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Sammanfattning
Region Halland har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation för att
genomföra en sektorsövergripande kartläggning och nulägesanalys. Syftet är
utveckla det befintliga kunskaps- och samverkansarbetet för ett mer inkluderande
samhälle genom att arbeta i två sammankopplade processer.
1. Utveckla regiongemensam uppföljning och genomföra regionala analyser om barn
och ungas livsvillkor och hälsa. (0-19 år)
2. Utifrån regiongemensamma kunskapsunderlag om barn och ungas livsvillkor och
hälsa förbättra samverkan mellan region, kommuner, Länsstyrelsen, civilsamhälle
och andra aktörer.
För Halmstadsnämndens del innebär detta att planera dialoger med verksamheter
och ungdomar, samt att kartlägga lokala kunskapsunderlag.

Bakgrund
Region Halland har den 15 maj 2018 lämnat in en intresseanmälan till Delegationen
mot segregation för möjligheten att längre fram söka statsbidrag för arbete för
inkludering. Utifrån intresseanmälan har nu Region Halland beviljats statsbidrag för
att genomföra en sektorsövergripande kartläggning och nulägesanalys. Utifrån
nulägesanalysen ska en plan för det fortsatta arbetet för att motverka och minska
segregation tas fram.
En viktig utgångspunkt i samverkans- och utvecklingsarbete är gemensamma
kunskapsunderlag. I Halland har vi sedan lång tid följt den vuxna befolkningens hälsa
och har stor kunskap om vilka utmaningar som finns. Men kunskapen om barn och
unga finns inte samlad på motsvarande sätt, vilket innebär att vi saknar
gemensamma underlag för ett systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete.

I Halland finns en väl utvecklad struktur för samverkan mellan kommuner och region
inom olika sakområden, exempelvis skola och utbildning samt socialtjänst och
närliggande hälso- och sjukvård. Men det finns utmaningar när det gäller frågor som
kräver samverkan mellan olika sakområden och olika organisatoriska nivåer. Vi
saknar även en effektiv struktur för samverkan med civilsamhälle när det gäller barn
och ungas uppväxtvillkor.

Syfte
Syftet är att stärka samverkan för jämlika uppväxtvillkor för barn och unga 0-19 år. På lång

sikt minska och motverka social och ekonomisk segregation genom ett strategiskt,
sektorsövergripande och kunskapsbaserat arbetssätt.

Mål
Målet med detta arbete går ut på att förtydliga hur vi kan arbeta vidare utifrån två
delar.
Del ett: Utveckla regiongemensam uppföljning och genomföra regionala analyser om
barn och ungas livsvillkor och hälsa.
Del två: Förbättra samverkan utifrån ett barnperspektiv mellan region, kommuner,
Länsstyrelsen, civilsamhälle och andra aktörer.

Tidsplan
Oktober/november genomförs dialoger i kommunerna med verksamheter dvs lokala
och regionala representanter från verksamheter med uppdrag att arbeta med barn
och ungas livsvillkor och hälsa. I Halmstad genomförs denna 9 november med
representanter från olika förvaltningar. I varje kommun genomförs även fokusgrupper
med ungdomar som ett led i ett medskapande arbete med dem det berör. I Halmstad
är denna under planering.
December görs behovsanalys utifrån de genomförda dialogerna och det material
som finns till hands beträffande barn och ungas livsvillkor och hälsa i Halland. Utifrån
detta görs en plan för det fortsatta arbetet.
Fram till slutet av januari sammanställs en rapport inklusive plan för det fortsatta
arbetet.
Slutet av januari till mitten av februari skrivs ny ansökan för flerårig
genomförandeprocess som har sin grund i den framtagna planen.
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