022

Den sociala kompassen
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Hälsa, trygghet och goda livsvillkor för 
socioekonomiskt utsatta områden och grupper

Insatsområden Mål Gemensamma aktiviteter

Kompensatoriska insatser 

för goda och jämlika 

livsvillkor

Alla barn har grundläggande förutsättningar att utifrån 

sina villkor utveckla kognitiva, emotionella, sociala och 

fysiska förmågor vilket ger dem en bra start i livet. 

Plattform för statistik, analys, kunskap 

och kommunikation

Suicidprevention

Förutsättningar för goda 

levnadsvanor

Invånarna i Uppsala län har goda möjligheter att göra 

hälsosamma val då det finns god tillgång till 

hälsofrämjande produkter, miljöer och aktiviteter.

Egenmakt, inflytande och 

delaktighet

Alla barn och ungdomar i Uppsala län har jämlika 

förutsättningar till egenmakt, att delta i demokratiska 

processer och i det civila samhället. 

Trygga miljöer Invånare i Uppsala län upplever att den miljö de vistas i 

är trygg.

Våldsförebyggande arbete i skolan

Lägesbilder för ökad trygghet
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Mäns våld mot kvinnor
Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning och barn-
/tvångsäktenskap, prostitution och människohandel för sexuella ändamål

Insatsområden Mål Gemensamma aktiviteter

Prostitution och 

människohandel för sexuella 

ändamål

Länets aktörer ska gemensamt verka för att 

kunskapen om prostitution och 

människohandel ökar i länet samt att fler 

ärenden rörande sexköp och 

människohandel för sexuella ändamål 

rapporteras, anmäls och lagförs. 

Regionkoordinatorer samfinansieras

Hedersrelaterat våld och 

förtryck

Länets aktörer ska gemensamt motverka 

hedersrelaterat våld och förtryck bland 

annat genom kunskapshöjande insatser, 

förebyggande arbete och stärkt samverkan.

Hedersresursteam

Kunskap om våld Länets aktörer ska gemensamt verka för att 

höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor. 

Webkurs om våld
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• Reviderad Överenskommelse och plan för 
samverkan

• Utvecklingsarbete under hösten 2022 för att 
sätta igång nya gemensamma aktiviteter

• Exempel: Gemensamt seminarium om goda 
levnadsvanor bland barn och unga 25/8

Nuläge
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