Samling för social hållbarhet i Dalarna

Bilaga 1

Steg 1 (Jan 2015 - Dec 2017)

2015
Initiativ från LD
Ärende till
Välfärds‐
beredningen.
Rekommendera
Dalarnas
kommuner att
delta i
inledande
process för att
utveckla
Samlingen

Förberedandefas
Steg 1 (LD:s värdskap)
Övergripande innehåll
och mål för Samlingen
tas fram gemensamt
Projektplan och
formell inbjudan till
länets kommuner om
medverkan i Samlingen
tas fram. Inledande
workshop och ansvars‐
områden fördelas till
bildade arbetsgrupper

Fyra insatsområden – ett strukturellt och
tre prioriterade sakområden
 Förbättra möjligheterna att mäta,
analysera samt bedöma effekterna
av åtgärder som vidtas.
 Ge alla barn och unga en bra start i
livet
 Ge alla förutsättningar till egen
försörjning
 Skapa hälsofrämjande och hållbara
miljöer och samhällen för alla

Steg 2 (Jan 2018-

2016

2017

2018

Genomförandefas Steg 1 (Leds av projektorganisation bildad under
förberedandefasen)

Spridnings‐
fas Steg 1

Förberedande‐
fas Steg 2

Fyra workshops genomförs – ett per insatsområde

Slut‐
rapport
och avslut‐
ande
konferens
för Steg 1

Förslag till vidare
arbetsformer och
åtgärder skall
behandlas
politiskt och
ställning tas till
hur en
gemensam
handlingsplan i
länet tas fram.

Arbetsgruppernas arbete i form av kartläggningar, metodutveckling,
kunskapsgenomgångar och framtagande av rekommendationer pågår löpande
Former för att kommunicera Samlingens arbete och skapa bred delaktighet
utvecklas
Löpande avrapportering
Deltagande sker till självkostnadspris

Samlingens syfte
Länets kommuner,
landsting och regionala
myndigheter
organiserar ett frivilligt
utbyte av kunskap och
erfarenheter med syfte
att höja kvalitén i det
lokala och regionala
arbetet för social
hållbarhet och för att
minska skillnader i
hälsa.

Avdelning för hälsofrämjande, Landstinget Dalarna, Falun 2014‐11‐28

Samlingens kortsiktiga mål, för Steg 1 är
 att skapa en arbetsform i länet för att ta fram en gemensam och kontinuerlig
överblick på hälsoutvecklingen för olika delar av länets befolkning samt
fördelningen av hälsans sociala bestämningsfaktorer i Dalarna samt
 att gemensamt identifiera och ta fram rekommendationer om beslut, insatser
eller åtgärder vilka mot bakgrund av nuvarande kunskap har störst sannolikhet
att motverka ojämlikhet i hälsa och verka för social hållbarhet.
Samlingens medellångsiktiga mål, för Steg 2, är
 att länets lokala och regionala organisationer har strukturer, verktyg och
arbetssätt som skapar långsiktiga förutsättningar för att minska skillnader i hälsa
och att jämlikhet i hälsa är ett integrerat mål i all politik och i ordinarie styrning
och ledning.
Samlingens långsiktiga mål är att skillnaderna i hälsa minskar i Dalarna.

