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Titel
Från politik till praktik

Typ av presentation
Muntlig presentation i plenum eller workshop.

Tema
Arbete för alla och möjligheten till delaktighet – aktiva mål för mer jämlik hälsa i Region
Östergötland.
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Margareta Wandel, strateg företagande och kompetensförsörjning margareta.wandel@regionostergotland.se

Ämne/sökord
Arbete, delaktighet, socialekonomi

Framgångar
Den social ekonomi/idéburen sektorn utvecklade en huvudroll i det regionala utvecklingsarbetet för
en jämlik hälsa.

Bakgrund
I arbetet med Östgötakommissionen 2013-2014 poängterades allas rätt till arbete och försörjning
som en viktig faktor för hälsa. Vidare upptäcktes att den sociala ekonomin som strategisk part inte
utnyttjades i det regionala utvecklingsarbetet. Det pågående arbetet hade fokus på arbetsintegreade
företag. Det fanns vid tillfället ingen generell handlingsberedskap men kommissionsarbetet lade
grunden till en generell kunskap om kopplingen till hälsa, om vad den sociala ekonomin är, och om
dess potential att bidra till en mer jämlik hälsa i befolkningen.
Ett exempel på rekommendation från Östgötakommissionens slutrapport som formulerade är att
stimulera framväxten av arbetsintegrerande sociala företag för att skapa arbete, tillit och framtidstro
hos människor som förlorat detta.

Målgrupp/deltagare
Människor som står långt från arbetsmarknaden

Centrala aktiviteter/insatser
Vi vill berätta om de olika sätt som Region Östergötland med detta som utgångspunkt har gått från
politisk vilja till praktisk tillämpning. Grunden för utvecklingsarbetet, med innovativt innehåll, har
erhållits via kunskapsunderlag; teoribildningar (collective impact och shared value), statistik från
RAKS databasen, kartläggning med den sociala ekonomins aktörer av den sociala ekonomins roll och
behov och påbörjandet av en överenskommelseprocess.

Förväntningar på resultat/effekter




Att den sociala ekonomin finns representerad i olika regionala strategiska samverkans
grupper.
Att dess potential strategiskt används och formaliseras via ideella offentliga partnerskap eller
via sociala hänsyn i upphandling.
Att Region Östergötland och den sociala ekonomins aktörer genomför en
överenskommelseprocess inom det sociala området.
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