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Dnr 2016:27
Regionförbundet Uppsala län

Bilaga till Remissvar Regional utvecklingsstrategi
Uppsala län
I detta remissvar gällande Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län har
Samordningsförbundet Uppsala län valt att fokusera på de delar som ligger inom
förbundets kärnområde. Synpunkter har därför i huvudsak lämnats på området En region
för alla, som är ett av tre prioriterade områden i den Regionala utvecklingsstrategin.
Utifrån lämnade svar i svarsbilagan, vill Samordningsförbundet Uppsala län komplettera
sitt svar enligt följande:
Samordningsförbundets uppdrag
Samordningsförbundet är ett länsförbund som består av fyra parter Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Landstinget i Uppsala län och länets åtta kommuner (11 medlemmar).
Förbundet verkar med stöd av Lagen om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet (SFS 2003:1210). Syftet med förbundet är att genom finansiell
samordning underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin förmåga att utföra
ett förvärvsarbete och därigenom utveckla förutsättningarna till egen försörjning. Syftet
är också att underlätta en effektiv resursanvändning inom rehabiliteringsområdet mellan
de fyra parterna. Med Samordningsförbundets unika sammansättning av stat, kommun
och landsting finns gynnsamma förutsättningar för att kunna bidra till att utveckla länet
ytterligare, främst vad gäller samverkan.
Synpunkter på området - En region för alla
Uppsala län är en region med gynnsamma förutsättningar. Arbetskraften har en hög
utbildningsnivå och andelen arbetslösa har under en lång period varit lägst av alla län i
Sverige. Trots goda förutsättningar står Uppsala län inför utmaningar vad gäller
arbetslöshet, sjukskrivningar, integration och ojämlik hälsa. Andelen strukturellt
arbetslösa ökar och det har blivit svårare för utsatta grupper att komma ut i arbete.
Personer med endast förgymnasial utbildning, personer födda utanför Europa, personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt äldre över 55 år löper
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större risk att bli långvarigt arbetslösa. Unga med aktivitetsersättning löper stor risk att
hamna i ett långvarigt utanförskap liksom nyanlända med låg utbildning.
Långtidssjukskrivningarna ökar kraftigt där det till stor del handlar om kvinnor med
diagnoser kopplade till psykisk ohälsa, men även bland män sker stora ökningar.
Länets utmaningar skiljer sig både mellan befolkningsgrupper samt inom och mellan
länets kommuner. Hur hanterar vi en heterogen arbetsmarknad trots låg arbetslöshet? För
de människor som idag står utanför arbetsmarknaden, hur stöttar vi upp där? Hur skapar
vi delaktighet bland de människor som idag befinner sig i utanförskap? Dessa frågor är
viktiga att lyfta i den Regionala utvecklingsstrategin om syftet med strategin är att skapa
en region för alla.
Synpunkter gällande målen - En region för alla
-

Mål A: Ett bra mål och viktig faktor när det gäller utanförskap som ger
kommunerna tyngd att arbeta med frågan.

-

Mål B: Vem ansvarar för att arbetet mot detta mål i kommunen? Hur skulle en
handlingsplan se ut? Betydelsefullt för utvecklingen i samhället men är det ett mål
som egentligen alltid går att arbeta mot?

-

Mål C: Positivt med tydligt mål om att personer ska närma sig arbetsmarknaden
och tydliggörandet av behovet med att arbeta med svagare grupper.
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