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Stöd till utveckling i Blekinge län
och länets kommuner
Samlad bedömning
I Blekinge saknas idag ett länsgemensamt forum för politisk samverkan inom gemensamma
välfärdsfrågor. Diskussioner kring att forma sig i ett sådant gemensamt forum har dock
påbörjats i länet. På tjänstemannasidan finns ett gemensamt ledningsforum inom vård- och
omsorgsområdet, men frågor behöver ändå förankras och beslutas hos respektive huvudman
idag, och ett stort ansvar, och mandat, läggs därmed på ledande tjänstemän. Ett avtal finns
mellan kommuner och landsting kring FOU för områdena socialtjänst, äldre, funktionshinder
och psykiatri.
Såväl i länet som i de enskilda kommunerna finns många stuprör, och utvecklingsarbete
bedrivs parallellt på många arenor. Folkhälsoområdet, skola och kultur/fritid ingår inte i
stödstrukturerna idag.
Då Blekinge är en liten region både befolkningsmässigt och geografiskt upplever man att
deltagande och engagemang är lika stort från alla huvudmän, och man har god överblick över
länets viktigaste aktörer. Dock har ingen länsgemensam analys genomförts för att säkerställa
att utvecklingsarbetet leder till jämlik hälsa och vård i länets alla delar. Samarbetet inom
skolområdet skulle även kunna utvecklas.
Det finns god tillgång till kompetens inom förbättringsmetodik, men behov finns av
ytterligare kompetens inom statistik och analys samt implementering, även om visst arbete
påbörjats. Ett systematiskt arbete med gemensamt formulerade mål och indikatorer, samt
arbete med uppföljning och utvärdering av stödstrukturerna skulle stärka arbetet för
utveckling inom välfärdsområdet.
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Identifierade organisationer1
Landstinget Blekinge
-

Blekinge kompetenscentrum
Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen

Region Blekinge
Södra regionvårdsnämnden
Samordningsförbundet i Blekinge
Ungdomskraft Blekinge

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
I Blekinge saknas idag ett länsgemensamt forum för politisk samverkan inom gemensamma
välfärdsfrågor. Dock har en diskussion kring att forma sig i ett gemensamt forum påbörjats i
länet. Frågor förankras och beslutas hos respektive huvudman idag, och ett stort ansvar, och
mandat, läggs på ledande tjänstemän. Ett avtal finns mellan kommuner och landsting kring
FOU för främst socialtjänstens område och äldreområdet.
Ledning samverkan vård och omsorg (LSVO), är det tjänstemannaforum där
förvaltningschefer från kommuner och landsting träffas. En tydlig koppling till politiken
saknas, och frågor som diskuteras ligger främst inom socialtjänstens och den närliggande
hälso- och sjukvårdens område. En tydlig koppling saknas även till Region Blekinge.
Blekinge kompetenscentrum (BKC), som är en del av Landstinget Blekinge, är den
verksamheten där utvecklingsarbete sker utifrån FOU-avtalet. De fokuserar därmed främst
med de delar som är gemensamma för båda huvudmännen. 20 procent av BKC är finansierat
av huvudmännen, resten kommer från externa medel.
BKC har ett delansvar för spridning och implementering av kunskap i länet. De arbetar
mycket med nätverk som bygger på personer som finns hos huvudmännen - ibland
enhetschefer eller verksamhetschefer och ibland utvecklare.
De statliga satsningarna som gjorts inom PRIO har lett till resultat, men de utvecklingsarbeten
som genererats har drivits i ett annat spår än via BKC, då man upplevt dem som mer
verksamhetsfokuserade. Därmed har personer som arbetar direkt i verksamheterna fått
uppdragen.

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Sakområden
Såväl i länet som i de enskilda kommunerna finns många stuprör, och utvecklingsarbete
bedrivs parallellt på många arenor. Region Blekinge arbetar med tillväxt,
arbetsmarknadsfrågor och hållbarhet medan folkhälsofrågorna ligger i en egen enhet inom
landstinget. Även samordningsförbundet arbetar med sysselsättningsfrågor, men ofta i
kortvariga projekt och initiativ tillsammans med Försäkringskassa, Arbetsförmedling,
landsting och kommuner. Skolfrågorna är inte tydligt kopplade till de andra sakområdena.
Även inom kommunerna gör man olika, och sakområdena finns i olika stuprör på lokal nivå.
Eftersom länet är så pass litet är det dock ofta samma personer som arbetar i olika
arbetsgrupper utifrån de olika sakområdena.
BKC diskuterar just nu att integrera livskvalitets- och folkhälsoperspektivet än mer i sin
verksamhet. En länsgemensam folkhälsostrategi finns, och landstingets och kommunens
folkhälsostrateger arbetar tillsammans förebyggande.

Geografi och täckning
Finansiellt betalar de mindre kommunerna en mindre andel till den gemensamma strukturen,
men har också färre egna resurser för utveckling. Ingen uttalad tanke finns att kompensera de
mindre kommunerna med mer tid eller mer stöd. Man upplever ändå att de små kommunerna
deltar i gemensamma utvecklingsarbeten i lika stor utsträckning som de stora kommunerna.

Samarbeten
BKC är knutna till FOU Välfärd, och har samarbeten med olika högskolor och universitet, till
exempel Blekinge Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Lunds universitet.
Samarbeten sker främst inom området socialt arbete. Det finns även samarbeten med
Yrkeshögskolan och folkhögskolorna i närområdet. Då länet är befolkningsmässigt och
geografiskt litet bygger samverkan och samarbete ofta på personkännedom, och man upplever
att man har god överblick över de viktigaste aktörerna i länet.
Samarbeten med akademin och andra aktörer inom skolområdet skulle kunna utvecklas. Man
upplever även en svårighet att hitta samarbeten med primärvården, delvis på grund av
hälsovalet som styr vårdcentralernas arbete i stor utsträckning.

Kapacitet och kompetens2
BKC är en förhållandevis stor organisation – under 2015 cirkulerade ca 100 personer på
centret. Dock är majoriteten av personalen deltidsanställda, och knappt 20 personer är fasta
tillsvidareanställda. Inriktningen på arbetet styrs utifrån det avtal man har med landstinget och
Blekinges kommuner.

2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Det finns god tillgång till kompetens inom förbättringsmetodik, men behov finns av
ytterligare kompetens inom statistik och analys samt implementering, även om visst arbete
påbörjats. Behov finns även av stöd i hur man bäst använder sin dokumentation för att driva
förändringar och förbättringar inom verksamheten. Utvärderingar kan göras av BKC, men
ligger utanför samarbetsavtalet och måste därmed beställas.
Inom psykiatrin sköter mycket utvecklingsarbete själva, och har hittills inte nyttjat BKC som
ett stöd tack vare att de har egna utvecklingsresurser. De arbetar med uppföljning och analys i
kvalitetsarbetet samt förbättringskunskap, men enbart inom sitt område.

Kvalitetssäkring
Utifrån de områden som FOU-avtalet täcker skrivs en verksamhetsplan inför varje nytt år.
Planen följs upp kontinuerligt i dialog under året, och en beskrivning av vad som genomförts
utifrån avtalet redovisas i verksamhetsberättelsen. Denna verksamhetsberättelse är dock inte
spridd till alla verksamheter. Gemensamt formulerade resultat- och processindikatorer för att
följa arbetet saknas.

Förväntningar på statligt finansierad infrastruktur



Att den ska underlätta kommunikation mellan nationell – regional – lokal nivå samt
horisontellt. Den bör även underlätta spridning av goda exempel.
Att strukturen är lokalt förankrad och utgår ifrån lokala behov.
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Stöd till utveckling i Dalarnas län
och länets kommuner
Samlad bedömning
Förutsättningarna för ett regionalt stöd har stärkts betydligt under 2015 genom en tydligare
organisation samt att kommunerna tillsammans med landstinget har kommit överens om större
gemensam finansiering för vissa sakområden. Det politiska mandatet för regionalt arbete på
välfärdsområdet är dock fortfarande begränsat och kapaciteten att erbjuda utvecklingsstöd till
länets många små kommuner är underdimensionerad. Det finns en relativt stark FoU-aktör för
utveckling av socialtjänsten via Högskolan Dalarna, denna aktör skulle potentiellt kunna bli
mer tvärsektoriell och mer implementeringsstödjande, särskilt om samarbetet med den
regionala strukturen utvecklades.
Efterfrågan från enskilda kommuner på regional struktur och samarbete över gränserna tycks,
åtminstone i vissa delar, vara begränsad. Det faktum att det finns sju samordningsförbund i
länet stärker denna bild.

Identifierade organisationer1
Region Dalarna
Landstinget Dalarna
-

Avdelningen för hälsofrämjande

Centrum för klinisk forskning
Forskningsenheten vid rättspsykiatriska kliniken
Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (Högskolan Dalarna)
Samordningsförbund Västerdalarna
Samordningsförbund Norra Dalarna
Samordningsförbund Nedansiljan
Samordningsförbund Falun

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Samordningsförbund Borlänge
Samordningsförbund Södra Dalarna
Samordningsförbund Västbergslagen

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
Uppdraget för den regionala nivåns stöd till kommunerna är beslutat av Region Dalarnas
direktion och fokuserar stödjandet av en evidensbaserad praktik i enlighet med de nationella
överenskommelserna. För området finns ett särskilt politiskt organ, välfärdsrådet, som dock ej
är beslutande.
I övrigt finns politisk representation i länets sju samordningsförbund.
På tjänstemannaledningsnivå finns länsnätverk för förvaltningschefer inom hälsa och välfärd,
där fokus ligger på brytpunkten mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det saknas ett
länsövergripande forum som spänner över samtliga sakområden.
Mandat
Eftersom den politiska beredningen inte är beslutande ligger mandatet till stor del på
tjänstemän i de olika nätverk som finns, t ex. länsnätverket som nämns ovan. Det finns även
så kallade regionala utvecklingsgrupper kopplat till sakområden utifrån de nationella
överenskommelserna. 2019 förväntas regionbildning, och det finns uttalat att inte genomföra
några större förändringar till dess.
Ett initiativ har dock tagits av landstinget där man föreslår ett länsövergripande
utvecklingssamarbete kring jämlik hälsa mellan landsting, länsstyrelse, region, högskola och
länets 15 kommuner – Samling för social hållbarhet. Förslaget innebär att Region Dalarna blir
huvudman för samarbetet som kommer att pågå i två år.
Gällande spridning och implementering av ny kunskap i länet har varje länsaktör ansvaret för
kunskapsspridning inom sitt område, t ex Länsstyrelsen inom ANDT och landstinget inom
sjukdomsförebyggande metoder.

Sakområden
Det finns länsgemensamma utvecklingsgrupper för äldre, barn och unga, missbruk,
funktionsnedsättning och psykiatri. Man satsar även särskilt på brukarinflytande och
utveckling av socialtjänsten. Skolfrågorna finns med i vissa nätverk men är inte formellt en
del av stödstrukturen (mer stöd efterfrågas från vissa kommuner). För skolområdet finns
enskilda projekt på regional nivå, t ex för minskade skolavhopp, och det finns ett
elevhälsonätverk. Det länsövergripande ansvaret för folkhälsofrågorna ligger på Avdelningen
för hälsofrämjande inom Landstinget Dalarna, men folkhälsofrågorna och
arbetsmarknadsfrågorna är idag inte tydligt kopplat till befintlig struktur, även om personer
från exempelvis landstinget finns med i vissa arbetsgrupper.
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Geografisk täckning
Synen på behovet av regionalt stöd och samverkan varierar mellan kommunerna. Den
regionala stödstrukturen betraktar likvärdig tillgång till kunskap och information som ett
huvuduppdrag, därefter är det upp till kommunerna att ta till vara kunskapen.
Då kommunerna varierar i storlek varierar även huruvida de har kontaktpersoner eller
ansvariga för vissa frågor. Detta påverkar kommunernas förutsättningar att ta del av det stöd
som finns på länsnivå.

Samarbeten
Förutom Region Dalarna är Socialtjänstens Utvecklingscentrum vid högskolan Dalarna (SUD)
en aktör som erbjuder stöd för utveckling till länets kommuner. SUD har samverkansavtal
med kommunerna och landstinget där man i gemensamma överenskommelser fastställer
tvååriga beställningar kring främst uppdragsutbildningar. Koppling mellan SUD och Region
Dalarna finns genom representation i SUD:s chefsnätverk samt genom att forskare från SUD
finns med i Region Dalarnas arbetsgrupper. Samverkan mellan organisationerna kan utvecklas
och formaliseras ytterligare, detta kommer att prövas under 2017, då både stödstruktur och
SUD utvärderas samtidigt.
Landstingets FoU-enheter samarbetar ej med stödstrukturer för kommunal/regional
utveckling.
Samarbete finns mellan landsting, länsstyrelse och Polismyndigheten inom exempelvis våld i
nära relationer och ANDT-området.

Kapacitet och kompetens2
I den regionala strukturen finns främst kapacitet för kunskapsspridning och viss
processledning. Förutsättningar att ge stöd vid efterfrågan ifrån enskild kommun saknas,
samtidigt som (särskilt mindre) har stort behov av extern kompetens. Gemensamma medel går
till kunskapsspridning, metodutbildning och utvärdering.
Det finns en brist på analysstöd och systematisk uppföljning. Statistikkompetens finns inom
landstinget och på högskolan men nyttjandet av detta kan förbättras.
Högskolan Dalarna erbjuder via Socialtjänstens Utvecklingscentrum uppdragsutbildningar till
landsting och kommuner. Man tar också i viss utsträckning fram kunskapsunderlag och
genomför utvärderingar. Kapaciteten (ca 14 forskare) på SUD motsvarar enligt uppgift ej
efterfrågan från kommunerna. Högskolan Dalarna har ett centrum för implementering (KIPS)
med 20 forskare vars kompetens enligt 2016 års överenskommelse i högre utsträckning ska
spridas till kommunerna.

Kvalitetssäkring
Den regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin, är det dokument där de gemensamma
viljeinriktningarna för regionen uttrycks. Befolkningens hälsoutveckling i allmänhet, och
barns och ungas psykiska hälsa i synnerhet, presenteras som en viktig förutsättning för den
regionala utvecklingen. Gemensamma indikatorer för att följa upp arbetet saknas dock. Hittills
2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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har mycket kraft lagts på återrapportering till SKL kring de olika överenskommelserna. I
verksamhetsplanerna finns mål som ska följas upp tre gånger per år. Utvärdering av
stödstrukturen kommer att ske i början av 2017.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur








Att den är långsiktig (inga ettåriga satsningar) och rikta in sig på struktur, inte
sakområden. Man efterlyser tydliga krav på vad som förväntas av den regionala nivån,
samt att den nationella nivån begär redovisning av resultat.
Att man med strukturen beaktar helheten och kommer ifrån stuprören. Genom att
sikta in sig på jämlik hälsa som ”paraply” för infrastruktur och framtida satsningar
säkrar man helheten från främjande och förebyggande insatser till utveckling av
behandling och vård. Det gör att det inte blir för otydligt med satsningar som NSK
och NSK-S.
Det är önskvärt att det ekonomiska ansvaret delas mellan stat, kommun och
landsting/region. Samtidigt är det viktigt att de lokala och regionala nivåerna står för
grundfinansiering.
Man ser ogärna att en framtida infrastruktur kopplas till en särskild myndighet såsom
Socialstyrelsen, då man anser att det måste vara mer verksamhetsnära, tvärsektoriell
och flexibel organisation. Det är viktigt att bygga vidare på det som finns.
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Stöd till utveckling i Region
Gotland
Samlad bedömning
I Region Gotland finns en utvecklad struktur för gemensam ledning och styrning genom
regionstyrelsen och arbetsutskottet för socialtjänst och hälso- och sjukvård. Region Gotland
har även en samverkans- och stödstruktur som ger förutsättningar för ett
förvaltningsövergripande arbete.
Region Gotland är en liten region (57 000 inv.) med endast en kommun. Det har till följd att
de resurser som finns tillgängliga för verksamhets- och kunskapsutveckling på den regionala
nivån också är små. En liten regional organisation ger möjlighet till överblick och att
identifiera nödvändig kompetens för ett samordnat regionalt utvecklingsarbete. De
utvecklingsresurser som Region Gotland förlitar sig på i det gemensamma utvecklingsarbetet
finns på så sätt i linjen och inte på den övergripande regionala nivån. Detta gäller dock inte
folkhälsofrågorna, där resurserna finns på det länsövergripande ledningskontoret.
Vad det gäller kvalitetssäkring pågår ett arbete för att skapa en process över
förvaltningsgränserna som samlar den analys- och statistikkompetens som finns inom berörda
verksamheter. Detta görs med syfte att formulera gemensamma mått och indikatorer som
underlag för framtida utvecklingsarbete, och för att följa upp det arbete som pågår.
Avstämningar med politik och förvaltningschefer används för att följa upp det regionala
utvecklingsstödet, men ett mer systematiskt utvärderingsarbete av stödstrukturerna kan
utvecklas.
Sammanfattningsvis finns en tydlig regional samverkans- och stödstruktur, men regionen har
begränsat med utvecklingskraft för att på den regionala förvaltningsövergripande nivån ge
stöd för att driva frågor och ta fram övergripande analyser och mått på hur arbetet fortskrider.

Identifierade organisationer1
Region Gotland
-

1

Ledningskontoret
Socialförvaltningen

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Finsam Gotland
FOU Södertörn
KUR
Campus Gotland

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
Landskapet Gotland utgör en enda kommun, som sedan den 1 januari 2011 heter Region
Gotland. På Gotland finns inget landsting utan Region Gotland ansvarar för både
primärkommunala uppgifter och landstingskommunala uppgifter som vård och kollektivtrafik.
Även det regionala utvecklingsansvaret ligger på Region Gotland.
I Region Gotland finns en utvecklad struktur för gemensam ledning och styrning genom
regionstyrelsen samt arbetsutskottet för socialtjänst och hälso- och sjukvård. I det sistnämnda
förbereds arbetet av ordförande i respektive nämnd, och där tas ofta de strategiska frågorna
som rör t.ex. barn och unga i riskzon, multisjuka äldre, missbruk och beroende och psykisk
ohälsa (barn, vuxna, äldre). Regionstyrelsen arbetar mindre med välfärdsfrågor och mer med
frågor som rör infrastruktur, samhällsplanering, internationella frågor. Dock ligger ansvaret
för de strategiska folkhälsofrågorna här.
På tjänstemannanivå finns sedan flera år en struktur för samarbete mellan socialtjänst och
hälso- och sjukvård kring frågor som rör barn och unga, BarnSam. BarnSam är ett
ledningssystem och en mötesplats för samverkan med särskild inriktning på psykisk ohälsa
och barn och unga i behov av sammansatt stöd. Folkhälsochefen sköter idag sekreterarskapet i
gruppen. BarnSam möts fyra gånger per år och stämmer regelbundet av med berörda
nämnders ordförande. BarnSams operativa motsvarighet är Barnnätverket där chefer närmare
verksamheterna möts i samarbete och samverkan. Barnnätverket möts en gång i månaden
samt i aktuella projektgrupper.
Dagens regionala struktur för samverkan bygger på erfarenheterna från BarnSam. Region
Gotland strävar efter att vidareutveckla liknande nätverk för vuxna (VuxenSam) och äldre
(ÄldreSam) ur befintliga chefsnätverk för dessa målgrupper som idag styrs av den
samordnade ledningsstrukturen för socialtjänst och hälso- och sjukvård (SLS). Den regionala
samverkansstrukturen är en arena som ger förutsättningar för ett gemensamt arbete som täcker
hela regionen.
Gotlands regionala samverkans- och stödstruktur innefattar:






Politisk nivå med representanter i regionstyrelsen.
Strategisk nivå som involverar förvaltningschefer.
En nivå man kallar ”stödstruktur”. Detta är nytt och utgör ett försök att inom
regionen samla den analyskompetens som finns i Region Gotlands olika
verksamheter. Man identifierar nödvändig analyskompetens beroende på de olika
uppdrag man arbetar med.
En mer operativ nivå i form av ett chefsnätverk där det finns möjlighet för chefer att
lyfta angelägna verksamhetsfrågor, definiera viktiga utvecklingsområden och driva

Inventering av Region Gotland
Underlag till förstudie om infrastruktur för psykisk hälsa

14 (114)

förändringsarbete över förvaltningsgränser. Chefsnätverket är ett forum i vilket
medarbetare (genom sina chefer) kan driva frågor som man uppmärksammat som
särskilt viktiga.
En verksamhetsledare är anställd på Region Gotland som arbetar med att utveckla formerna
för regional samverkan och regionalt utvecklingsarbete. Verksamhetsledaren finns på
ledningskontoret för Region Gotland och tillhör Enheten för organisations-utveckling.
Funktionen låg tidigare inom socialtjänsten i Region Gotland. De övriga utvecklingsstödjande
kapaciteter som är kopplade till samverkansstrukturen är framförallt personer som är anställda
i linjen inom Region Gotland (kommun och landsting).
Region Gotland har också på övergripande nivå ett samverkansråd som heter RegSam.
Rådet ska samråda, samverka och informera med målsättning om samsyn och arbete mot
gemensamma mål. I samverkansgruppen ingår regionstyrelsens ordförande, ett regionråd,
oppositionsrådet, regiondirektören samt sekreterare från Region Gotland, landshövding och
länsråd från Länsstyrelsen i Gotlands län, rektorsråd och administrativ chef från Uppsala
Universitet Campus Gotland samt arbetsförmedlingschef för Arbetsförmedlingen på Gotland.
Mandat
Regionfullmäktige hanterar till viss del utvecklingsfrågor. Genom regionstyrelsen finns ett
uppdrag om regional samverkan och stödstruktur, och visst stöd finns på ledningskontoret,
bland annat ansvaret för utveckling av de strategiska folkhälsofrågorna. De huvudsakliga
mandaten för arbetet med utvecklingsfrågor inom den regionala samverkans- och
stödstrukturen ligger dock inom respektive nämnd.
Detta får konsekvensen att initiering och beslut för olika typer av förvaltningsövergripande
arbeten kommer till respektive förvaltningsnämnd. Genomförande koordineras av
samverkansstrukturen, men drivs av chefer i linjerna och uppföljning sker för det mesta i
linjen upp mot nämnderna.

Sakområden
Eftersom Gotlands kommun är en del av Region Gotland, som också ansvarar för hälso- och
sjukvården, finns för de flesta sakområden inga samordnande länsövergripande enheter.
Socialförvaltningen är på så sätt den organisation som ansvarar för utvecklingen av
socialtjänst och äldreomsorg i hela länet. På samma sätt ansvarar Kultur- och
fritidsförvaltningen för utveckling av kultur och fritid i länet och Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen för utveckling av sysselsättning och utbildning. Helhetsansvaret för de
strategiska folkhälsofrågorna ligger dock på ledningskontoret, som är länsövergripande. På
detta sätt stödjer man integreringen av folkhälsoperspektivet i samtliga förvaltningars
verksamhet.

Geografi och täckning
Det finns en pågående diskussion om den landstingskommunala och primärkommunala
servicen på Gotland. För att upprätthålla tillräcklig kvalitet är trenden att allt fler verksamheter
förläggs till Visby. Man uppfattar dock inte att det påverkar utfallet i de olika länsdelarna.
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Samarbeten
Region Gotland har precis sagt upp sitt samarbete med FoU Södertörn. Avtalet slutar att gälla
om 18 månader.
Region Gotland har ett utvecklingssamarbete med Uppsala universitet, campus Gotland. Detta
samarbete har reglerats i en avsiktsförklaring, som nu har utvecklats till ett partnerskap där
man siktar på att Gotland ska bli en världsledande universitets-ö. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen samarbetat med Uppsala universitet kring olika former av
verksamhetsförlagd utbildning, vilket ses som viktigt för den framtida
kompetensförsörjningen. De för även en diskussion om att använda universitetets kompetens
som ett bredare utvecklingsstöd.
Visst samarbete finns också med Länsstyrelsen på Gotland. Karaktärerna på de olika statliga
satsningarna (kortsiktiga) och att det handlar om små medel (p.g.a. länets storlek) gör att
samverkan sällan är meningsfull. Länsstyrelsen har inte heller, till följd av att det endast finns
en kommun, en samordnande roll.
FINSAM Gotland är tydligt kopplad till den regionala strukturen. Regionfullmäktiges
ordförande leder FINSAMs arbete och chefer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Socialförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen sitter i styrelsen.

Kapacitet och kompetens2
Gotlands kommun täcker hela Gotland och en integrerad del av Region Gotland. Den
länsövergripande enhet som arbetar med frågor inom hela länet utgörs på så sätt direkt av
Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och ledningskontoret.
De utvecklingsresurser som finns inom respektive område är verksamhetsledare och
utvecklingsledare inom de olika verksamhetsgrenarna. Även cheferna räknas in som en del i
den regionala utvecklingsresursen. För folkhälsoarbetet finns fem medarbetare, inklusive chef.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns olika utvecklingsresurser.
Verksamhetscontrollers arbetar inom förvaltningen med att följa öppna jämförelser, och
utvecklingshandledare ger stöd i förbättringsprogram (genombrott). Man genomför även s.k.
A3-utbildningar till stöd för utvecklingsarbete.
I länet ser man behov av spetskompetens kring analys/statistik för att rätt kunna tolka data.
Samtidigt ser man att det är viktigt att spetskompetensen kombineras med god kunskap om
verksamhet. Man ser också behov av kompetens kring implementering och processledning.
För att lyckas med att implementera satsningar ser man också att det är angeläget att ta fram
ett utbildningsstöd till politiker kring implementering på den landstingskommunala arenan.
Även strikt utvärderingskompetens upplevs saknas, och är något man gärna utvecklar
ytterligare.

2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Kvalitetssäkring
Arbetet med kvalitetssäkring på den regionala och övergripande nivån handlar om att
sammanställa data från de olika utvecklingsarbeten som ligger inom landstingskommunala
nämnderna. Inom Region Gotland är det de förvaltningarna och facknämnderna som styr
inriktningen och därmed uppföljningen. Arbetet med kvalitetssäkring på den regionala och
förvaltningsövergripande nivån blir därmed en fråga att sammanställa data som finns
tillgängliga inom ramen för respektive förvaltnings/facknämnds uppföljning av se indikatorer
som är kopplade till målen.
Inom regionen finns en ambition att arbeta gemensamt med förvaltningsövergripande
analyser. Det handlar om att identifiera tvärprocesser för analyspersonal. Resurser finns, i
linjen. Ett exempel på denna strävan är en återkommande analysvecka där man gemensamt
analyserar data för att få till ett systematiskt tänk som gäller hela Region Gotland.
Arbetet med samverkans- och stödstrukturen inom Region Gotland följs upp årligen av
politiker och förvaltningschefer, men det finns en tendens att trycket på att producera nytt är
högre än att följa upp det redan genomförda. Att dra kvalificerade slutsatser utifrån en analys,
ta till sig dessa och sedan göra förändringar utifrån dessa är ett utvecklingsområde.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur






Man har svårt att ta ställning kring detta utifrån att det är osäkert vad som händer
kring en eventuellt ny regionindelning i Sverige.
De vill dock gärna behålla strukturen de har byggt upp för de delar de kommer att
ha kvar efter att storregionerna bildas. Den möjliggör tvärsektoriellt arbete
kommun-landsting, och det ska de vara rädda om.
Man vill att en kommande infrastruktur inte är så rigid så att undantag för Gotland
blir omöjliga. Strukturen måste kunna anpassas efter lokala förutsättningar där det
är nödvändigt – det som blir bäst i resten av landet slår kanske sönder fungerande
samverkan på Gotland.
Om det är på allvar att folkhälsoområdet ska finnas med i regionala
stödstrukturerna behövs betydligt mer stöd kring praktik och metodik, dvs. det
man faktiskt ska göra på regional och lokal nivå.
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Stöd till utveckling Gävleborgs
län och länets kommuner
Samlad bedömning
I Gävleborg finns två olika forum för politisk samverkan inom välfärdsområdet; Nätverk
Välfärd som hanterar hälso- och sjukvård och socialtjänstfrågor, samt Nätverk för Strategisk
Samverkan inom folkhälsoområdet (NSSG). Det är osäkert hur informationsöverföringen
mellan dessa forum ser ut. På tjänstemannasidan finns på motsvarande sätt två olika strukturer
för stöd till politiken.
Gävleborg bildade region år 2015, och flera områden och strukturer är fortfarande under
utveckling. Även om det finns gemensamma forum på både politisk som på högre
tjänstemannanivå så täcker dessa enbart ett fåtal sakområden och samverkan sker i begränsad
utsträckning.
Samverkansstrukturen för evidensbaserad praktik utgör i sig den huvudsakliga funktionen för
att hantera variationer i kommunstorlek, men hur den i praktiken skulle kompensera för
skillnader och geografiska avstånd är oklart. En analys av vilka förutsättningar som fanns för
folkhälsoarbete inom kommunerna, landstinget och Länsstyrelsen genomfördes 2014, men
har, av olika anledningar, inte använts så mycket i utvecklingsarbetet.
De flesta utvecklingskompetenser som inventerats finns i olika delar av Region Gävleborg,
men samnyttjandet av olika kompetenser kan öka. Generellt kan arbetet med kvalitetssäkring
samt förändringsteori/programlogik utvecklas, likaså samarbetet mellan huvudmännen och
övriga berörda aktörer.

Identifierade organisationer1
Region Gävleborg
-

1

Samhällsmedicin (analys och uppföljning)
Folkhälsa och hållbarhet
Division Medicin-Psykiatri
Division Primärvård

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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FoU Välfärd
Centrum för forskning och utveckling (CFUG)
Samordningsförbund Gävleborg
Högskolan i Gävle
Vård och omsorgscollege (VOC) Gävleborg

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
Den politiska styrningen för samverkan i sociala välfärds- samt hälso- och sjukvårdsfrågor
sker i Nätverk välfärd där hälso- och sjukvårdsnämndens presidium (ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande) från regionen och ordförandena för socialnämnder,
omsorgsnämnder och utbildningsnämnder från kommunerna sitter (se bild 1 nedan).
Motsvarande forum på tjänstemannanivå kallas Länsledning välfärd där divisionschefer från
hälso- och sjukvården (HoS), socialchefer, omsorgschefer och skolchefer sitter med. Arbetet
grundas på fyra gemensamma utgångspunkter: barn, äldre, missbruk samt psykisk hälsa.
Forumet består i dagsläget av ca 40-45 ledamöter och representanter från fler sakområden
övervägs (t ex folkhälsa och arbetsmarknad/sysselsättning).
Kopplat till Länsledning välfärd finns utvecklingsledare som arbetar med olika frågor från
både nationell som lokal nivå. Dock finns ingen enskild aktör för länsövergripande ansvar och
utveckling inom området psykisk hälsa förutom i det specifika implementeringsarbetet av
Case management och psykospatienter. Generellt har varje verksamhet och enhet en egen
resurs för kvalitet och utvecklingsarbete.
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Figur 1. Samverkans- och stödstrukturer för evidensbaserad praktik i Gävleborg.

Mandat
Nätverk Välfärd som nämns ovan är ingen nämnd och har därmed inget beslutsmandat, utan
fyller en rekommenderande funktion. Beslut inom Nätverk Välfärd måste godkännas inom
respektive huvudmans hemnämnd.
Länsledning välfärd har inte heller något formellt beslutsmandat, men beslut kan tas utifrån
respektive representants egna mandat.

Sakområden
Den samverkan som sker inom Länsledningen hanterar socialtjänstfrågor, HoS-frågor och
skolfrågor, men i vilken grad man samverkar kring skolfrågorna kan skilja sig mellan
kommuner.
Gävleborg har sedan 2015 ett samordningsförbund som är under utveckling och är den
huvudsakliga aktören för arbetsmarknad/sysselsättning (främst arbetsrelaterad rehabilitering).
Inom hälso- och sjukvården har respektive verksamhetsområde en eller flera
verksamhetsutvecklare som motsvarar det direkta stödet på länsövergripande nivå. Dessa
tillsätts efter behov. Ett visst samarbete finns med kommunerna genom Kommunchefsgruppen
som kan ge uppdrag till ex primärvården eller psykiatrin.
Inom folkhälsoområdet finns en parallell struktur till Nätverk välfärd som kallas NSSG,
Nätverk för Strategisk Samverkan inom folkhälsoområdet, där kommun- och regionpolitiker
träffas. Efter regionbildningen delade man på den samhällsmedicinska enheten som idag
främst arbetar med statistik- och analys, samt framtagande av planeringsunderlag till
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regionledningen. Det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet, och det stöd som erbjuds
kommunerna finns istället hos Avdelningen för folkhälsa och hållbarhet. Det finns en
ambition att inkludera området mer inom bland annat hälso- och sjukvårdens område.

Geografi och täckning
Samverkansstrukturen för evidensbaserad praktik utgör i sig den huvudsakliga funktion för att
hantera variationer i kommunstorlek, men hur den i praktiken skulle kompensera för
skillnader och geografiska avstånd är oklart. Exempelvis är FoU Välfärds arbete opåverkat av
sådana aspekter men upplever de mindre kommunerna ändå närvarar i samma utsträckning
som de större. Samhällsmedicin genomförde 2014 en analys om vilka förutsättningar som
fanns för folkhälsoarbete inom kommunerna, landstinget och Länsstyrelsen (Community
Readiness Model). Den har dock, av olika anledningar, inte använts så mycket i
utvecklingsarbetet.

Samarbeten
Det finns ett samarbete mellan brukarråden och psykiatrin i Gävle där dessa inkluderas i
frågor som rör bland annat verksamhetsutveckling. Dock finns brukarråden inte
representerade lokalt och råden har svårt att rekrytera unga.
I dagsläget finns enbart ett samarbete med sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Gävle.
Dock har högskolan uttryckt intresse att bredda samarbetet med kommunerna.
Inom folkhälsoområdet finns samarbete med Länsstyrelsen, och diskussioner har startats med
samordningsförbundet. Avdelningen för folkhälsa och hållbarhet samarbetar med Högskolan
genom att de tar emot studenter, föreläser på högskolans olika program och sitter med i olika
utbildningsråd. Samarbete mellan folkhälsan och de regionala stödstrukturerna för
evidensbaserad praktik saknas.
Representanter från länet sitter med i NSK-S.

Kapacitet och kompetens2
Under det som kallas Centrum för kunskapsstyrning har tre förvaltningar ingått i ett
partnerskap; Samhällsmedicin, FoU Välfärd och Centrum för forskning och utveckling.
Samhällsmedicin arbetar med att stödja den högsta regionledningen med statistik, analys- och
beslutsstöd om bland annat hälsoläget i regionen och faktorer som har betydelse för regionen
och dess utveckling. FoU välfärd har huvuduppdraget att sprida kunskap och forskning inom
välfärdsområdet. Hela implementeringsansvaret ligger idag på kommunerna som kan köpa
tjänster vid behov.
FoU välfärd har i dagsläget fyra anställda samt tre uppdragsbaserade tjänster som finansieras
med externa medel. Basanslaget ligger totalt på 2,5 miljoner kronor med tillkommande
externa medel. Inom vuxenpsykiatrin arbetar två personer med vårdutveckling på heltid samt
en person som implementeringsstöd. Det finns även ett administrativt stöd under Division
primärvård. I kommunerna varierar personella resurser men generellt finns en tjänst för
utveckling eller utredning.

2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Inom psykiatrin finns majoriteten av de på förväg identifierade nyckelkompetenserna inom
verksamheten genom vårdutvecklarna som har både metodkunskap och sakområdeskunskap.
På FoU Välfärd finns forskare och utvecklingsledare med tillhörande kompetens, dock saknas
sakområdeskunskap inom bland annat psykiatrifrågor.
På avdelningen för Folkhälsa och hållbarhet finns tio personer, varav några är på deltid (70-80
%). De kan bistå kommunerna och landstingsverksamheterna med processledningsstöd och
visst stöd i implementering. De arbetar även mycket med utbildning för exempelvis hälso- och
sjukvårdspersonal, andra förvaltningar inom regionen samt i vissa regionala
utvecklingsprojekt. Generellt efterfrågas stöd i arbete med förändringsteori/programlogik och
implementering.

Kvalitetssäkring
Arbetet med kvalitetssäkring är ett genomgående utvecklingsområde för länet. I den regionala
utvecklingsstrategin finns mål för regionen där folkhälsa/social hållbarhet är ett område.
Resultatindikatorer finns kopplade till målen, men processindikatorer saknas.
I anslutning till samverkans- och stödstrukturerna finns handlingsplaner med tydliga mål på
både länsövergripande samt lokal nivå men däremot saknas indikatorer och det görs få
effektutvärderingar.

Önskemål med statligt finansierad infrastruktur





Tydligare uppdrag (inte bara kvittera ut medel).
Långsiktighet för satsningar (minst 3-4 år) med krav på tydliga indikatorer för att nå
vissa mål för att få tillgång till fler medel.
Undvik en påbyggnad som inte märks av i verkligheten.
Bestäm indikatorer i förväg för att kunna göra öppna jämförelser nationellt.
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Stöd till utveckling i Hallands län
och länets kommuner
Samlad bedömning
I Region Halland finns en utvecklad struktur för samordning av regional och kommunal
styrning för vård och socialtjänst på såväl politisk som tjänstemannanivå. I det politiska
forumet upplevs dock representationen något ojämn, och det skulle kunna förstärkas för att bli
en tydligare politisk arena för gemensamma beslut mellan kommuner och region.
Tjänstemannastrukturen är något starkare, men den specifika fördelningen av beslutsmandat
mellan den strategiska, taktiska och operativa nivån har upplevts oklar.
Vad det gäller utvecklingsresurser finns processtöd (och visst implementeringsstöd) på
regionkontoret, men implementeringsansvaret ligger främst på de lokala arbetsgrupperna.
Stödstrukturens stabilitet varierar mellan sakområden, där de starka områdena är
socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård, samt beroende- och missbruksfrågor.
Utbildning och skola saknar en tydlig koppling till stödstrukturen, och likaså
folkhälsofrågorna samt samordningsförbundets arbete med sysselsättning/arbetsmarknad.
I Region Halland finns sex permanenta tjänster för utvecklingsledare, och ett antal tillfälliga
resurser som främst finansieras med statliga medel. För folkhälsoområdet finns ytterligare ca
8 årsarbetskrafter, varav sex stycken är knutna till den lokala nivån. Generellt finns behov av
kompetens inom processledning, uppföljning och utvärdering samt arbete med
förändringsteori/programlogik. På regional nivå finns mål och handlingsplaner som följs upp
årligen, dock utvärderas inte utfall, och arbete med öppna jämförelser är under utveckling.
Indikatorer för den regionala tillväxtstrategin är precis klara.
Sammanfattningsvis finns en länsövergripande struktur och gemensamma mål- och
handlingsplaner förtydligar arbetet. Strukturen kan dock förankras och förtydligas ytterligare
och breddas till att inkludera fler sakområden.

Identifierade organisationer1
Region Halland
1

Avdelningen för regional samverkan

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Avdelningen för utveckling och tillväxt
FoUU Halland

Samordningsförbundet Halland
Hallandsrådet för psykiatribrukare
Högskolan i Halmstad

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
Region Hallands struktur för samordning av regional och kommunal styrning på politisk nivå
utgörs av Kommunberedningen. Där ingår tolv kommunstyrelse-representanter samt fyra
representanter från regionen. Det beredande organet till Kommunberedningen på
tjänstemannanivå är Chefsgrupp Halland som består av kommuncheferna och
regiondirektören. Representationen av både kommunerna och regionen på denna nivå upplevs
något ojämn och kan förstärkas för att utgöra ett tydligare politiskt forum där behov kan lyftas
och strategiska beslut fattas för båda parter. Det finns heller inte något beredande organ på
politisk nivå specifikt för socialtjänst vilket uppfattas som ett förbättringsområde.

Figur 2. Regional stödstruktur för vård och socialtjänst i Halland.

På tjänstemannanivå är strukturen något starkare. Under chefsgruppen finns en strategisk
grupp som består av socialchefer och hälso- och sjukvårdsdirektören. Gruppen formulerar
årligen uppdrag till de taktiska grupperna som utgörs av avdelningschefer och finns inom
områdena Barn, unga och familj, Funktionsnedsatta, Missbruk - beroende, Psykiatri, Äldre
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och E-hälsa. Därunder bildas arbetsgrupper med bred representation (ex brukare) och nätverk
utifrån behov.
På regionkontoret finns en avdelning för regional samverkan som är gemensam för
kommunerna och regionen och ska förse de strategiska och taktiska grupperna med
processtöd. Den strategiska nivån ansvarar för uppdragsbeskrivningar, resursfördelning och
uppföljning. Den taktiska nivån ansvarar för framtagningen av en tre-årig mål- och
handlingsplan som ska godkännas av den strategiska nivån. Den operativa nivån verkställer
sedan denna. Specifik fördelning av beslutsmandat mellan nivåerna har dock upplevts något
oklart. Implementeringsansvaret ligger idag främst på de lokala arbetsgrupperna med svagt
stöd från FoUU Halland och utan planer för gemensam uppföljning. Dock finns ett visst
implementeringsstöd i utvecklingsstrategerna för tjänstemän, men stödstrukturens stabilitet
varierar mellan sakområden.
Kommunerna har inget eget politiskt forum utöver chefsgruppen där huvudmännens
representation är ojämn.
Kommunal finansiering för regional verksamhet finns kvar sedan innan regionbildningen
2011, vilket har resulterat i ett starkt basanslag. Utöver detta så bygger mycket av det
regionala arbetet på frivilliga insatser av lokala aktörer.

Sakområden
De taktiska grupperna i stödstrukturen (se bild 1 ovan) fokuserar på sina respektive områden
som inkluderar socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. En tydlig struktur har
underlättat samverkan kring beroende- och missbruksfrågor.
Utbildning och skola saknar en stark koppling till den regionala stödstrukturen och är idag inte
lika inkluderade i samverkansarbeten med till exempel den taktiska nivåns område för Barn,
unga och familj.
Utöver de taktiska gruppernas arbete för arbetsmarknad/ sysselsättning så finns också ett
samordningsförbund i Halland. Dock kan kontakten mellan de två förbättras.
För folkhälsoarbetet finns en parallell struktur där man arbetar genom lokala nämnder. De
lokala nämnderna finns i varje kommun och består av regionpolitiker. Samverkan med
kommunerna sker när de lokala nämnderna och kommunernas folkhälsoråd träffas. Inget
länsövergripande tjänstemannaforum för folkhälsofrågorna finns, men det finns en strateg för
social hållbarhet knuten till alla sex lokala nämnder, och en övergripande utvecklingsledare på
halvtid på regionen. Sedan ca ett år tillbaka finns folkhälsofrågorna/social hållbarhet med som
ett prioriterat områden i den regionala utvecklingsstrategin.

Geografi och täckning
Tillgången till stöd är jämn i länet och resurser kan fördelas och anpassas efter behov. Enligt
Avdelningen för regional samverkan finns ingen regional strategi för att säkerställa
kompensation för eventuellt olika förutsättningar som kommunerna har, utan man förlitar sig
främst snarare på de större kommunernas hjälpsamhet. Enligt Avdelningen för utveckling och
tillväxt beskriver man däremot att målet om en jämlik hälsa nu finns med i den regionala
tillväxtstrategin, och att vissa verksamheter, exempelvis tandvården, börjat organisera sig
utifrån de områden som har störst behov. Även de lokala nämnderna för folkhälsoarbetet (som
består av regionala politiker) planerar sitt arbete utifrån de skiftande lokala förutsättningarna.
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Samarbeten
I regionen finns etablerade råd för bland annat funktionshinder och missbruk. För det senare
finns även en brukargrupp på den taktiska nivån, som deltar vid behov.
Det finns inget pågående samarbete mellan regionens Avdelning för regional samverkan och
dess FoUU som idag sysslar med vårdorienterad forskning. Det finns däremot ett samarbete
med FoUU inom folkhälsoområdet, där de gör länets befolkningsundersökningar samt
analyserar resultatet. FoUU har nyligen börjat medverka i diskussionerna kring strategiska
frågor och har ambitionen att arbeta med samtliga delar som ingår i deras uppdrag (dvs.
forskning, utbildning, kunskapsspridning och kompetensutveckling).
Det finns ett samverkansavtal mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland, men det
praktiska samarbetet sker i praktiken mest utifrån personliga kontakter. Inom
folkhälsoområdet finns ett samarbete kring studenter, föreläsningar och uppdragsstudier, men
samarbetet inom andra sakområden (t ex utbildning och kompetensförsörjning) kan utvecklas
mer. Regionkontoret och högskolan för en dialog om hur detta kan ske.
Samordningsförbundet i Halland har ett samarbete med högskolan där de följeforskar med
fokus på hållbarhet och främjande faktorer kring utveckling och integrering av projekt i
kärnverksamheter. Samarbetet har lyft och stärkt hållbarhetsperspektivet inom
samordningsförbundets ordinarie verksamhet.
I övrigt finns ett samarbete mellan regionen och Länsstyrelsen inom ANDT, jämställdhet och
integration. Samarbetet mellan folkhälsoområdet och de regionala stödstrukturerna för vård
och socialtjänst kan utvecklas mer.

Kapacitet och kompetens2
Inom regionen finns sex samfinansierade permanenta uppdrag som omfattar en
avdelningschef, en övergripande utvecklartjänst, en controller och tre utvecklingsstrateger för
områdena äldre, missbruk barn och unga och psykiatri, samt funktionshinder.
Utöver dessa finns tillfälliga uppdrag finansierade med främst statliga medel:











1 Utvecklare integrerade arbetsformer samt PRIO 1 år
1 utvecklare rätt vård och omsorg 1 år
Totalt 1 tjänst uppdelat på fyra personer inom äldreområdet
0,8 utvecklare för utveckling av demensvård för funktionshindrade 6 mån
1 utredare 8 mån inom missbruk - beroende
1 utredare funktionshinder 8 mån
1 utvecklare barn och unga tom 150630 nytt uppdrag ytterligare 1 år
1 utvecklare brukarinflytande/SIP 1 år
1 utredare analys
1 utvecklare webbplattform

För folkhälsoområdet finns en länsövergripande utvecklingsledare på 50 %, och sex strateger
för social hållbarhet på 100 % i de sex kommunerna, kopplade till respektive lokal nämnd.
Det finns även en person som arbetar internt i landstinget med t ex nationella riktlinjer för
2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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sjukdomsförebyggande metoder, sexuell hälsa och nyanländas hälsa, samt en nyanställd
person som ska arbeta med utveckling av civilsamhällesfrågor.
Generellt finns behov av kompetens inom processledning, analys och uppföljning och
utvärdering. Man efterfrågar särskilt nationellt stöd i arbete kring
förändringsteori/programlogik. Rekryteringsbrist gör det svårt att låna ut lokal personal som
möjligtvis har efterfrågad kompetens till regionala uppdrag. Ledningsgruppen arbetar med att
utveckla en länsgemensam processmodell för att säkra kommunernas delaktighet samt ett
kunskapsråd för effektivare fördelning av uppdrag och medel.
Inom samordningsförbundet är endast förbundschefen anställd och övrig kompetens inlånas
vid behov, då främst från partnerorganisationerna. Upplevelsen är att majoriteten av de på
förhand identifierade kompetenserna på så vis finns lättillgängliga.

Kvalitetssäkring
Region Halland har en regional tillväxtstrategi med tre mål, åtta strategiska val och 29
prioriteringar för att Halland ska bli en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig
region. Där ingår exempelvis en god och jämlik offentlig samhällsservice och insatser som
utjämnar hälsoskillnader. Indikatorer, såväl resultat- som processindikatorer, har utvecklats
och ska inom kort presenteras för regionstyrelsen.
För samverkan inom vård och socialtjänst på regional nivå finns mål och handlingsplaner som
följs upp årligen. Dock består dessa enbart av processindikatorer. På regional nivå utvärderas
inte utfall och till vilken grad detta bevakas på lokal nivå varierar. Arbete kring öppna
jämförelser är under utveckling.
Samordningsförbundet är för tillfället i en revisionsperiod där övergripande mål och syfte,
målgrupper och nya process- och effektindikatorer ska definieras. Arbetet påbörjades i
november 2015 och beräknas vara färdigt under sommaren 2016. Detta med syftet att förbättra
kvalitetssäkringsarbetet.

Summering
Det finns en hög ambitionsnivå och en tydlig struktur för vård och socialtjänst som har
förbättrats genom regelbundna möten mellan beredningen och strategiska nivån.
Gemensamma årliga mål- och handlingsplaner och uppdrag förtydligar arbetet.
Strukturen kan dock förankras och förtydligas ytterligare på detaljnivå för att undvika
fallgropar på grund av hög personalomsättning, och utvidgas till att omfatta fler sakområden.
Regionen kan även förbättra samverkan internt mellan programråden för gemensamma
ärenden.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur






Att förhålla sig till befintliga strukturer och inte skapa parallella.
Ökad tillgång och närhet till kompetenscentrum.
Ökad transparens och kommunikation kring pågående satsningar både lokalt och
regionalt.
En balans mellan stöd och uppdrag med begränsad detaljstyrning.
Ett långsiktigt perspektiv.
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Stöd till utveckling i Jämtlands
län och länets kommuner
Samlad bedömning
Den politiska styrningen och ledningen sker i regionens samverkansråd med representation
från respektive huvudmans ledningsnivå. Rådet saknar dock beslutsmandat i frågor som
kräver politiskt ställningstagande. Kopplat till rådet finns flera beredande organ med
representation från tjänstemannanivån och tillsammans täcker de majoriteten av sakområdena.
Länet har som mål att inkludera alla i arbetet som framförallt rör social välfärd och ofta med
mer stöd åt kommuner med begränsade resurser/kapacitet.
Generellt finns kompetens att tillgå inom regionen för de flesta områden, och stöd i form av
konkreta kompetenser är således inte ett behov men samordningen av dessa är ett
utvecklingsområde.
Kvalitetssäkring sker i begränsad utsträckning och inom specifika satsningar.

Identifierade organisationer1
Region Jämtland
– Regionens samverkansråd
– Utvecklingsenheten, folkhälsa
Primärkommunala samverkansrådet
Sociala vård och omsorgsgruppen (SVOM)
Sociala samrådsgruppen (SocSam)
Barnarenan
Buz
Fredagsgruppen
L-IFO

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Regional utvecklingsgrupp (RUG)
FoU Jämt
Samordningsförbundet i Jämtlands län
Mittuniversitetet

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå

Figur 3. Länssamverkan och samrådsorganisation i Jämtland.

Politisk styrning och ledning i regionala samverkansfrågor sker i regionens samverkansråd
som består av representanter från länets 8 kommunalråd, två från regionens utvecklingsnämnd
samt en person från regionstyrelsen. Kopplat till rådet finns Sociala vård- och
omsorgsgruppen (SVOM), Barnarenan (individ- och familjeomsorg, skola och hälso- och
sjukvård) och dess två beredningsorgan (tjänstemannaarenor); Fredagsgruppen och L-IFO.
Dessa båda består av representanter från kommuner och landsting. L-IFO fungerar även som
ett informationsorgan/samverkans- och kunskapsarena i frågor som rör hälso- och sjukvården,
individ- och familjeomsorg samt skolfrågor. Grupperna har en beslutande funktion i de frågor
som inte kräver politiska ställningstaganden (Fredagsgruppen för HoS samt VoO frågor).
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För folkhälsoområdet finns en separat struktur som kallas Folkhälsa Zäta. Där träffas politiker
från både kommuner och landsting, samt ansvariga tjänstepersoner. Vissa folkhälsofrågor kan
dock tas upp i samverkansrådet, exempelvis den nya folkhälsopolicyn för regionen som just
nu är ute på remiss.
Den regionala stödstrukturen för utveckling och kunskapsspridning består främst av FoU Jämt
och regionala utvecklingsgruppen (RUG) som båda fokuserar på social välfärd och
angränsande hälso- och sjukvård. FoU-rådet är FoU Jämts styrgrupp med representanter från
kommunerna (förvaltningschefer/motsvarande) samt representanter från olika avdelningar
inom det humanvetenskapliga fakultetet på Mittuniversitetet. FoU jämt har även det
sammankallande/samordnande ansvaret för RUG. I RUG ingår även representanter från hälsooch sjukvårdsförvaltningen samt regional utveckling inom Region Jämtland. Utöver detta
finns även interkommunala samverkansgrupper för gemensamt ställningstagande i frågor som
berör hälso- och sjukvård. FoU-Jämt finansieras huvudsakligen av kommunerna.

Sakområden
FoU-Jämt arbetar inte med skolfrågor i dagsläget. Dock har tidigare lokala projekt (Psynkrelaterat) inkluderat elevhälsan och lokala BUZ. Socialtjänsten har ett etablerat
samverkansarbete för forskning, kunskapsspridning och utvecklingsprojekt med FoU-Jämt
och RUG som kärna. De har bland annat haft uppdraget att ta fram en långsiktig
handlingsplan för implementeringen av EBP i länet. Inom regional utveckling på regionen
finns en samordnare för länsövergripande utvecklingsarbete av förskola, grundskola och
gymnasium. Det finns även ett regionalt utvecklingsnätverk (RUN) inom skola/utbildning
som har ett uppdrag att vara samordnande mellan Mittuniversitetets lärarutbildning,
kommunerna samt fristående förskolor och skolor i Västernorrland, Jämtland och Hälsingland.
RUN arbetar med prioriterade fokusområden som fördjupad samverkan mellan skolformerna
och utvärdering, analys och utveckling. Nätverket bistår även med
kompetensutvecklingsinsatser och samarbetar med regionens samordnare inom sakområdet.
Samordningsförbundet i Jämtlands län driver flera projekt inom arbetsmarknad/sysselsättning
och har god täckning i länet. Skolan och integrationsfrågor är planerade att inkluderas i
förbundets perspektiv och samarbeten med regionens tjänstemän för integration samt regional
utveckling existerar. Samordningsförbundet ser stor nytta i samverkan på fler områden och
ställer sig positiv till en sådan utveckling.
Det finns en nyligen uppstartad utvecklingsavdelning inom HoS-området som kan komma att
bli den länsövergripande aktören med ansvar för sakområdet. I nuläget finns ingen specifik
person anställd på regionen för att enbart arbeta med psykisk ohälsa frågor. Regionens FoUenhet (FoUU-staben) är kliniskt inriktad och bör fokusera mer på lokal anpassning för att
stötta det utbildnings- och utvecklingsansvar för gemensamma uppdrag som i nuläget enbart
bedrivs av FoU-Jämt.
Samverkan inom folkhälsoområdet grundas på regionens folkhälsopolicy och de kommunala
folkhälsostrategernas arbete i länet. I dagsläget finns inga formella överenskommelser om
samverkansarbete för psykisk hälsa och folkhälsa, och dessa områden kommer inte naturligt
in i de befintliga strukturerna för regional utveckling.
Brukarorganisationerna i länet har anslutit sig till NSPH och inkluderas kontinuerligt i arbetet
inom bland annat PRIO-området. Utöver länsgemensamma nätverk är regionen med i ett
samverkansorgan för hälso- och sjukvård i norra sjukvårdsregionen (Norrlandstingens
regionförbund).
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Geografi och täckning
Jämtland är en glesbygdsregion som medför särskilda utmaningar för samverkan. Länet har
som mål att inkludera alla i arbetet som framförallt rör social välfärd och ofta med mer stöd åt
kommuner med begränsade resurser/kapacitet.
Skolområdet är inte inkluderat i den regionala samordningen för psykisk hälsa. Detta märks av
på kommunnivå där bristande resurser och varierande grad av kompetens inom de olika
kommunerna försvårar implementeringen av lokala samverkansinitiativ. Dock undersöker
regionen alternativ för bredare samverkan inom flera områden. Det finns behov av en regional
stödresurs för samordning av kommunernas samverkan med hälso-och sjukvården.
Inom folkhälsoområdet ser kommunernas förutsättningar väldigt olika ut där vissa har
personer anställda, medan andra eventuellt har någon med folkhälsa inom ramen för sin
ordinarie tjänst, med varierande tjänstgöringsgrad. Resurser skulle behövas på regional nivå
för att kompensera detta.

Samarbeten
FoU-Jämt samverkar aktivt med Mittuniversitetet i frågor som rör utvecklingsarbeten,
handledning och praktikanter. Det finns en bra dialog med universitet om potentiella
undersökningar kring gemensamma frågor. Detta gäller dock inte folkhälsoområdet i
dagsläget, men viljan från regionledningen finns att knyta även dessa frågor närmare akademi
och forskning.
Universitetet är även delaktigt i frågor om utveckling och kompetens genom regionens Vårdoch omsorgscollege (VOC).
Utanför regionen har Landstinget ett samarbete kring självskadefrågor.
Regionen är ansluten till NSK-S (Representant Jämtland: Monica Lundgren).
Inom folkhälsoområdet finns även samarbete med näringslivet som har representation i
Folkhälsa Zäta. För ANDT-området finns samarbete med Länsstyrelsen och Polisen.

Kapacitet och kompetens2
FoU-Jämt har totalt tre årsarbetskrafter finansierade av kommunerna. Ytterligare resurser bör
tillskjutas alternativt fördela arbetsbördan på FoUU för gemensamma uppdrag inom regionen.
Inom folkhälsoområdet finns 5-6 heltider på regionen, som arbetar främst gentemot hälso- och
sjukvården.
RUG arbetar med regional kvalitetssäkring genom en framtagen handlingsplan (t.o.m. 2017)
med regelbunden uppföljning. Inom FoUU finns statistiker men formella överenskommelser
saknas. Data finns men utan plan för analys.
PRIO-arbetets handlingsplan har redovisats och beslutats inom relaterade arenor som också
följer upp och utvärderar arbetet inom respektive verksamhet.
Generellt finns kompetens att tillgå inom regionen för de flesta områden, och stöd i form av
konkreta kompetenser är således inte ett behov. Däremot kan det finnas behov av att se över
hur kompetenser kompletterar varandra och kan samutnyttjas mellan de olika enheterna. Ett
2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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generellt stöd till regionens FoU miljöer skulle förstärka stödstrukturen och regionen kan
därefter anpassa kompetensbehoven på egen hand. Däremot är resurserna inom regionstaben
för att genomföra grundläggande undersökningar (ex behovsanalys) begränsade.

Kvalitetssäkring
Utöver RUG:s arbete finns inga kända system för kvalitetssäkring. Det finns inte något
gemensamt uppdrag för utvärdering och uppföljning, detta görs inom respektive verksamhet.

Summering
Det finns en tydlig och utarbetad struktur för samverkan i regionen, dock med utrymme för
ständiga förbättringar - framförallt i uppföljningsarbetet av hur nationella riktlinjer används
och fungerar i praktiken, generell uppföljning och utvärdering med återkoppling till
tjänstemän, samt omvärldsanalys.
Specifikt för området psykisk hälsa kan det förebyggande arbetet och tidig upptäckt förbättras
där stora ojämlikheter existerar.

Förväntningar på statligt finansierad infrastruktur









Två infrastrukturer för nationell respektive regional nivå förbättrar
samverkansmöjligheter. Samverkan på regional nivå förutsätter bättre samverkan på
nationell nivå (ex. staten, SKL, Socialstyrelsen m.fl.) för att undvika överväldigande
och samtidiga stuprörssatsningar.
FoU-Jämt är en bra utgångspunkt för en gemensam kunskapsnod i regionen där
kunskapsbildande arbete redan pågår. Ett önskemål är att jämlikt fördela
basfinansieringen över länen och anpassa totalfinansieringen efter befolkningsmängd
(detta har fungerat väl i satsningen för e-hälsa).
Inom folkhälsoområdet finns önskan om att skapa någon typ av ”basnivå” av struktur
som bör finnas i alla regioner, så att man inte uppfinner hjulet i varje region. Man ser
även behovet av att på ett tydligare sätt skapa helheter mellan det främjande,
förebyggande och vård, och behandling.
Finansiering bör helst förankras i lagstiftning för att garantera en långsiktig satsning.
Minska stuprörsfinansieringen för specifika resurser, stöd i stället lokala FoU-miljöer
då de kan fördela resurserna mer effektivt.
Ett nationellt stöd/utbildningspaket online skulle nå ut till fler, satsa digitalt.
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Stöd till utveckling i Jönköpings
län och länets kommuner
Samlad bedömning
I regionen finns en utvecklad struktur för gemensam ledning och styrning mellan region och
kommuner. Den politiska styrningen säkras i Kommunalt forum där representanter från
regionstyrelsen och kommunstyrelseordförandena ingår. För tjänstemannaledning finns
motsvarande forum och dessutom chefsgrupper för fokusområdena barn och unga, psykiatri
och missbruk samt äldre.
Kommunal utveckling arbetar främst med utveckling av socialtjänstens samtliga verksamheter
men innefattar på senare tid också skola och fritid. Samordningsförbunden är de som i
huvudsak arbetar med sysselsättning även om det också finns ett sådant ansvar inom regionen
(regional utveckling). Det pågår även ett tätt samarbete mellan regionens sektion för folkhälsa,
avdelningen för kommunal utveckling, hälso- och sjukvården samt länets kommuner.
Det tycks finnas ett jämnt engagemang mellan länets kommuner men ur
samordningsförbundens perspektiv framförs att skillnader i kommunstorlek (kompetens och
organisering) påverkar arbetet.
Samarbeten har etablerats med de viktigaste aktörerna i länet och det finns god kunskap om
hur deras kompetenser kan åberopas.
Inom länets utvecklingsstödjande kapaciteter (FoUrum, Qulturum och Futurum) finns
majoriteten av de på förhand definierade generella kompetenserna. FoUrum har gemensamma
mål och handlingsplaner som revideras årligen, dock utan effektutvärdering.
Sammantaget tillhör Jönköping de län som har mest utvecklade strukturer för samverkan och
stöd till utveckling. Strukturen är dock förhållandevis ny och behöver etableras. Det finns
även potential att öka den gemensamma kraften genom att tydligare koppla regional struktur
med regional utveckling liksom med samordningsförbundens arbete.

Identifierade organisationer1
Kommunal utveckling - FoUrum social välfärd
Region Jönköpings län, sektion folkhälsa
1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Regional utveckling - arbetsmarknad/skola
Qulturum
Futurum
Sydöstra sjukvårdsregionen
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Finnvedens Samordningsförbund
Höglandets Samordningsförbund
Hälsohögskolan Jönköping
Högskolan i Jönköping

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
I regionen finns en utvecklad struktur för gemensam ledning och styrning mellan region och
kommuner. Dock är det en relativt ny organisation som är under utveckling.
Genom det som kallas Kommunalt forum, där KSO och regionstyrelsen är representerad,
säkras den politiska styrningen av de frågor som rör samverkan mellan region och länets 13
kommuner.
KS-ordförandena möts också enskilt för att besluta om FoUrums arbete med rent kommunala
utvecklingsområden.
För tjänstemannaledning finns motsvarande forum och dessutom chefsgrupper för de
sakområden som definierats, se figur 1.

Figur 4: Organisation för samverkan mellan region och kommuner i Jönköping.
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De utvecklingsstödjande kapaciteter som är kopplade till samverkansstrukturen är framförallt
FoUrum och i något mindre utsträckning Qulturum (regionens enhet för förbättringsarbete).
Futurum är Qulturums systerorganisation och är regionens forsknings- och utbildningsenhet. I
övrigt finns politisk representation i länets tre samordningsförbund.
Mandat
Det huvudsakliga mandatet kommer från politiskt beslutade områden. Inom kommunal
utveckling innebär det att ta fram handlingsplaner inom beslutade områden liksom att lösa
vissa gränsdragningsfrågor kring samverkan region och kommuner.
Vissa verksamheter drivs gemensamt, ex. familjecentraler och Barnahus.
Strategisk utveckling förekommer i form av att utforma beslutsunderlag till kommuner, men
detta ses som ett område som behöver utvecklas.
Inom samordningsförbunden finns exempel på strategiska uppdrag, exempelvis en satsning på
utvecklad/effektiviserad samverkan samt översyn av skillnader i implementering av tidigare
satsning. I övrigt är det verksamhetsnära stöd som ges.

Sakområden
Kommunal utveckling arbetar främst med utveckling av socialtjänstens samtliga verksamheter
men innefattar på senare tid också skola och fritid. Det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet
finns samlat på regionens sektion Folkhälsa, som har ett tätt samarbete med länets kommuner,
avdelningen för kommunal utveckling samt hälso- och sjukvården.
Qulturum, Futurum och Högskolans verksamheter har fokus på hälso- och sjukvård samt till
del även socialtjänst och pedagogisk utveckling. Futurum har mer av ett forskningsuppdrag,
och systerorganisationen Qulturum har mer ett utvecklingsuppdrag.
Samordningsförbunden är de som i huvudsak arbetar med sysselsättning även om det också
finns ett sådant ansvar inom regionen (regional utveckling).

Geografi och täckning
Det tycks finnas ett jämnt engagemang i länets olika delar. Kollektiva beslut fattas om
satsningar som görs, även om arbetet sker i några utvalda kommuner.
Ur samordningsförbundens perspektiv framförs att skillnader i kommunstorlek (kompetens
och organisering) påverkar arbetet.
Futurums uppdrag täcker hela hälso- och sjukvården, inklusive primärvård.
Qulturum erbjuder stöd till kommunerna i de fall de ingår i ett samarbete med regionen.

Samarbeten
Regionen har främst samarbeten mellan FoUrum och Qulturum, exempelvis via en gemensam
analysgrupp. Det finns även en akademi som driver en gemensam mastersutbildning för både
kommun och region där även Futurum finns med. Inom folkhälsoområdet finns samarbeten
med Länsstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, samordningsförbunden,
Räddningstjänsten, Polisen, landstingets primärvård, Jönköping University samt
civilsamhällesorganisationer såsom studieförbund. Man upplever att man har god kunskap om
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varandra och hur respektive kompetenser och resurser kan nyttjas effektivt. Futurum har
mycket samarbete med hälsohögskolan i Jönköping men även med Linnéuniversitetet i Växjö.
FoUrum har gemensamma träffar med samordningsförbunden, främst för att undvika
dubbelarbete. Att de har en egen politisk styrning kan dock bli en svårighet. Samarbetet borde
utvecklas till gemensamt formulerade mål och definierade mätetal.
För samordningsförbunden bygger samarbete på egna initiativ inom ramen för respektive
projekt, men man efterlyser kontakter med den nationella nivån, samt med andra regionala
forum liksom akademin.

Kapacitet och kompetens2
FoUrum har fokus på att rekrytera verksamhetsnära personal, ofta med ledarerfarenhet. De
köper även tjänster ifrån kommunerna, ca 25-30 personer, och gradvis har man förstärkt med
disputerade och specialistkompetens. De ser behov av att stärka upp kompetens inom
statistik/analys, projektledning och kompetens att göra effektiva utredningar/ta fram
beslutsunderlag. De saknar idag kompetens för effektutvärdering. Implementeringsansvaret
ligger delregionalt och stöttas inte specifikt.
På Qulturum finns cirka 25 personer anställda som arbetar med metodutveckling,
kompetensutveckling samt samverkan.
På Futurum finns det cirka 10 personer anställda på heltid, varav de flesta är kliniska forskare
20 halvtidsdoktorander är knutna till Futurum. De finansieras av Futurum men finns placerade
ute i verksamheterna.
Regional utveckling – 18-20 personer arbetar inom området, främst med koordinerande
uppgifter.
Samordningsförbunden finansierar Supported Employment-coacher på halvtid i kommunerna.
I övrigt har de enskilda projektledare, både anställda och delfinansierade av kommuner.
Hälsohögskolan driver uppdragsutbildningar både inom länet och på uppdrag av ex.
Socialstyrelsen.

Kvalitetssäkring
FoUrum - via verksamhetsplaner fastslås mål årsvis och balanserade styrkort tillämpas. Målen
är dock processorienterade.
Samordningsförbunden - uppföljning sker för respektive projekt. Supported Employment följs
i FK:s uppföljningssystem SUS.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur





2

Ställ krav på att hålla igång och utveckla ledningsstruktur.
Sätt tryck genom att identifiera ojämlikhet i vård och andra gap.
Se till att kunskapsstyrning hålls samman med lokala behov.
Asymmetriskt – anpassat för berörda områden.
Underlätta gemensam finansiering.

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Stöd utvärdering.
Förmedla kunskap om vad som fungerar, forskning/evidens.
Kanaler behövs för bättre spridning av goda exempel.
Kompetenser – bättre draghjälp behövs från nationellt håll.
Komma bort från stuprörssatsningar.
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Stöd till utveckling i Kalmar län
och länets kommuner
Samlad bedömning
I länet finns en utvecklad struktur för gemensam ledning och styrning mellan landstinget och
kommunerna med anknutet utvecklingsstöd för socialtjänsten genom den nystartade FoU
enheten Kompass. Den länsgemensamma ledningsgruppen täcker idag in socialtjänst och
hälso- och sjukvård men verkar för att skolområdet kommer med (2016). Samarbeten
förekommer inom övriga sakområden men inte inom ramen av samverkansstrukturen.
Samtliga kommuner och landstinget deltar i den länsgemensamma strukturen.
En stor utmaning är informationsspridning till verksamheterna rörande exempelvis
evidensbaserade arbetsmetoder.
Det finns gemensamma regionala mål och målstyrning på årsbasis. Långsiktiga, övergripande
och mätbara mål har varit ett prioriterat utvecklingsområde för 2016. För året finns nu
definierade mål och delmål för definierade fokusområden. Dock saknas underlag för mätning
av effekt på lokal nivå.

Identifierade organisationer1
Regionförbundet Kalmar län
Landstinget i Kalmar
Kompass, FoU för socialtjänst
Länsgemensam ledning i samverkan
Samordningsförbundet i Kalmar län
Linnéuniversitetet (LNU)
– eHälsonätet
Barnahus, Kalmar, Borgholm, Mörbylånga, Mönsterås, Emmaboda och Nybro samt
Landstinget i Kalmar län, Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kalmar län

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
I länet finns en utvecklad struktur för gemensam ledning och styrning mellan landstinget och
kommunerna. Det finns en länsgemensam ledningsgrupp som består av social- och
omsorgschefer, representanter från regionförbundets ledning, landstingets ledningsstab samt
landstingets förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri och svarar
mot politiker via två årsvisa presidiekonferenser (samtliga presidier från kommunerna och
landstinget).

Figur 5. Samverkansstruktur i Kalmar.

På presidiemötena deltar även representanter från den primärkommunala nämnden som är
regionförbundets organ för primärkommunala frågor.
Det finns sex tvärprofessionellt sammansatta grupper baserade på de överenskommelse som
funnits. Till dessa grupper kopplas arbetsgrupper och i samtliga grupper ingår representanter
för kommuner och landsting
Den främsta utvecklingsstödjande organisationen för sociala välfärdsfrågor är Kompass, en
nystartad FoU enhet som bedrivs av regionförbundet på uppdrag av socialtjänsterna i länets
kommuner. Utöver denna finns även en intern landstingsresurs i enheten för kvalitet och
förbättring samt ett regionalt utvecklingscentrum som bland annat arbetar för skolutveckling
tillsammans med skolan.
Det finns ett Folkhälsoutskott för landstingets politiker där de samverkar med de lokala
folkhälsoråden som finns i flera av kommunerna. Landsting och kommuner träffas
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kontinuerligt. Det gemensamma arbetet är nystartat och tanken är att man ska kunna samverka
bättre kring vissa frågor utifrån respektive huvudmans behov.
Mandat
Den länsgemensamma ledningsgruppen har politisk förankring i två årliga presidiekonferenser
där arbetet under året fastställs via en handlingsplan. Politiken följer upp arbetet i slutet av
året. Gruppen arbetar strategiskt mot politiken och får också uppdrag från dessa.
Det finns en hög grad av tilltro mellan kommuner och landstinget som bidrar till mandat och
legitimitet.

Sakområden
Den länsgemensamma ledningsgruppen täcker idag in socialtjänst och hälso- och sjukvård
men verkar för att skolområdet kommer med (2016).
Det finns en samverkan mellan kommuner och landsting avseende kultur, och politiken vill att
det ska tillhöra den länsgemensamma strukturen.
Folkhälsoarbetet finns på landstinget genom Utvecklings- och folkhälsoenheten i
landstingsdirektörens stab, och har uppdrag att både arbeta med hälsofrämjande hälso- och
sjukvård och befolkningsinriktat i samarbete med länets kommuner.
Man ser att strukturen som finns kan användas för att samordna många fler frågor.

Geografi och täckning
Samtliga kommuner och landstinget deltar i den länsgemensamma strukturen. Det finns en
hög grad av tillit och kommunala representanter utses till arbetsgrupperna, så alla kommuner
är inte med i alla grupper.

Samarbeten
Samordningsförbundet är inte en del av strukturen men fungerar som en sidoorganisation som
bedriver arbeten som av betydelse för de länsgemensamma målen och har regelbundna träffar
med länsgemensam ledning.
Kansliet på regionförbundet blir den som tillhandahåller verksamheter i form av
samhällsorientering på modersmål för vuxna inom etableringsreformen och för nyanlända
ungdomar. Det är viktigt att civilsamhällets aktörer som också tillhandahåller och bygger
system för nyanlända identifieras så att alla aktörer kan understödja varandra. Länsstyrelsen är
sammankallande i nyanländafrågan.
Även jämställdhetsarbetet och ANDT-frågor ligger på länsstyrelsen. Det finns en god dialog
med länsstyrelsen och det finns en vilja från båda aktörer. Ibland är uppdragen åtskilda och
man har inte alltid samma bild av vad som behövs.
Samverkan med länsstyrelsen sker även inom folkhälsoområdet avseende tobak, psykisk
hälsa, och jämställdhet samt våld i nära relationer. Folkhälsoenheten har även samarbeten med
andra landsting och RCC
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Kapacitet och kompetens
Inom socialtjänsten finns sex stycken egna utvecklingsledare knutna till den länsgemensamma
ledningsgruppen samt en ansvarig handläggare på regionförbundet.
Socialtjänsten samarbetar också i kompetens- och utvecklingsfrågor genom den gemensamma
enheten Kompass, som finns på Regionförbundet.
Fyra personer arbetar med folkhälsofrågor på landstinget.
Samordningsförbundet i Kalmar har i dagsläget en anställd person men i maj (2016)
tillkommer en årsarbetskraft. Förbundets resurser uppgår till 12,4 miljoner kronor för året
varav majoriteten går till insatser i arbetsrehabilitering på individnivå. Utbildning och
kunskapsspridning sker i mindre skala.
Mycket arbete har utgått från olika metoder och modeller, bland annat genombrottsmetodik.
Evidensbaserade arbetsmetoder är efterfrågade men informationsspridning är en stor
utmaning, att få ut all information till basnivån.

Kvalitetssäkring
Det länsövergripande samarbetet följer ett årshjul (se figur 2) där länsgemensam
ledningsgrupp träffas en gång i kvartalet och presidiekonferenser hålls två gånger per år. På
konferenserna deltar presidierna från samtliga kommuner och landstinget där föregående års
aktiviteter rapporteras och nya mål definieras för det kommande året.
Det finns gemensamma regionala mål och målstyrning på årsbasis. Långsiktiga, övergripande
och mätbara mål har varit ett prioriterat utvecklingsområde för 2016. För året finns nu
definierade mål och delmål för respektive fokusområde (barn och unga, äldre, e-hälsa,
missbruk- och beroendevård samt psykisk hälsa). Ytterligare områden (benämnt som
generella samverkansområden i Regionalt styrdokument 2016) har också tillskrivits liknande
mål och delmål bland annat området folkhälsa samt brukare, patient och
närståendemedverkan. Processindikatorer har tagits fram genom en beskrivning av de
aktiviteter som ska ha genomförts inom en viss tidsram. Ett motsvarande underlag för mätning
av effekter och långsiktiga program saknas.
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Figur 6. Årshjul för samverkansarbetet i Kalmar.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur








Att tänka gemensamma satsningar och avsätta medel för regional samordning i alla
satsningar från nationellt håll
Stöd till att spridning av exempelvis nya riktlinjer.
Stöd i forskningsfrågor. Skapa utrymme för att stödja gemensamma forskningsytor
mellan kommun och landsting
Det finns inte alltid kunskapsunderlag men professionen behöver stöd i sitt arbete.
Skapa tydlighet i riktlinjerna och lagrummen.
Ge nationellt stöd för tolkning av lagrum
Det är bra med riktlinjer om de är tillräckligt tydliga. Stöd för att tillgängliggöra och
tydliggöra
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Stöd till utveckling i Kronobergs
län och länets kommuner
Samlad bedömning
I Kronobergs län finns en politisk arena, Kommunalt forum, för länsövergripande dialog och
samverkan mellan region Kronoberg och samtliga kommuner i länet, och en ledningsgrupp på
tjänstemannanivå för samordning av länets hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Ledningsgruppen träffar den politiska nivån kontinuerligt, och de kan både föra upp frågor till
forumet samt få uppdrag från politiken. Kommunalt forum är inte ett beslutande organ utan
formella beslut tas i respektive organisationer.
För de olika sakområdesfrågorna finns parallella spår. Arbetet med folkhälsa, kultur och fritid
och arbetsmarknad har egna strukturer och ingår inte i de samverkans- och stödstrukturer som
finns för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Kommunerna och Region Kronoberg upplever att alla delar av länet är engagerade i det
ledningsgemensamma arbetet, och det finns en hög grad av tillit mellan kommunerna och
Region Kronoberg. Man uttrycker dock att kommunerna har olika förutsättningar för eget
utvecklingsarbete.
Generellt finns god kapacitet för utvecklingsarbete. På enheten Folkhälsa och social
utveckling så finns det 4 utvecklingsledare och 6 folkhälsovetare/folkhälsoutvecklare. Det
finns även en utvecklingsavdelning som tillhör Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt hälsooch sjukvårdens FOU-enhet och ett antal personer i kommunerna. Man efterfrågar dock stöd
för arbete med statistik och analys, förändringsteori, genombrott, utvärdering och
implementering. Även arbetet med kvalitetssäkring kan utvecklas.

Identifierade organisationer1
Region Kronoberg
– Regional samverkansstruktur
– Folkhälsa och social utveckling
– Vuxenpsykiatri

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Växjö kommun
– Arbete och Välfärd
Samordningsförbundet Värend
Markaryds Samordningsförbund

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
I Kronobergs län finns Kommunalt forum som är ett samverkansorgan och en mötesarena för
dialog på den politiska nivån mellan region Kronoberg och samtliga kommuner i länet (se bild
1 nedan). I kommunalt forum deltar socialnämndernas presidier samt hälso- och
sjukvårdsnämndens presidium i Region Kronoberg. Här lyfts gemensamma frågor (t ex äldre,
missbruk). Kommunalt forum kan ge uppdrag till ledningsgruppen för samordning.

Figur 7. Styrning och ledningsorganisation i Kronoberg.

Kopplat till Kommunalt forum finns en samverkans- och stödstruktur för socialtjänst och
hälso- och sjukvårdsfrågor. Ledningsgruppen för samordning (se bild 2 nedan) består av
länets samtliga socialchefer samt centrumchefer för vuxenpsykiatri, primärvård/rehab, barnoch kvinnocentrum och kirurgi, medicin och hälso- och sjukvårdsdirektören. Gruppen
samordnas av chefer för Folkhälsa och social utveckling som också är ordförande i gruppen.
Gruppen träffar Kommunalt forum kontinuerligt, och de kan både föra upp frågor till forumet
samt få uppdrag från politiken.
Kopplat till ledningsgruppen finns i sin tur så kallade ”tvärgrupper” bestående av
professionella från kommun och landsting samt arbetsgrupper där det mer operativa
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utvecklingsarbetet sker. Det finns även en gemensam FoU-enhet på region Kronoberg, men
det saknas FoU-ledare för socialtjänstsidan. Dock finns mycket kompetens i tvärgrupperna,
vilket kompenserar för detta.

Figur 8. Regional stöd- och samverkansstruktur i Kronoberg.

Mandat
Kommunalt forum är inte ett beslutande organ utan formella beslut tas i respektive
organisationer.
Ledningsgruppen är i formell mening inte beslutande. Fattade inriktningsbeslut tas i
respektive organisations politiska nämnder.

Sakområden
För områdena hälso- och sjukvård och socialtjänst ansvarar den länsgemensamma
ledningsgruppen. Skolan finns representerad i gruppen som arbetar med frågor gällande barn.
Folkhälsofrågorna finns på avdelningen Folkhälsa och social utveckling på Region
Kronoberg, som har i uppdrag att både arbeta för hälso- och sjukvården och för regional
utveckling. Arbetet finns inte med i de samverkans- och stödstrukturer som finns för hälsooch sjukvården och socialtjänst idag, utan lyfts i en egen beredning som är kopplad till
regionstyrelsen (se bild 1).
Region Kronoberg har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Arbetet innebär enligt
den statliga förordningen om regionalt tillväxtarbete (2007:713) att: utarbeta ett regionalt
utvecklingsprogram och samordna genomförandet av programmet samt löpande följa
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utvecklingen i länet. Denna är inte kopplad till de länsövergripande samverkans- och
stödstrukturerna som nämnts ovan.
Det finns två samordningsförbund i länet som arbetar med arbetsmarknads- och
sysselsättningsfrågor.

Geografi och täckning
Regionen upplever att alla delar av länet är engagerade i det ledningsgemensamma arbetet,
och det finns en hög grad av tillit mellan kommunerna och Region Kronoberg. Man uttrycker
dock att kommunerna har olika förutsättningar för eget utvecklingsarbete, beroende av deras
olika storlek och kanske särskilt inom folkhälsoområdet där den lokala styrningen och
mandaten för de personer som finns i kommunerna ser olika ut.
Dock har ingen länsgemensam analys gjorts där man tittat på eventuella ojämlikheter, och
ingen uttalad strategi finns för att minska eventuella ojämlikheter som kan uppkomma till
följd av geografiskt läge, befolkningens åldersstruktur och hälsoutveckling eller
organisatoriska förutsättningar för utvecklingsarbete.

Samarbeten
Det finns ett upparbetat samarbete mellan Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg,
bland annat i frågor som rör våld i nära relationer, föräldrastöd och ANDT.
Det finns två samordningsförbund i länet men dessa täcker i dagsläget endast in tre av
Kronobergs åtta kommuner. (Samordningsförbundet Värend kommer dock att inkludera en till
kommun efter sommaren.) Deras arbete är dock inte kopplat till samverkans- och
stödstrukturerna, och det upplevs som om deras utvecklingsarbete sker parallellt, och inte
alltid synkroniserat med länets övriga utvecklingsarbete. Man planerar dock att ha
gemensamma möten för att försöka hitta nya arbetsformer.
Generellt upplever samordningsförbundet att de kunde användas mycket mer i regionen men
att det råder en okunskap kring syftet och verksamheten trots försök att sprida information om
detta.
För att utveckla samarbetet mellan Linnéuniversitetet och regionen har man nyligen skapat ett
gemensamt universitetsråd (i Växjö).

Kapacitet och kompetens2
På Region Kronoberg under enheten för Folkhälsa och social utveckling finns ca 10
utvecklingsledare för olika satsningar. Innan regionbildningen arbetade sex av dessa renodlat
med folkhälsofrågor, men idag arbetar man mer med en mix av olika välfärdsfrågor.
Det finns även en utvecklingsavdelning som tillhör hälso- och sjukvårdsförvaltningen med
utvecklingsledare, samt hälso- och sjukvårdens FOU-enhet. På region Kronoberg finns en
FoU enhet som arbetar mot sjukvården. Där arbetar ca10 personer. FoU - enheten saknar
kompetens på socialtjänstområdet, men den höga kompetensen i tvärgrupperna kompenserar
för detta i dagsläget.

2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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I Kronobergs läns kommuner finns ca 40-45 personer som arbetar med utvecklingsstöd i de
olika kommunerna i länet.
Generellt efterfrågas stöd i arbete med statistik och analys, förändringsteori, genombrott,
utvärdering och implementering.

Kvalitetssäkring
Arbetet som utförs i den länsgemensamma strukturen målsätts. Det finns idag två
länsövergripande mål som sträcker dig till 2020.
För folkhälsoområdet finns en länsgemensam folkhälsopolicy i den regionala
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Det finns resultatindikatorer kopplade till dessa,
men processindikatorer saknas. Kvalitetssäkring upplevs som ett svårt område.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur





Stöd i arbete med analys och indikatorer, hur man samlar den och hur den bäst ska
användas för utvecklingsarbete.
Enhetlig och samlad statistik.
En gemensam IT-struktur där man samlar in data.
Jämförelsemöjligheter med motsvarande verksamheter.
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Stöd till utveckling i Norrbottens
län och länets kommuner
Samlad bedömning
I Norrbottens län finns en utvecklad struktur för samverkan mellan kommuner och landsting
inom vissa välfärdsfrågor, dock används olika strukturer för olika sakområden. För hälso- och
sjukvård, socialtjänst och skola finns stödstruktur, för folkhälsoområdet finns ett
folkhälsopolitiskt råd och sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor drivs i ännu ett spår.
Dessa olika forum har dock tillhörande tjänstemannastöd från både kommun och landsting
och kommunförbundets FOUI har utvecklat samarbete med båda huvudmännens olika
verksamheter.
Vad det gäller utvecklingsresurser finns processtöd på kommunförbundet och genom FOUI,
där kommunerna finansierar fem tjänster. Landstinget har större resurser med ca 30 personer
anställda på Utvecklingsavdelningen. Statistikkompetens finns på landstingets
Folkhälsocentrum, och till viss del på FOUI men kan behöva stärkas upp. Även
utvärderingskompetens finns till viss del. Generellt finns behov av kompetens inom
förändringsteori, uppföljning och utvärdering, implementering samt arbete med
kunskapsöversikter och beslutsunderlag.
En utvecklad samverkan finns med närliggande län, samt de viktigaste aktörerna inom länet
inklusive akademin. Övergripande mål för samverkans- och stödstrukturer finns i
överenskommelsen mellan kommun och landsting, men uppföljning sker ej systematiskt idag.
Sammanfattningsvis finns en länsövergripande struktur för utvecklingsarbete, men detta drivs
i olika spår för olika sakfrågor. Uppföljning och utvärdering av såväl arbetets effekter samt
samverkan mellan huvudmännen kan förstärkas och utvecklas för att säkerställa att de
regionala resurserna nyttjas effektivt.
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Identifierade organisationer1
Landstinget Norrbotten
– Hälso- och sjukvårdsenheten
– Forsknings- och innovationsenheten
– Arbetsgruppen för informationsöverföring landsting och kommun
– Folkhälsocentrum
Kommunförbundet Norrbotten
FOUI Norrbotten
Samordningsförbundet Piteå
Samordningsförbundet Älvsbyn
Samordningsförbundet Luleå
Norrlands universitetssjukhus
Luleå tekniska universitet
Umeå universitet

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
I Norrbotten finns sedan 2012 en politisk samverkansberedning för vård, omsorg och skola. I
beredningen sitter både landstingspolitiker (5), kommunala socialnämndspolitiker (5) samt
politiker från barn- och utbildningssidan (4). Samverkansberedningen träffas fyra gånger per
år plus några gemensamma temadagar. Beredningen fattar beslut om inriktningen på
samarbetet mellan kommuner och landsting/region, som sedan förankras hos respektive
huvudman. Beredningen har dock beslutsmandat i vissa frågor, och den kan även ge uppdrag
till de arbetsgrupper som finns kopplat till den. Beredningen har störst fokus på socialtjänst
och hälso- och sjukvård, och skolan är mindre aktiv idag.
Kopplat till samverkansberedningen finns länsstyrgruppen som är ett tjänstemannaforum. Där
sitter fem chefer från landstinget, och nio chefer från kommunerna (fem socialchefer och fyra
barn- och utbildningschefer) som representanter för samtliga kommuner. Gruppen fungerar
som ett tjänstemannastöd till samverkansberedningen, men tar även egna initiativ och skickar
upp frågor för beslut till politiken om det behövs. De initiativ som tas ska även förankras i alla
fjorton kommuner.
1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Under länsstyrgruppen finns sedan den operativa ledningsgruppen, med fyra representanter
från landstinget och fyra från kommunsidan. Gruppen är förberedande till länsstyrgruppen,
samt ansvarar för den operativa ledningen av olika utvecklingsarbeten.
Man har prioriterat tre områden för samverkan - hälsosam uppväxt, bra liv mellan ungdom
och ålderdom, och trygg ålderdom. Hur man arbetar med dessa områden tar man beslut om i
den politiska samverkansberedningen.
Utöver den formella samverkansstrukturen finns även andra grupperingar som träffas med
jämna mellanrum. Exempelvis genomförs kommunalrådsträffar, där KSAU och alla
gruppledare från landstinget träffas. Man arbetar även tillsammans med de nationella riktlinjer
som berör båda, t ex inom missbruksområdet. Inom landstinget finns även expertgrupper där
kommunerna har representanter, t ex för missbruk, diabetes och demens.
Finansiering
Kommunförbundet Norrbotten och deras FOUI-verksamhet finansieras av kommunerna.
FOUI-verksamheten finansieras med 18 kr per kommunmedborgare. Landstinget avsätter
medel för gemensamma temadagar och konferenser, och i övrigt tar varje huvudman sina egna
kostnader. För den politiska verksamheten, och för samverkan, har landstinget avsatt 150 000
kr för 2016 (de står för ordföranden). Kommunförbundet har budgeterat 60 000kr för den
politiska verksamheten.

Sakområden
Kommunförbundet arbetar med frågor som rör utveckling av socialtjänsten, hälso- och
sjukvård samt skolan. För arbetsmarknadsfrågorna finns ett samverkansforum tillsammans
med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som träffas 6 ggr per år. Där ingår dock inte
kommunerna, som arbetar med frågorna lokalt på sina arbetsmarknadsenheter. Det finns även
tre samordningsförbund i länet.
För folkhälsofrågorna finns ett särskilt folkhälsopolitiskt råd med tjänstemannastöd från
kommun och landsting. Att det inte knutits till stödstrukturerna är ett politiskt beslut.
Folkhälsa ingår som en del i FOUI:s uppdrag, och en person på FOUI har i uppgift att stötta
rådet. I övrigt sker arbetet på landstingets Folkhälsocentrum som följer upp utvecklingen i,
och stöttar kommunerna. Det finns kommunikationskanaler mellan de båda politiska forumen
då två ledamöter sitter i båda forumen, och aktuella frågor avrapporteras så att man har koll på
vad som är på gång inom de olika områdena.
Kultur och fritid finns inte med i stödstrukturerna.

Geografi och täckning
Engagemanget från kommunerna och landstinget är jämlikt från båda parter, men det kan
finnas en tröghet i att hitta representanter eller kontaktpersoner från kommunerna. Det handlar
dock mer om kommunernas förutsättningar.
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Det finns en uttalad idé om att stötta de mindre kommunerna mer eftersom förutsättningarna
skiljer sig väldigt mycket åt. Det kan vara svårt för de glesbefolkade kommunerna att hitta och
behålla kompetens, men detta leder även till en god samverkan över kommungränserna. De
geografiska förutsättningarna är också viktiga i ett stort län, och påverkar möjligheterna till
samverkan.

Samarbeten
I regionen finns samverkan mellan kommunförbundet, landstinget, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan för områdena psykisk hälsa och integration/asyl. Det finns även ett forum
med koppling till forskning, Rådet för kunskapsutveckling, där Folkhälsocentrum och andra
delar av landstinget, samt FOUI samverkar kring skolans hälsosamtal med akademin.
Samnyttjande av kompetenser sker mellan landstinget och FOUi.
Det finns även utvecklade samarbeten med Umeå och Luleå universitet, både från
kommunernas och landstingets håll. Doktorander finns i tre kommuner, som gör VFU och
pluggar på Luleå Tekniska Universitet. Det förekommer även gemensamma möten mellan
landsting och kommuner med LTU, främst inom hälsovetenskap.
Utanför länet finns samarbete med Region Västerbotten där de exempelvis samarbetar kring
gemensamma utbildningar och projekt. Länen har även samarbete mellan sina FoUverksamheter. Norrbotten samarbetar även med de andra nordliga länen inom den nordligaste
sjukvårdsregionen. Just nu pågår ett Vinnova-projekt mellan landstingen Norrbotten och
Västerbotten för att skapa en bättre helhet.
Både kommunförbundet och landstinget arbetar mycket för att skapa helheter på länsnivå, och
då det är ett litet län befolkningsmässigt har man god överblick över de olika aktörerna.

Kapacitet och kompetens2
På FOUI som tillhör kommunförbundet finns fem årsarbetskrafter. Dessa är helt finansierade
av kommunerna och har ett femårskontrakt.
På landstinget finns egna resurser för utveckling genom Utvecklingsavdelningen. Där ingår
FOI och Folkhälsocentrum. Totalt har utvecklingsavdelningen ca 30 anställda, varav ca 12 st
finns på FOI och något färre på Folkhälsocentrum. Folkhälsocentrum stöttar både kommuner
och landsting med bland annat sammanställning av statistik samt stöd i utvecklingsprojekt.
Landstinget arbetar mycket med processledning, men behöver bli ännu bättre.
Implementeringskunskap saknas generellt, och skulle behöva utvecklas för att förändringar
ska bestå över tid. Landstinget arbetar även mycket med analys, men har inte haft en plan för i
vilken ordning de olika analyserna ska prioriteras. Detta har gjort att ett fåtal personer

2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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överbelastats då det ofta är det samma kompetenser man vill ha in i alla analysgrupper.
Utifrån detta har de nu tagit fram en sådan prioriteringsplan.
Att sammanställa data för presentation och att göra dessa lättillgängliga för de som ska leda
och styra verksamheten är ett utvecklingsområde. Det finns behov av att på ett bättre sätt
stötta kommunerna i uppföljning - hur kan man använda den data som finns i sina egna
system, så att den kan leda till verksamhetsutveckling? Man ser även att det behövs bättre
förutsättningar för att kunna tanka över information om patient/brukare till ett allmänt
underlag.

Kvalitetssäkring
I överenskommelsen om politisk samverkan mellan kommun och landsting inom hälso- och
sjukvård, omsorg och skola finns mål för samverkan, dock saknas indikatorer för uppföljning.
Målen beslutas i samverkansberedningen för tre år, inom de tre fokusområdena som nämnts
tidigare. Uppföljningen av arbetet har inte fungerat optimalt under de senaste 1,5 åren, och det
finns behov av en person som ansvarar för uppföljning, som de båda huvudmännen skulle
kunna nyttja gemensamt.

Önskemål med statligt finansierad infrastruktur







Inte starka pekpinnar från staten, man måste kunna anpassa efter lokala behov.
Det är bra om staten kan hjälpa till med gemensamma prioriterade områden, men det
bör inte vara för styrt.
Strukturen bör stärka den regionala strukturen så att de kan jobba med
utvecklingsledare samt analys på länsnivå.
Bygg på det som redan finns.
Strukturen bör byggas så att den kan möta kommunerna, och anpassa sig till de
behoven de har.
En del av de statliga medlen behöver stanna på regional nivå för att få till en
långsiktighet, istället för att fördela ut medlen direkt till kommunerna.
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Stöd till utveckling i Skåne län
och länets kommuner
Samlad bedömning
Skåne med sina 33 kommuner, ett starkt kommunförbund med aktivitet inom många områden
och en aktiv region med delar inom regional utveckling och hälso- och sjukvård har många
olika aktörer som kan erbjuda utvecklingsstöd. För närvarande pågår en politisk process för att
ta fram ett nytt samverkansavtal mellan kommuner och region med fokus på vård och omsorg
nu och framåt. Formerna för de forum som kommer att hantera avtalet utreds också som del
av denna process. Styrkan i Skåne är de många olika aktörerna, den viktigaste utmaningen är
hur dessa lyckas samla ihop arbetet till en gemensam helhet tvärs sakområden där effektiv
analys, innovation, verksamhetsutveckling och kontinuerlig kvalitetssäkring utgör stommen
för ett tvärsektoriellt samarbete.

Identifierade organisationer1
Överenskommelsen Skåne, Region Skåne & Idéburen sektor
Region Skåne
– Enheten för folkhälsa och social hållbarhet inom Avdelningen för Regional Utveckling
– FoU-centrum
– Enheten för Strategisk Kvalitetsutveckling
– Enheten för uppdragsstyrning inom Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Kommunförbundet Skåne
– FoU Välfärd
– Regional Samverkansgrupp Psykiatri
Nätverk för kommunala hälsostrateger/samordnare
Nätverket "onödig ohälsa"
Skåne Universitetssjukhus

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Lunds Universitet
FINSAM Malmö
Lunds Samordningsförbund
Samordningsförbund Sydöstra Skåne
Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp
Samordningsförbundet Finsam Kävlinge-Lomma
Samordningsförbundet Helsingborg
Samordningsförbundet Höganäs
Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv
Samordningsförbundet MittSkåne
Samordningsförbundet Nils
Samordningsförbundet Skåne Nordost
Samordningsförbundet Söderåsen
Samordningsförbundet Trelleborg

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
Den politiska inriktningen för samverkan mellan Skånes 33 kommuner och landsting i har
nyligen formulerats i ett samverkansavtal som har en stark utvecklingsinriktning. För att
säkerställa implementering och kontinuerlig utveckling är tanken att fortsätta arbetet kring den
etablerade stödstrukturen för socialtjänst och angränsande områden. De exakta formerna är
under utarbetande av en politisk gruppering som ska lämna förslag under första halvåret 2016.
Det finns tankar om en central samverkansgrupp samt delregionala samverkansgrupper där
man arbetar mer intensivt tillsammans på politisk nivå och på tjänstemannanivå.
Region Skåne ansvarar för ett antal centrala områden såsom hälso- och sjukvård och regional
utveckling där bland annat Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet ingår. Skåne har 13
olika samordningsförbund där 27 kommuner deltar tillsammans med Regionen och statliga
aktörerna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Tidigare har stödstrukturen organiserats med en styrgrupp med politisk representation och
tjänstemannarepresentation finansierad tillsammans av Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne. Specifika utvecklingsledare har ansvarat för utvecklingen av arbetet inom olika
sakområden på uppdrag av styrgruppen. Intrycket är att varje sakområde har utvecklats på sitt
eget sätt, bestått av olika representanter från kommuner, region och andra aktörer såsom till
exempel skola i arbetet kring PRIO. PRIO har koordinerats av den regionala
samverkansgruppen psykiatri på uppdrag av den regionalpolitiska samverkansgruppen.
Regional samverkansgrupp psykiatri är ett gemensamt sakområdesspecifikt
tjänstemannaforum med representanter från region Skåne och kommunförbundet i Skåne.
Gruppen sammanträder två gånger per termin och ansvarar bland annat för samordning och

Inventering av Skåne län och länets kommuner
Underlag till förstudie om infrastruktur för psykisk hälsa

54 (114)

utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning och barn och
unga som har eller riskerar psykisk ohälsa.
Därutöver har olika delar av EBP-plattformens projekt belyst psykisk hälsa inom ramen för
andra satsningar till exempel äldres psykiska hälsa inom äldresatsningen (bl.a. Utbildning
första hjälpen, barns psykiska hälsa (samverkan BUP, BVC, socialtjänst) inom barn & unga
spåret samt samsjuklighet inom missbrukssatsningen med.
Varje sakområde har också använt olika aktörer för stöd till förbättring och implementering,
så har till exempel avdelningen för strategisk kvalitetsutveckling haft en nyckelroll inom
äldresatsningen men inte samma involvering kring PRIO. Regionala samverkansgruppen för
psykiatri har inte använt enheten för strategisk kvalitetsutveckling eftersom man bedömt att
man bedömer att tillräcklig specifik kompetens inom området finns inom psykiatrin.

Sakområden
Arbetet kring socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård har styrts av den tidigare
plattformen och bedrivits i princip inom de sakområden som ingått i EBP-överenskommelsen.
PRIO-satsningen för psykisk hälsa har också utgjort ett eget sakområde inom plattformen. I
denna grupp har skolan representerats av skolledare från kommun. Den nya
samverkansöverenskommelsen kommer att peka ut den politiska färdriktningen framåt och har
förutsättningar för att etablera adekvata forum.
Enheten för folkhälsa och social hållbarhet är en del av avdelningen för Regional Utveckling
inom Region Skåne. Inom enheten hanteras strategiska frågor men denna funktion är inte
formellt sammankopplad med stödstrukturen för socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård. Enheten har en egen kontaktyta mot kommunerna, ofta genom folkhälsosamordnare
och liknande funktioner. Om och hur samverkan inom detta område och mellan detta och
andra samverkansområden är formulerat inom det nya samverkansavtalet är inte känt.
Kommunförbundet Skåne har etablerat FoU Skola som ett samarbete mellan skånska
kommuner och med koppling till universitet och högskolor kring skolans verksamhetsområde.
Kommunförbundet samordnar även skånska kommuner kring frågor om kultur och fritid.
De 13 samordningsförbunden i Skåne arbetar mer eller mindre artikulerat med psykisk ohälsa
och missbruk. Man arbetar ofta från 18-20 års ålder som yngst även om lagstiftningen tillåter
att man startar tidigare. Utifrån Regionens perspektiv skulle det kunna finnas möjlighet att
förtydliga fokus på vissa särskilda grupper såsom psykisk ohälsa, missbruk etc. Idag tillåts
varje samordningsförbund existera ganska separat och variationen blir därför påtaglig. Man
ser behov av att utveckla lärande och tydlighet så att de 13 samordningsförbunden bildar mer
av att samordnat nätverk. Kopplingen till annat arbete inom kommun och region är otydlig
och skulle kunna utvecklas.

Geografi och täckning
Alla Skånes 33 kommuner är medlemmar i Kommunförbundet Skåne (KFSK). I olika
sammanhang företräder KFSK sina medlemmar och ibland medverkar även kommuner direkt.
En stor och en liten kommun var till exempel representerade i plattformen för EBP. En
svårighet i arbetet har varit att kommunernas storlek, kapacitet och prioriteringar har påverkat
den ambitionsnivå som satts upp för det gemensamma arbetet mellan socialtjänst och
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angränsande hälso- och sjukvård. Man har ofta sett sig tvungen att möta de kommuner med
minst förutsättningar så att ambitionsnivå och åtaganden har begränsats mot ursprungliga
planer.
Region Skånes hälso- och sjukvårdssystem innehåller 10 sjukhus, ett privatdrivet,
(Simrishamns sjukhus). Tre förvaltningar med Sus, Sund (med psykiatrin) och de inkluderar
även primärvården. Habiliteringen utgör en egen förvaltning. Ängelholms och Simrishamns
sjukhus står separata utanför förvaltningen.
Den exakta representationsformen för utvecklingsstrukturer för den nya
samverkansöverenskommelsen är inte kända utan för närvarande pågår en politisk process för
att föreslå och fastställa dessa former. Representationen kan antas vara varierande per
sakområde och någon samlad analys av vilka som får vad och hur det kan utvecklas har inte
genomförts.

Samarbeten
Aktiva parter har redan identifierats i sammanställningen ovan, men deras samverkan är
alltför ofta svagt utvecklad. Utöver dessa kan särskilt nämnas samarbeten med universitet och
högskola samt statliga myndigheter.
Samverkan med universitet och högskola sker på olika sätt. Kopplat till styrgruppen har en
gruppering av forskare från högskolorna etablerats. Olika förslag på utbildningar på
masternivå för att integrera inom plattform/stödstruktur har tagits fram, men finansiering har
inte kunnat hittas. Vissa delar av samverkansöverenskommelseprocessen utreder delar av
detta för framtiden.
Kommunförbundet Skåne har ett aktivt samarbete med Länsstyrelsen kring flera olika
sakområden såsom våld i nära relationer, ANDT, ensamkommande etc. Länsstyrelsen har
kontakt med högskolorna, bjuder in brett till utbildningar etc. De arbetar rätt så hands on. EBP
har ett projekt anhörigmedverkan med medel från länsstyrelsen. De har tagit fram gemensam
information och kommunikation om det stöd anhöriga kan få, det är viktigt eftersom det råder
en stor okunskap hos medborgare i stort om vad som kan erbjudas. Länsstyrelsen är inte med
i plattform/stödstruktur.
I Skåne deltar 27 av 33 kommuner i 13 olika samordningsförbund. Samordningsförbunden
uppfattas variera avsevärt och deras inriktning och genomförande anses starkt beroende av
respektive förbundsdirektör. Denna stora spridning medför att det är osäkert hur mycket man
utbyter och kontinuerligt lär av varandra. Region Skånes fullmäktige utser politiska
företrädare för respektive samordningsförbund och den ansvarige tjänstemannen beskriver att
det nu påbörjats en diskussion om att Regionen skulle formulera en mer samlad linje som
förtydligar Regionens nytta och därav följande prioriteringar etc. för sin aktivitet inom
samordningsförbundens aktivitetsområde. En grupp av ansvariga tjänstemän från respektive
myndighet och region har träffats för att diskutera övergripande gemensamma frågor och
planer finns att inkludera Kommunförbundet Skåne i denna grupp.
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Kapacitet och kompetens2
Det är svårt att få en helhetsbild av hur många som arbetar med utvecklingsstöd med relevans
för psykisk hälsa i Skåne. Uppskattningsvis kanske man kan göra en grov skattning att det rör
sig om trettio-fyrtio heltidstjänster för alla områden sammantaget. Andelen som idag används
och framöver kan komma att användas för psykisk hälsa är en delmängd av dessa.
Kompetens kring olika metoder för verksamhetsutveckling och förbättringsarbete förefaller
vara ojämnt fördelad över de olika aktörerna. Statistik och analys efterlyses av
plattformsledarna. Enheten för folkhälsa och social hållbarhet har kompetens inom detta
område, åtminstone för vissa frågor. Enheten för strategisk kvalitetsutveckling har ett
fokusområde som väl överensstämmer med de flesta av de på förhand identifierade generella
kompetenserna även om till exempel implementering och sammanställande av evidens- och
kunskapsöversikter inte förefaller vara så väl utvecklade ännu. Innovation stödd av
förändringsteori/programlogik och utvärdering är kompetensområden där viss kompetens
förefaller finnas, men här är man nog beroende av andra leverantörer. Enheten har utvecklat
beställarkompetens för samspel med forskare och den skulle kunna användas för att få
relevanta sammanställningar, stöd i utveckling av förändringsteori/programlogik och
utvärdering. Kommunförbundet Skåne har en FOU strateg inom Socialtjänst, vård och omsorg
och en Folkhälsostrateg3.
Kompetensen hos de samverkansparter som utvecklingsstödet ger stöd till behöver utvecklas.
Enheten för strategisk kvalitetsutveckling har utvecklat och genomfört kapacitetsförstärkande
insatser såsom utbildningar kring förbättringskunskap. Det är oklart om dessa utbildningar
täcker alla relevanta områden och om hur många som faktiskt deltagit, men det är sannolikt en
modell som är robust nog för att kompletteras med andra kompetensområden och kan skalas
upp för att möta en större andel personer efter behov.
Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, tidigare Utvecklingscentrum, har samverkat med de
Skånska kommunerna sedan 2005 och genomfört ett antal förbättringsaktiviteter riktat mot
team men också utbildat förbättringsledare i de olika kommunerna. Flera aktiviteter har också
bestått av team som varit både från regionen, PV och kommuner. I vilken mån enheten även
framöver kan bidra beror på de prioriteringar som görs framöver.
Kompetens i systematiskt förbättringsarbete med till exemepel genombrottsmetodik finns och
har använts i förbättringsarbetet inom tidigare gemensamma satsningar (ex äldresatsningen).

Kvalitetssäkring
Olika aktörer i Skåne använder olika arbetssätt för att kvalitetssäkra sitt stöd men generellt
saknas indikatorer för att mäta effekt på lokal/individnivå. Ett undantag är enheten för
folkhälsa som använder sig av två modeller- en enkät för så kallad nöjd-

2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
3

Utanför det direkta kompetensområdet i fokus för utvecklingsstöd, men nära koppling till psykiatrin
finns forskningsmiljöer som exempelvis Vetenskapscentrum för Klinisk Psykiatri; aktörer som CEPI
samt samverkan med högskolor kring Casemanagement etc. Kontakter med högskola och universitet
finns även utvecklade inom socialtjänst, folkhälsa och andra sakområden.
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samverkanspartbedömning och dessutom utvecklar och följer man datakällor för folkhälsans
utfall.

Summering
Med Skånes storlek finns tillgång till kompetens och ett aktivt arbete pågår på politisk nivå för
att etablera ett samverkansavtal med utvecklingsinriktning kring socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Inom respektive sakområde finns en fungerande samverkan men de existerar separat
utan en tydlig sammanhållande politisk strategi och formerna för aktiv representation från
samtliga 33 kommuner är svåra att etablera. Tillgång till kompetens och kvalitetsutveckling
finns genom de olika utvecklingsstödjande nätverken t.ex. enheten för strategisk
kvalitetsutveckling och enheten för folkhälsa och social hållbarhet. Dock är
utvecklingsstödjande kompetens och kapacitet organiserat per sakområde (såsom för
folkhälsa, socialtjänst och angränsande sjukvård, hälso- och sjukvård och sysselsättning) och
inte som en sammanhållen samlad resurs tvärs dessa områden.
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Stöd till utveckling i Stockholms
län och länets kommuner
Samlad bedömning
I Stockholms län finns ett länsövergripande politiskt forum, Ledningsgrupp för samverkan,
där kommuner och landsting kan träffas för att diskutera gemensamma vård- och
omsorgsfrågor. Utöver Ledningsgruppen för samverkan finns även formaliserad samverkan
via Regionala samråd för Barn med särskilda behov, Psykiatri och beroendefrågor samt
Sammanhållen omsorg i hemmet/Hemsjukvård. Samordnade stödstrukturer saknas särskilt för
sakområdena folkhälsa, arbetsmarknad/sysselsättning och kultur och fritid.
Kopplat till Ledning i samverkan finns en beredningsgrupp med chefstjänstemän, och KSL
leder fem strategiska nätverk. Kommunernas satsning på utvecklingsarbete ser olika ut i länet.
Några kommuner har egna enheter för detta medan andra arbetar tillsammans delregionalt
och/eller deltar i nationella forum.
Totalt sett finns gott om kompetens och kapacitet i Stockholms län, men förutsättningarna kan
variera mellan olika länsdelar och kommuner. De många nivåerna i länet med ibland otydligt
ansvar och mandat försvårar ett helhetsperspektiv ett effektivt utnyttjande av länets resurser
för att stödja och driva utveckling.
En starkare gemensam struktur för kommuner och landsting som kan bidra med analyser av
utfall, och utifrån dessa ta fram gemensamma mål skulle ge ökad strategisk förmåga.
Dessutom bör det leda till större resurseffektivitet samt jämnare tillgång till utvecklingsstöd
om man vid behov kan samordna de utvecklingsresurser som finns i länet.

Identifierade organisationer1
Stockholms läns landsting (SLL)
– Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
– Stockholms läns hälso- och sjukvårdsförvaltning
– Transkulturellt centrum

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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– Centrum för psykiatriforskning
– Akademiskt primärvårdscentrum, Cefam
– Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
Kommunförbundet i Stockholms län (KSL)
Stockholm stad
– Socialtjänstakademin
– Socialförvaltningen
– Utvecklingsenheten
– Barnahus
Forum Carpe, utveckling inom funktionshinderområdet
FoUnu
FoU Nordväst
FoU Nordost
FoU Södertörn
Psykiatri södra Stockholm, FoU
Samordningsförbundet Södra Roslagen
Samordningsförbundet Välfärd Nacka
Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem
Samordningsförbundet i Södertälje
Samordningsförbundet i Värmdö
Karolinska institutet
– Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
– Socialhögskolan
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland
Origo, resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
För samverkan på den politiska nivån finns Ledningsgrupp för samverkan, där kommuner och
landsting kan träffas för att diskutera gemensamma vård- och omsorgsfrågor (se bild 1 nedan).
Kommunrepresentanterna i ledningsgruppen utses delregionalt och täcker därmed in hela
länet. Utöver Ledningsgruppen för samverkan finns även formaliserad samverkan via
regionala samråd för barn med särskilda behov, psykiatri och beroendefrågor, sammanhållen
omsorg i hemmet/hemsjukvård, samt fem strategiska nätverk inom socialtjänst, utbildning,
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samhällsbyggnad, integration samt ett med kommundirektörer. Varje kommun i länet är
representerad i respektive nätverk.
KSL:s styrelse har representation från vissa kommuner i länet och det gäller även för de
strategiska grupper som bildats kring vissa sakområden.

Figur 9. Organisation för samverkan landsting och kommuner i Stockholm.

Mandat
KSL har uppdrag att stödja utveckling inom vissa områden, dock inte ett generellt uppdrag att
driva utvecklingsarbete. En stor del av arbetet består i att driva nätverk, ex. för länets
socialchefer, snarare än operativt stöd till verksamhetsutveckling.
I länet finns fyra FoU-enheter som ägs delregionalt av samtliga kommuner i länet. Vid behov
kan FoU-enheterna på uppdrag av kommunerna ansvara för delar av stöd till utveckling. FoUstödet är delvis begränsat till vissa sakområden, främst socialtjänst. I praktiken är det tveksamt
om FoU-miljöerna har tillräckliga resurser för att stödja samtliga kommuner.
När det gäller samverkan mellan landsting och kommuner fokuserar man på att ta fram
överenskommelser kring olika sakområden, som tas upp för godkännande av respektive
kommun. Det förekommer att kommunerna inte följer KSL:s rekommendationer. Landstinget
anser att detta försvårar samverkan med kommunerna då de måste hitta särlösningar för olika
kommuner.
Landstinget har delat upp länet i länsdelar för hälso- och sjukvårdens område, men detta är
mest för att underlätta interna styrprocesser inom landstinget, och överensstämmer inte
nödvändigtvis med den delregionala uppdelning som finns för deltagande i de forum som
KSL ansvara för. Inom landstinget medför även beställarorganisationen och det diversifierade
utförarlandskapet en utmaning vad gäller stöd till verksamhetsutveckling och spridning av
kunskap.
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Det finns mycket stora resurser i länet kring FoU och kompetenscenter för en rad sakfrågor,
dock ingen aktör med mandat att titta på den samlade förmågan och hur effektivt resurserna
utnyttjas.

Sakområden
För hälso- och sjukvård och socialtjänst finns relativt stora resurser för att stödja
utvecklingsarbete i länet, genom till exempel forskningsmiljöer och FoU-enheter.
Motsvarande resurser finns inte för områdena kultur och fritid, skola eller folkhälsa, eller för
generellt förbättringsarbete. Landstingets Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin
(CES) är den länsövergripande aktören inom folkhälsoområdet men har i nuläget inte
resurserna eller kapaciteten att driva utvecklingsarbete, och har inget utvecklat samarbete med
kommunförbundet. KSL arbetar med vissa skolfrågor (högskola- och forskning,
vuxenutbildning, gymnasiesamverkan), och kan stötta kommunerna i de delar av elevhälsans
uppdrag som handlar om barn i behov av särskilt stöd.

Geografi och täckning
Möjligheterna till kunskapsinhämtning och utvecklingsarbete varierar mellan länets
kommuner, och även i de resursstarka kommunerna kan skillnader finnas mellan olika
stadsdelar. Privata utförare tenderar att i mindre grad ta del av utvecklingsstöd och nätverk.

Samarbeten
Det samarbete som sker mellan utvecklingsstödjande organisationer är främst genom formella
och informella nätverk, eller genom specifika projekt/satsningar. Inom folkhälsoområdet finns
till exempel ett länsövergripande nätverk med representanter från KSL, Länsstyrelsen i
Stockholm, tillväxt, miljö och regionplanering, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, centrum för
arbets- och miljömedicin, Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och
samhällsmedicin. Detta syftar dock främst till att sprida information och utbyta erfarenheter.
Samarbete finns även inom utbildningsområdet mellan KSL och vissa lärosäten, via VFUavtal.
På övergripande nivå saknas dock en överblick över de viktigaste länsaktörerna och hur
samarbeten dem emellan ser ut.

Kapacitet och kompetens2
I länet finns hög kompetens och kapacitet givet starka forsknings- och utvecklingsmiljöer.
Utmaningen är att säkra tillgång till denna kompetens för hela länet och att den ska vara
lättillgänglig, samt att stärka balansen mellan forsknings- och utvecklingsarbete (idag upplevs
forskningsdelarna vara mer framträdande). Landstingets beställar-utförarsystem medför att
även FoU och utvecklingsstöd måste inkluderas i ersättningsystemen.

Kvalitetssäkring
KSL har ett verksamhetsprogram för perioden 2015-2018 där mål för samverkan med
landstinget finns. Inriktningen för samverkansarbetet med landstinget beskrivs i den
2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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tillhörande verksamhetsplanen för 2016, men indikatorer för att mäta måluppfyllelse saknas.
Att arbeta med uppföljning och analys av samverkan med Stockholms läns landsting anges
dock en uppgift för KSL under 2016.
I övrigt upplevs inte att det finns någon stark efterfrågan på uppföljning eller utvärdering av
hur länets utvecklingsstöd fungerar. Projekt följs upp och utvärderas ofta enskilt. Det görs inte
samlade lägesbeskrivningar som sedan resulterar i gemensamma mål för utveckling.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur



Infrastrukturen bör ha fokus på kunskapsstyrning snarare än på att styra kring hur
landsting och kommuner organiserar sitt arbete.
Att en nationellt finansierad infrastruktur på regional nivå säkrar att det inte görs
kortsiktiga och stuprörsskapande satsningar framöver.
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Stöd till utveckling i Sörmlands
län och länets kommuner
Samlad Bedömning
I Sörmland finns forum på både politisk respektive tjänstemannanivå där behov kan lyftas och
beslut rekommenderas, dock måste besluten godkännas inom respektive huvudmans
hemnämnd. Ett problem i NSV är en något ojämn representation mellan kommuner och
landsting (inte lika väl förankrade i berörda nämnder i landstinget) vilket har påverkat
samverkan kring hälso- och sjukvårds frågor. Både skolan och folkhälsan saknar en utvecklad
samverkansstruktur och står i dagsläget utanför det övriga länsgemensamma arbetet. Inom
arbetsmarknad och sysselsättning är samordningsförbundet den huvudsakliga aktören.
Samverkan sker främst inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Engagemanget och förmågan att ta del av det regionala stödet upplevs som jämnt i länet och
särskilt de mindre kommunerna uppskattar det regionala stödet på grund av begränsade egna
resurser.
De kompetenser som inte finns inom huvudverksamheten kompenseras för genom samarbeten
mellan huvudmännens olika verksamheter. Dock upplevs implementeringsstöd som ett
konstant förbättringsområde.
Det finns gemensamt framtagna mål och handlingsplaner med framförallt processindikatorer
och effekter mäts indirekt genom att använda befolkningsdata.

Identifierade organisationer1
Landstinget Sörmland
– FoU Centrum Sörmland
– PrimUS-enheten (närvård)
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Regionalt stöd för socialtjänst och vård
FoUiS

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Samverkansnämnden Uppsala/Örebro
Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd
Regionförbundet Sörmland
Samordningsförbundet RAR
TRIS

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå

Figur 10. Samverkansstruktur för kommuner och landsting i Sörmland.

Sedan år 2011 finns Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) där
socialnämndsordförande från länets kommuner och bland andra landstingsrådet samt
primärvårdsnämndens ordförande sitter. Landstinget är huvudman för NSV som är ansvarig
driftsnämnd för de tre verksamheterna; FoU i Sörmland (FoUiS), Hjälpmedelscentralen samt
Vård‐ och omsorgscollege (VOC) (se figur nedan). NSV ansvarar även för utveckling av
regional samverkan kring barn‐ och unga som behöver särskilt stöd, riskbruk, missbruk‐ och
beroendevård, äldre, personer med funktionsnedsättning samt personer med psykisk ohälsa
och sjukdom.
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NSV som samverkansnämnd skiljer sig från ordinarie nämnder på så vis att den till exempel
inte har en egen ekonomi/egna resurser. Beslut som fattas i NSV måste först godkännas i
respektive representants hemnämnd/förbund (där resurserna ska tas ifrån) innan fastställande.
Nämndens mandat är således rekommenderande.
Länsstyrgruppen är NSVs beredningsorgan och högsta organ på tjänstemannanivå. I
länsstyrgruppen sitter kommuners socialchefer/vård- och omsorgschefer tillsammans med
berörda divisionschefer från landstinget samt chefen för FoUiS. Cheferna sitter även med i
länsstyrgruppens olika beredningsgrupper som i sin tur bemannas med ordförande i respektive
anknuten arbetsgrupp tillsammans med representanter från landstinget samt utvecklingsledare
från FoUiS. Det finns således mandat att fatta beslut på varje nivå samt en naturlig förankring
av dessa lokalt. I länsstyrgruppen ingår också länets tre närvårdskoordinatorer samt
verksamhetschefen för regionalt stöd.
Detta är en struktur, inte en organisation och de olika delarna av nämndens ansvarsområden
finns inom olika organisationer utan direkt koppling mellan varandra förutom att deras
ärenden samordnas och bereds i länsstyrgruppen (se figur nedan). Då NSV inte har några egna
resurser så finns inte heller ett kansli men verksamhetschefen för regionalt stöd och FoUiS
utgör navet i strukturen och ansvarar för motsvarande funktion.
FoUiS har mötesarenor inom både kommunerna och landstinget och ansvarar för stöd till
verksamhetsutveckling samt spridning och implementering av ny kunskap och arbetsmetoder.
”FoUiS är en stödresurs för de lokala stödresurserna, vi utbildar utbildare”

Finansiering
Nämndens budget för 2016-2018 är uppdelad i fyra delar där tjänstemannastödet på regional
nivå, FoUiS och VOC är huvudsakligen finansierade av medlemsavgifter och statsbidrag
medan hjälpmedelscentralen finansieras av egenavgifter och huvudmännens kostnader för
hjälpmedel. Samtliga verksamheter redovisas och följs upp separat.
Medlemsbidragen för FoUiS från kommunerna och landstinget bestäms utifrån invånarantal:
totalt 10kr/capita (6kr för landstinget/ 4 kr för kommun). I takt med att statsbidragen reduceras
har även verksamheten reducerats. För 2016 har NSV fått ett tillskott på 2,7 miljoner från
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Regionförbundet Sörmland varav ca.1 milj. kr till FoUiS. Den totala budgeten (basanslag +
tillskott) för FoUiS år 2016 är ca 8 milj. kr.

Sakområden
FoUiS har ett nära samarbete med socialtjänsten i länets kommuner.
För samverkan med skolan finns inget formellt uppdrag. Skolan ingår inte i strukturen vilket
försvårar samarbeten. Skolan finns med på ersättarposter i NSV och i berörda
beredningsgrupper men när utbildningscheferna inte finns med i länsstyrgruppen så får
uppdragen otillräcklig genomslagskraft.
På området arbetsmarknad/sysselsättning finns enbart en indirekt koppling via socialcheferna
som sitter med i både länsstyrgruppen och samordningsförbundet RAR i Sörmland. NSV
strukturen omfattar inte sysselsättningsfrågor vilket har ställt till problem kring roller och
ansvar för de kommuner som har försökt samarbeta med RAR.
Ett problem i NSV är en något ojämn representation mellan kommuner och landsting (inte lika
väl förankrade i berörda nämnder i landstinget) vilket har påverkat samverkan kring hälsooch sjukvårds frågor. Dock finns en tydlig koppling mellan primärvårdsnämnden och NSV
men det är endast en del av hälso- och sjukvården.
Folkhälsofrågorna finns på Folkhälsocentrum på Enheten för hållbar utveckling inom
landstinget, och arbetar med folkhälsorapportering (i samarbete med FOU-centrum) och
barnrättsarbete. De samverkar även med kommunerna i det befolkningsinriktade
folkhälsoarbetet, men området ingår inte uppdraget för NSV. Regionförbundet arbetar med
vissa hälsofrämjande delar (ex cykelvägar) och länsstyrelsen har sin ANDT-strategi, ofta med
låg prioritet och begränsade resurser lokalt.
Samarbeten kring kultur och fritid upplevs som ett förbättringsområde. Biblioteken fångar till
exempel upp många med psykisk ohälsa.

Geografi och täckning
Engagemanget och förmågan att ta del av det regionala stödet upplevs som jämnt i länet.
FoUiS försöker att arbeta på behovet i kommunerna och arbetar tillsammans med landstingets
utvecklingsenhet vilket underlättar dialogen mellan huvudmännen.
De mindre kommunerna uppskattar det regionala stödet mer än de större på grund av
begränsade egna resurser. Där har länets största kommun även stöttat genom bland annat
utbildning av utbildare.

Samarbeten
FoU centrum (FoUC), landstingets egen forskning- och utvecklingsenhet har en stark betoning
på forskning men bjuder in kommuner i vissa beröringspunkter. FoUC har även hållit kurser i
statistik och varit ett resursstöd för kommuner genom samarbete med FoUiS. FoUC är mer
”F” men bjuder in kommuner i vissa beröringspunkter. FoUC har med en representant i FoUiS
styrelsen.
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Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd är ett samarbete mellan Eskilstuna,
landstinget och Västerås stad. Det är inte en regional resurs ännu men kan bli. Fokus på
samverkansprojekt ligger främst på socialtjänstfrågor men även skolan.
PrimUS-enheten är enheten för primärvård på landstinget och finns representerat i FoUiS
styrelse.
Samarbete med regionförbundet Sörmland ökar eftersom de arbetar med tillväxtfrågor.

Kapacitet och kompetens2
Avtalen för FoUiS är årliga och för 2016 finns 8 heltidstjänster varav hälften är
tidsbegränsade. Dessa omfattar bland annat utvecklingsledare, forskningsledare,
kommunikatör och statistiker (30 %).
Anställda på FoUiS är har bakgrund och utbildning inom hälso- och sjukvården, socialtjänst
eller statsvetenskap och utgör tillsammans en varierad och bred kompetensresurs. De
kompetenser som inte finns inom huvudverksamheten kompenseras för genom samarbeten
med till exempel landstinget för statistik och analys och regionförbundet för välfärdsteknologi
och digitalisering. Dock upplevs implementeringsstöd som ett konstant förbättringsområde.

Kvalitetssäkring
Gemensamma mål och indikatorer har framtagits som följs upp med årliga rapporter för olika
målgrupper. Det finns specifika processindikatorer för det regionala arbetet men för effekter
på lokal används enbart befolkningsundersökningar (ex liv och hälsa/ liv och hälsa ung).

Summering
Strukturen är en mötesplats för kommuner och landsting som genererar kunskap och
information samt förståelse och insikt om varandras arbete, behov och betydelse. Den
kompakta utformningen av strukturen underlättar också förankring av nya riktlinjer och
uppdrag.
Utvecklingsområden är främst en långsiktigare finansiering som skulle gå att uppnå med
minskad fragmentering bland Sörmlands organisationer och förbund. Samlade resurser för
gemensamma uppdrag skulle öka genomslagskraften. Detta gäller även i skolfrågor som är ett
annat utvecklingsområde. Det krävs ett nytt tänk för att kunna driva barn och unga frågor
lokalt där stöd från skolan är betydelsefullt.

Önskemål med statligt finansierad infrastruktur



2

Något som tillför ett ytterligare värde, tillgång till ny kunskap.
Skulle kunna hjälpa oss att få en mer enhetlig organisation, med mer input, tydlighet
genom direktiv eller rekommendationer. Lyfter fragmenteringen och ger oss underlag
för att driva frågan.

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Hjälpa till att skapa gemensamma strukturer genom att trycka på behoven att få med
alla.
Viktigt att länka in i befintliga verksamheter och att det skapar förenklade strukturer,
inte parallella. Vi tar sällan bort gamla saker i systemen och strukturerna idag, bara
lägger på nya vilket är ineffektivt.
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Stöd till utveckling i Uppsala län
och länets kommuner
Samlad bedömning
I förbundsstyrelsen vid regionförbundet i Uppsala säkras den politiska styrningen i
samverkansfrågor. Styrelsen består av representanter från landstinget och länets åtta
kommuner. Enheten för välfärd och FoU-stöd vid regionförbundet företräder länet på nationell
nivå när det gäller välfärdsfrågor och fungerar som verkställande tjänstemannastöd i
Tjänstemannaberedningen kommuner-landsting (TKL).
FoU-stöd omfattar socialtjänstens verksamhet och angränsande hälso- och sjukvård och det
finns en separat enhet på regionförbundet som arbetar med folkhälsa. Samordningsförbundet i
Uppsala är ett länsförbund och en huvudaktör inom sakområdet arbetsmarknad/sysselsättning.
För skolan och kultur/fritid saknas en länsövergripande aktör med utvecklingsansvar.
I länet finns en stor variation i storlek och resurser mellan kommuner och FoU-stöd strävar
efter att stödja utvecklingsarbetet i de mindre kommunerna genom kommunbesök och en
öppen dialog och diskussion.
Samarbeten har etablerats med flera av de viktigaste aktörerna i länet och det finns viss
kunskap om hur deras kompetenser kan åberopas. Dock försvåras samarbete av skiftande
målgrupps- och sakområdesdefinitioner mellan FoU-stöds och landstingets verksamheter.
Kvalitetssäkring sker i väldigt begränsad utsträckning och utan systematik och är således det
främsta utvecklingsområdet för länsövergripande samarbeten.

Identifierade organisationer1
Regionförbundet
– Enheten för välfärd och FoU-stöd
– Regional arbetsgrupp för folkhälsa (RAFF)
Landstinget
1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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– FoU-enhet, hälsa och habilitering
– Folkhälsoenheten
– Rådet för delaktighet
Regionala forskningsrådet Uppsala/Örebro
Samverkansnämnden Uppsala/Örebro
Akademiska Sjukhuset
Uppsala universitet
Samordningsförbundet Uppsala län
Brukarnätverket/NSPH
Barnahus, Uppsala

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
Den regionala styrningen i Uppsala län på politisk nivå utgörs av förbundsstyrelsen vid
Regionförbundet Uppsala län (RFU) med representanter från länets åtta kommuner samt
Uppsala läns landsting. Enheten för välfärd och FoU-stöd vid RFU företräder länet på
nationell nivå när det gäller välfärdsfrågor och fungerar som verkställande tjänstemannastöd i
Tjänstemannaberedningen kommuner-landsting (TKL). FoU-stöds ledningsgrupp är styrgrupp
för verksamheten och kopplat till sig finns referensgrupper inom områdena barn/unga,
missbruk/beroende, äldre samt funktionshinder, bestående av bland annat lokala
verksamhetschefer. Enheten för välfärd och FoU-stöd vid RFU utgör kärnan i länets regionala
stödstruktur.

Sakområden
FoU-stöds uppdrag är att stötta socialtjänsten och berörda verksamheter inom hälso- och
sjukvårdens samverkansarbete genom tillgång till aktuell forskningskunskap och beprövad,
reflekterad erfarenhetskunskap. Det operativa utvecklingsansvaret ligger dock på
kommunerna.
För hälso- och sjukvården finns flera aktörer med utvecklingsansvar men främst ligger detta
på landstinget internt.
Med skolan finns i nuläget inget samarbete då FoU-stöd inte har något skolrelaterat uppdrag
och kan således inte driva frågor inom området. (En del försök har gjorts att inkludera skolan
genom att bjuda in skolchefer på adjungerande poster.)
RFU har en regional arbetsgrupp för folkhälsa (RAFF) vars uppdrag är att stötta
samordningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet inom kommunerna och
landstinget i samverkan med andra aktörer. Ansvaret för det strategiska folkhälsoarbetet
överfördes till regionförbundet från landstinget 2007. Landstingets enheter för folkhälsa är
idag mer vårdorienterad.
Enheten för välfärd och FoU-stöd driver i nuläget inget arbete kring
arbetsmarknad/sysselsättningsfrågor i länet. Samordningsförbundet i Uppsala är ett
länsförbund som finansierar flera projekt och driver eget arbete med målsättningen att bistå
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med arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för individer som står utan för
arbetsmarknaden.
Det finns ingen aktivitet/samverkan kring kultur och fritid men aktörer finns inom landstinget
och inom respektive kommuns egen verksamhet.

Geografi och täckning
Befolkningstalet varierar från ca.6000 invånare i Älvkarleby till 235 000 i Uppsala. Det finns
även sociodemografiska skillnader mellan olika länsdelar med en högre andel äldre och fler
sjukskrivningar i norr, fler studenter och högre antal utrikesfödda i Uppsala.
Resurserna varierar, finansiella medel beslutas på befolkningsmängd och i de små
kommunerna är det ofta endast en person som ansvarar för flera arbets- och
utvecklingsområden. FoU-stöd strävar därav efter att stödja utvecklingsarbetet i de mindre
kommunerna genom kommunbesök och en öppen dialog och diskussion. Utvecklingsarbeten
som initieras av en liten kommun kan även lyftas fram som förslag till andra kommuner i länet
med liknande förutsättningar och begränsningar genom FoU-stöd.

Samarbeten
En utmaning för samverkan mellan FoU-stöd och landstingets verksamhet är skillnader i
verksamheternas målgruppsdefinitioner där FoU-stöd använder sig av sakområdesindelning på
regional respektive lokal nivå medan landstinget har programråd som fokuserar på
sjukdomsgrupper (ex cancer, diabetes och stroke).
FoU-stöd och Uppsala universitet har idag ett etablerat samarbete. Bland annat utgör FoU en
länk mellan sjuksköterske- respektive socionom-programmet och arbetsgivare i länet. Med
hjälp av FoU-stöd görs nu en satsning på en forskarutbildning inom socionomprogrammet.
För sjuksköterskeprogrammet har även en överenskommelse kring verksamhetsförlagd
utbildning (VFU) gjorts med alla kommuner om att ta emot fler studenter.
2015 instiftades Partnerskapet för en inkluderande tillväxt med ett tydligt fokus på att använda
ESF-medel till maximal effekt samt koordinera och effektivisera projektframtagande och
verksamhetsutveckling. Efter utvärdering av partnerskapets arbete formerades Forumet för en
inkluderande arbetsmarknad (FIA) för att driva arbetet vidare. FIA ska skapa en plattform som
möjliggör delaktighet, påverkar strukturer samt säkerställer förbättringar för en inkluderande
arbetsmarknad i Uppsala län. Representanter i FIA är de organisationerna i Uppsala län som
har ett uttalat ansvar för den inkluderande arbetsmarknaden: Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Landstinget, Samordningsförbundet,
Regionförbundet samt länets samtliga kommuner.
Dock i övrigt har partnerskapet haft begränsad effekt på det regionala samverkansarbetet
mellan de ingående parterna men det finns en bättre helhetssyn idag. Samordningsförbundets
struktur är under utveckling med nyligen tillsatta samverkanskoordinatorer som ska underlätta
det strategiska samverkansarbetet mellan huvudmännen samt bereda ärenden till de lokala
utvecklingsgrupperna (LOKUS). Idag finns främst en indirekt koppling mellan
samordningsförbundet i Uppsala län och RFU genom socialcheferna som ingår i båda
organisationerna.
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Kapacitet och kompetens2
Inom FoU-stöd finns tre vetenskapliga handledare (deltid) med bakgrund inom forskning som
ska agera som en länk mellan akademin och verksamheten. Dessa ingår även i några av
sakområdenas referensgrupper (funktionshinder respektive äldre). FoU-samordnare inom
samtliga av FoU-stöds sakområden.
FoU-stöd har ambitionen att arbeta med systematiskt utvecklingsarbete. Dock upplevs
intresset för utbildning inom metodkompetens (ex systematiskt förbättringsarbete och
implementeringsstöd) från kommunernas sida som lågt.
De flesta av de på förhand identifierade kompetenserna saknas eller behövs stärkas.
Även inom samordningsförbundet finns ett starkt behov av generell metodkompetens för
systematiskt utvecklingsarbete(: måldefinitioner, resultatindikatorer, implementering och
utvärdering).

Kvalitetssäkring
Ingen aktivitet.

Förväntningar på statligt finansierad infrastruktur


2

En samstämmighet i uppdrag och redovisningskrav.

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Stöd till utveckling i Värmlands
län och länets kommuner
Samlad bedömning
Region Värmland har genom Nya Perspektiv skapat en tydlig struktur för gemensamt
regionalt utvecklingsarbete inom vissa fokusområden. Arbetsmarknadsfrågor och
folkhälsofrågor drivs dock inte i den strukturen. Modellen bygger på samverkan och
förtroende och förutsätter att respektive kommun och landstinget i Värmland fattar egna beslut
i kommun-/landstingsfullmäktige som ligger i linje med de gemensamma prioriteringarna.
Det finns regionala mål och indikatorer som följs upp årligen. Systemet ger möjligheter att
jämföra kommuner sinsemellan, samt att följa upp resultaten i länet som helhet. I de fall
resultaten skiljer sig mellan de olika länsdelarna sker ingen analys på den regionala nivån utan
kommunerna och landstinget ansvar själva för analysen.
Det saknas en tydlig samverkan mellan de fyra samordningsförbunden och Region Värmland.
Samordningsförbunden är på så sätt inte med i det regionalt samordnade utvecklingsarbetet.
På den regionala nivån är resurserna små för att driva ett regionalt samordnat
utvecklingsarbete och bistå med kompetens till länets kommuner. En person har sin fasta
anställning på Region Värmland med ansvar för att ge stöd i arbetet i processerna kring Nya
Perspektiv. Övriga utvecklingsledartjänster finansieras genom statliga medel inom ramen för
olika överenskommelser. Övriga resurser finns i linjeverksamheten inom landstinget och
länets kommuner.
Samverkan mellan landsting och kommuner beskrivs som god till följd av det strukturerade
och gemensamma arbetssätten på länsövergripande nivå.

Identifierade organisationer1
FoU Välfärd Värmland
Region Värmland
- Nya Perspektiv
Värmlands läns vårdförbund
Landstinget Värmland
-Primärvårdens FoU-enhet
-Psykiatrins FoU-enhet
-Folkhälsa och samhällsmedicin
– Centrum för klinisk forskning (CKF)
Karlstads Universitet

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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-CFBUPH: Centrum för barn och ungas psykiska hälsa
-CTF: Centrum för tjänsteforskning
-CPS Centrum för personsäkerhet
– Centrum för forskning om regional samhällsbyggnad
Samordningsförbundet östra Värmland
Samordningsförbundet Samspelet
Klarälvdalens Samordningsförbund
Fryksdalens Samordningsförbund
Arvika Eda Samordningsförbund

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
Region Värmland styrs gemensamt av länets kommuner och landstinget. Nya Perspektiv är
arenan för alla gemensamma välfärdsfrågor och bygger på en rad samarbeten mellan
kommunerna och Landstinget i Värmland inom bland annat områdena vård, omsorg och
eHälsa. Region Värmland samordnar, stödjer och leder utvecklingsarbetet, i samarbete med
Landstinget Värmland vad det gäller folkhälsoområdet.
Samarbetet går ut på att gemensamt driva utvecklingsfrågor inom hälsa, vård och omsorg. De
olika utmaningarna, eller områdena, som Nya Perspektiv arbetar med är:





Äldres hälsa
Den sårbara familjen
Psykisk hälsa
Riskbruk/riskbeteende

Nya Perspektiv leds av en politisk styrgrupp (träffas ca 1 gång per månad) med representanter
från Region Värmland, kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns också en
beredningsgrupp för Nya Perspektiv och arbetsgrupper för respektive område.
Styrgruppen har ansvar för att planera och genomföra ett årligt seminarium samt följa och leda
utvecklingsarbeten som sker i länet inom de fyra utmaningarna (äldres hälsa, den sårbara
familjen, psykisk hälsa och riskbruk/riskbeteende). Det årliga seminariet är ett forum där
ledare konkretiserar riktningen för gemensamma välfärdsfrågor under det kommande året.
Beredningsgruppens uppgift är att hantera strategiska frågor när det gäller samverkan
kommun och landsting. Det kan handla om att utarbeta förslag till nya
överenskommelser/avtal, att stödja landstingen och kommunerna att ta fram lokala
överenskommelser och att följa upp att dessa efterlevs.
Centralt finns fyra arbetsgrupper i Nya Perspektiv med förankring i lokala arbetsgrupper av
olika storlek. Grupperna används åt båda hållen; botten upp-toppen ner dialoger och för att
driva frågor. Dessa ansvarar också för den lokala implementeringen. Resurserna finns i linjen.
I varje lokalt möte finns även brukarorganisationer med.
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Landstinget är inne i ett omstruktureringsarbete; pga. svår ekonomi och omvärldsförändringar.
Nya ledare (from 1 april) inom flera områden; vilket för tillfället medför att landstinget inte är
representerad i styrgruppen.
Modellen bygger på samverkan och förtroende mellan de olika aktörerna. Efter det att man
kommit överens om prioriteringar och inriktning på arbetet fattas de politiska besluten inom
varje enskild kommun i regionen och av landstinget. Informanterna anser att fördelen med ett
sådant system är att den regionala diskussionen härmed blir tydligt förankrad i kommunerna
och i landstinget. Om regionstyrelsen fattar alla politiska beslut finns risk att dessa beslut
lever sitt eget liv och man därigenom tappar i utvecklingskraft när man ska omsätta beslut till
handling.
Finansiering
FoU Välfärd finansieras genom att varje kommun betalar 4,50 kr/invånare, totalt drygt 2
miljoner kronor. Därtill tillkommer extra medel som regleras genom separata
överenskommelser som regleras i särskilda uppdrag. Dessa medel är ofta kopplade till olika
statliga satsningar.

Sakområden
Genom arbetsgrupperna i Nya Perspektiv, och den politiska styrningen som konkretiseras i det
årliga seminariet inom Nya Perspektiv, finns olika uppdrag att arbeta med kunskaps- och
verksamhetsutveckling inom flera olika sakområden som skola, sysselsättning, hälso- och
sjukvård och folkhälsa. När det gäller folkhälsa bygger det regionala arbetet på den kompetens
som finns inom landstinget genom enheten Folkhälsa och Samhällsmedicin. Det
hälsofrämjande perspektivet saknas till viss del i arbetsgrupperna inom Nya Perspektiv, som
främst arbetar med sekundärprevention2 idag.
Det finns en otydlighet kring hur regionen ska arbeta med arbetsmarknadsfrågor som har att
göra med skärningspunkten i vad som är ett kommunalt respektive statligt ansvar.
När det gäller frågor om kultur och fritid arbetar Kulturcentrum på Region Värmland mycket
med dessa frågor. Kopplingen till sociala och hälso- och sjukvårdsfrågorna är otillräckligt
utvecklad.

Geografi och täckning
Regionförbundet Värmland tillhandahåller en regional struktur för de gemensamma arbetet
med kunskaps- och verksamhetsutveckling enligt den struktur som ges i Nya Perspektiv (se
Mandat och styrning). Stöd till utveckling kan sägas finnas tillgängligt för hela länet i perioder
där regionen får ta del av nationella medel som hanteras genom särskilda överenskommelser. I
övrigt har Region Värmland en person anställd som arbetar med att ge stöd inom frågor som
rör hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola.
Övriga resurser för implementering finns i linjen i respektive kommun och i landstinget.
2

Sekundärprevention syftar till förebyggande åtgärder för att i tidigt skede förhindra en
negativ utveckling av fysiska, psykiska eller sociala problem, förhindra återinsjuknande i
tidigare genomliden sjukdom eller förhindra att latent sjukdomstillstånd utvecklas till kliniskt
fastställd sjukdom (Socialstyrelsen).
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Förutsättningarna att kunna arbeta med det gemensamma regionala arbetet och att
implementera metoder och satsa på prioriterade utvecklingsområden ser därmed olika ut och
är bl.a. beroende av kommunstorlek och geografi. Mindre kommuner möter också hinder
genom bristande IT-struktur (mobilmaster saknas) och svårigheter att rekrytera rätt
kompetens. En slutsats är att förutsättningarna för regional gemensam utveckling i hög grad
styrs av hur kommunerna är organiserade, storlek (antal invånare) och geografi (stora
avstånd). Med hjälp av statliga medel genom olika överenskommelse skapas utrymme för att
ge stöd till mindre kommuner.

Samarbeten
”Allting bygger på tillit och förtroende”
Den struktur som tillhandahålls genom Nya Perspektiv bygger på tillit och förtroende mellan
inblandade parter. Det innebär t.ex. att beredningsgruppen kommer in med en förfrågan om
samarbete för att utveckla ett visst prioriterat område. Frågor förankras i olika nätverk och den
person som får till uppgift att ta frågan vidare kan då tala för hela gruppen – till exempel för
samtliga socialchefer i länet.
Det finns ett formellt avtal som reglerar samarbetet mellan Region Värmland och Karlstads
universitet kring tillväxtfrågor. Ett likande avtal saknas vad gäller välfärdsfrågor.
FoU Välfärd Värmland har funnits i 16 år och är en viktig kunskapsresurs. De anordnar
temadagar/utbildning för berörda myndigheter och samarbetar med lämpliga aktörer beroende
på uppdrag. Verksamheten ägs av kommunerna och har en anställd i grundbemanning.
Universitetet har flera centrumbildningar som finansieras på olika sätt, och FoU Välfärd
Värmland kan låna/hyra in akademisk kompetens beroende på uppdrag som kommer in. De
kan därmed expandera och minska beroende på uppdrag.
Samordningsförbunden arbetar med olika uppdrag. Det finns ingen tydlig koppling mellan de
regionala utvecklingsprocess som drivs genom Nya Perspektiv och de fyra
samordningsförbunden som var och en har en egen styrelse.
Minst ett av samordningsförbunden strävar efter och har försökt att etablera en direkt koppling
till Nya Perspektiv men upplever att gensvaret varit svagt. Idag finns enbart en indirekt dialog
via socialcheferna. De upplever även att landstingets folkhälsoarbete är för vårdorienterat i
dagsläget.
Värmlands läns vårdförbund (VLV) driver ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård och ett
akut- och utredningshem för ensamplacerade barn (0-12 år) samt barn och deras föräldrar.
VLV syftar även till att driva utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendeområdet, och
ett nära samverkansarbete pågår således främst med socialtjänsten, men även inom
folkhälsoområdet där VLVs verksamhet ingår i länsstyrelsens ANDT-strategi.

Kapacitet och kompetens3
Region Värmland/Nya Perspektiv har en anställd som stödjer det regionala utvecklingsarbetet.
Övriga resurser finns i linjen inom kommunerna och landstinget. Region Värmland utgör en

3

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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slags plattform för tillfälliga anställningar. Det handlar i allmänhet om statligt finansierade
utvecklingsledare för nationella uppdrag.
Identifierad kompetens för att driva till stöd för kunskapsutveckling:
Representant från Region Värmland och från kommunerna ser att samtliga, av de på förhand,
identifierade generella kompetensområdena är angelägna. Särskilt behov finns att stärka
kompetenser inom analys, processledning och arbete med förändringsteori/programlogik.
Detta bekräftas även från landstinget. Därtill noterar man att det krävs uthållighet.
Sett hur ett helhetsperspektiv gör informanterna bedömningen att kompetensen finns i
organisationerna. Det finns alltjämt behov av kompetens för att hålla ihop arbetet och ge stöd.
Om analys var ett krav från regional eller högre nivå så skulle det genomföras i fler
kommuner.

Kvalitetssäkring
Region Värmland/Nya Perspektiv har uppsatta mål och indikatorer som följs upp varje år på
ett årligt seminarium. Möjlighet finns genom detta att följa utvecklingen sedan sju år tillbaka,
dock ingår inte alla sakområden. Data finns tillgängliga för respektive kommun och för länet
som en helhet. Analysen har överlåtits till respektive huvudman men känsligt att jämföra
kommuner. Leder även till dålig transparens.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur





Det finns ett stort behov av tydlighet och en samordnad struktur.
Strukturen måste kunna tillåta olikhet. De regionala förutsättningarna är olika och
därför måste modellerna se olika ut.
Frihet är viktigt för den regionala/ lokala utformningen/anpassningen.
Långsiktig finansiering är avgörande.

Från Samordningsförbundet:


Definiera målgrupper för FINSAM för tydligare uppdrag.



Fler riktade uppdrag med en överenskommen enhetlig utvärdering och indikatorer för
att stärka genomslagskraft nationellt samt möjligheter till jämförelser.

Från Folkhälsa och samhällsmedicin:



Strukturen behöver inkludera en tydlig in- och utgång i varje kommun för att
kommunicera frågor. Idag går vissa frågor till skolan, andra till socialtjänsten osv.
Om folkhälsa ska inkluderas i strukturen behövs en kunskapshöjning både i regioner
och kommuner kring vad folkhälsoarbete innebär, då denna kunskap varierar idag.

Inventering av Västerbottens län och länets kommuner
Underlag till förstudie om infrastruktur för psykisk hälsa

78 (114)

Stöd till utveckling i
Västerbottens län och länets
kommuner
Samlad bedömning
Den politiska styrningen för samverkansfrågor som främst rör socialtjänst, angränsande hälsooch sjukvård och folkhälsa sker i AC Konsensus där Västerbottens landsting och kommuner
finns representerade. AC Konsensus har en rekommenderande/rådgivande funktion och har
två beredningsgrupper; länssamordningsgruppen och länsgruppen barn och unga som
tillsammans hanterar gemensamma frågor för tidigare nämnda sakområden samt skolfrågor.
De lokala behoven är utgångspunkten för samverkansarbetet och det finns en uttalad ambition
från politisk nivå att den länsövergripande samverkan ska verka för att kompensera de delar
av länet med mindre grad egna resurser och kapacitet till utveckling.
I regionen finns en god överblick över vilka aktörer i länet som arbetar med kunskaps-,
kompetens- och verksamhetsutveckling och samarbeten existerar mellan de viktigaste
aktörerna i länet.
Kompetens finns inom flertalet av de på förhand identifierade områdena men uppföljning,
analys och statistik lyfts som generella kompetensbehov.
Kvalitetssäkring sker genom gemensamt formulerade mål och prioriterade utvecklingsarbeten
i länet med årlig revidering. Dock utvärderas inte effekt på lokal nivå utan enbart
måluppfyllelse inom verksamheten (process).

Identifierade organisationer1
Region Västerbotten
– Länssamordningsgruppen Västerbotten (LSG)
– Socialpsykiatriskt kunskapscentrum
– FoU Välfärd

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Landstinget
– FoU Staben
– Folkhälsoenheten
– Memeologen
– Kliniskt forskningscentrum, KFC
Enheten för stöd och utveckling, Umeå socialtjänst
Samordningsförbundet Lycksele-Malå
Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Samordningsförbundet Umeåregionen
Umeå Universitet

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
AC Konsensus är ett politiskt samverkansorgan bildat mellan Västerbottens läns kommuner
och landsting. AC Konsensus har en rekommenderande/rådgivande funktion i
samverkansfrågor som främst rör socialtjänst, angränsande hälso- och sjukvård och folkhälsa.
Samverkan sker i första hand kring övergripande frågor inom vård och omsorg, barn och
unga, folkhälsa, förnyelse av verksamheter i kommuner och landsting samt gemensam
nationell och internationell omvärldsbevakning. AC Konsensus sekretariat sköts av Region
Västerbotten.
Länssamordningsgruppen (LSG) bereder ärenden till AC Koncensus som främst rör
socialtjänst, hälso- och sjukvård och folkhälsa och är gemensamma för kommuner och
landsting. Frågor som rör skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård för unga bereds av
Länsgruppen Barn och unga (LBU). Syftet med samverkan är att nyttja gemensamma resurser
utifrån största möjliga nytta och säkerställa regional och lokal kunskapsutveckling kopplad till
den nationella kunskapsstyrningen.
På senare år har en majoritet av utvecklingsarbetet inom den sociala välfärdssektorn grundats
på statliga överenskommelser och paketering av dessa. En generell plan för vuxna med stora
behov och en motsvarande plan för barn och unga har tagits fram samt en
länsöverenskommelse för missbruksområdet.
Ansvaret för spridning och implementering i länet varierar beroende på finansiär. Medel från
SKL (rörande exempelvis missbruk, funktionshinder, äldre, ÖJ och EBP) har förvaltats av
FoU Välfärd och Ledningskraft. Socialpsykiatriskt kunskapscentrum har varit
huvudmottagare av projektmedel från Socialstyrelsen och SKL men tillsammans (FoU
Välfärd och Socialpsykiatriskt kunskapscentrum) har de utgjort en gemensam plattform
(exempelvis för MHFA-utbildning) och verkar för spridning av evidensbaserad kunskap och
metoder samt ger implementeringsstöd. Ansvariga utvecklingsledare har tillsatts från lokal
eller regional nivå.
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Figur 11. Regional stöd- och samverkansstruktur i Västerbotten.

Finansiering
Basanslag för FoU Välfärd har varit 1kr/invånare för landstinget och kommuner (2x260tkr).
Basanslag för Socialpsykiatriskt kunskapscentrum har varit 2kr/kommun och 1kr/landstinget
samt södra Lapplands kommuner (8 inlandskommuner); 2,70kr/invånare.
Överenskommelser har samfinansierats och externa medel har tillkommit från flera olika
källor för FoU och Socialpsykiatriskt centrum.
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Sakområden
Länsövergripande samverkans- och utvecklingsarbete sker inom frågor som rör socialtjänst,
närliggande hälso- och sjukvård, folkhälsa, skola samt tandvård. Tre samordningsförbund i
länet arbetar med arbetsmarknad/sysselsättning – samverkan med dem finns på
länsövergripande nivå. Kultur och fritid innefattas inte i det gemensamma arbetet.
Folkhälsoarbetet ligger under landstingets folkhälsoenhet, men länsövergripande strategier
och samverkan med regionen finns. Landstingets tjänstemän sitter med i kommunernas
folkhälsoråd, där de har en rådgivande roll.
FoU-Västerbotten och Socialpsykiatriskt kunskapscenter arbetar med gemensamma
utvecklingsfrågor inom främst socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. För
övergripande frågor inom skolområdet finns en särskild FoU-ledare anställd vid Region
Västerbotten.
Ett lokalt aktuellt område är hälsa hos samebefolkningen och glesbygdsmedicin - i Storuman
finns FoU-enheten Glesbygdsmedicinskt centrum (GMC) som har ett starkt fokus på
brukarmedverkan. GMC verkar för att genom studier, innovation och e-hälsa utveckla vård
och stöd för individer i de områden där avstånd och begränsade resurser medför särskilda
förutsättningar.

Geografi och täckning
Det finns en uttalad ambition från politisk nivå att den länsövergripande samverkan ska verka
för att kompensera de delar av länet med mindre grad egna resurser och kapacitet till
utveckling. Socialpsykiatriskt centrum och FoU-ombud finns i alla delar av regionen. De
mindre kommunerna får stöd av både större kommuner och landstinget i exempelvis PRIOarbetet. De lokala behoven är utgångspunkten i samverkansarbetet även om de nationella
satsningarna inte alltid hänger ihop med dessa.

Samarbeten
Länssamordningsgrupperna håller samman det länsövergripande arbetet vilket är kopplat till
Region Västerbotten. Regionens strateg för frågor som rör vård och omsorg håller samman
arbetet regionalt och utgör kontaktyta till den nationella nivån. I regionen finns en god
överblick över vilka aktörer i länet som arbetar med kunskaps-, kompetens- och
verksamhetsutveckling.
FOU Välfärd och Socialpsykiatriskt kunskapscenter är två olika FoU-miljöer gemensamt
finansierade av landstinget och kommunerna och delar av regionen. FoU Välfärd ger praktiskt
verksamhetsstöd och arbetar med utveckling. Enheten samverkar med andra aktörer i och
utanför länet, bl.a. med Socialpsykiatriskt kunskapscenter, Umeå Universitet, UFFE (Umeå
Socialtjänst) och med landstingets egna FoU-verksamheter (främst Memeologen).
Det finns ett vård- och omsorgscollege i samarbete mellan bland annat ett flertal kommuner,
landstinget och Umeå universitet.
Samarbeten sker med Umeå Universitet på flera plan, bl.a. med enheten för epidemiologi och
global hälsa, och även med institutionen för socialt arbete och omvårdnad. Ett samarbetsavtal
mellan Umeå universitet och regionförbundet är på väg att ingås.
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Samverkan mellan länen sker främst med Norrbotten, region Jämtland-Härjedalen och
Västernorrland.
Förstatligandet av Arbetsförmedlingen (upplösandet av länsarbetsnämnderna) och
Försäkringskassan har inneburit större engagemang att få till stånd god och effektiv
samverkan med myndigheterna i regionen. Länsstyrelsen är inte en central aktör inom
området psykisk hälsa, men flera välfungerande samarbeten är etablerade (beträffande våld i
nära relationer, missbruk och ensamkommande flyktingbarn).

Kapacitet och kompetens2
Region Västerbotten ger genom FoU Välfärd praktiskt verksamhetsstöd till kommunernas
socialtjänster och angränsande hälso- och sjukvård inom landstinget, i form av kunskaps-,
metod- och implementeringsstöd. Även stöd till uppföljning/utvärdering, analys- och
förbättringsarbete samt praktiknära forskning ingår i FoU Välfärds uppdrag. Målet är att stötta
huvudmännen i arbetet med att utveckla en evidensbaserad praktik. FoU-verksamheten och
socialpsykiatriskt kunskapscenter samarbetar och består tillsammans av cirka 15 personer,
motsvarande 10,25 årsarbetare inklusive tre länsdelssamordnare inom socialpsykiatri. Det
finns FoU–ombud i samtliga 15 kommuner.
Socialpsykiatriskt kunskapscenter samordnar det länsövergripande arbetet i forskning och
utbildning inom psykisk hälsa-området. Centret har även ett etablerat samarbete med
regionens brukarorganisationer. I dagsläget ses samordningsmöjligheterna över mellan FoU
Välfärd och Socialpsykiatriskt kunskapscentrum.
Landstinget som ansvarar för folkhälsoområdet har en egen utvecklingsenhet för detta
område.
Informanterna menar att det finns en hög grad av kompetens inom samordning och utbildning
i länet. Man arbetar bl.a. med FoU-ombud. De kunskapsstödjande verksamheterna ger
implementeringsstöd till kommunerna, samtidigt lyfts detta som ett viktigt utvecklingsområde
framåt. Kompetens finns inom exempelvis genombrott. Implementeringsförmågan behöver
dock öka. Kompetens inom uppföljning/ analys/statistik lyfts som generella kompetensbehov.
Det lyfts som positivt att kommunerna och landstinget samfinansierar FoU-miljöer.
Användandet av generell kompetens och samordning av utvecklingsresurser skulle sannolikt
kunna utvecklas ännu mer och bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande i hela länet. Den
starka kopplingen till Umeå Universitet lyfts som en styrka i den regionala förmågan till
kunskapsutveckling.
Kommuner och landsting arbetar gemensamt med Öppna Jämförelser och har en gemensam
länk till Socialstyrelsen som agerar stödfunktion.
Rekrytering av generell kompetens till regionen är förhållandevis lätt, däremot upplevs
svårigheter att få tillgång till kompetens på kommunal nivå.

Kvalitetssäkring
Det finns en regional utvecklingsstrategi (RUS) som grundas på politiskt antagna
processorienterade mål för olika strategiområden. Varje strategiområde ex vård- och omsorg,
2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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utbildning, FoU Välfärd och Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum redovisar övergripande
måluppfyllelse i delårsredovisning och årsrapport till Region Västerbotten.
FoU Välfärd, där länssamordningsgruppen är styrgrupp, redovisar även verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse med måluppfyllelse och indikatorer för verksamheten till
länssamordningsgruppen och till det politiska samverkansorganet AC Konsensus.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur








3

Vara resurs för kommunerna och landstinget i deras strävan efter evidensbaserad
praktik via hands-on handledning, stöd och utvecklingsarbete med närvaro i hela det
geografiska området
Vara mottagare och förmedlare av den centrala kunskapsstyrningen på området från
nationell nivå
Bidra till kunskapsutveckling inom specifika sakområden
Vidareutveckla spetskompetens inom något eller några strategiska kunskaps- och
verksamhetsområden3 för nationell nytta och spridning
Vidareutveckla samarbetet med universitet/högskola både vad gäller forskning och
relevanta utbildningar
De befintliga gemensamma strukturerar som skapats bör tas till vara och utnyttjas,
bl.a. Socialpsykiatriskt kunskapscentrum och FoU Välfärd.

Exempelvis attitydarbete för arbetslivet, metoder för brukarinflytande, rehabilitering till
arbete etc.
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Stöd till utveckling i
Västernorrlands län och länets
kommuner
Samlad bedömning
I den samrådsgruppen SocialKOLA ingår representanter från landstinget och länets
kommuner och utgör den politiska ledningen och styrningen i gemensamma frågor. Kopplat
till samrådsgruppen finns en beredningsgrupp med tjänstemän från länets kommuner och
landsting.
De områden som prioriterats på regional nivå är de mest sjuka äldre, missbruk- och beroende,
barn och unga inkluderat samverkan med skolan och psykisk hälsa.
Kommunförbundet i Västernorrland samverkar och driver utveckling inom sakområdena
socialtjänst, skola, kultur och fritid samt miljö med hjälp av kommunförbundets FoU.
Landstingets FoU-enhet driver motsvarande utvecklingsarbete med fokus på hälso- och
sjukvården.
Stöd till utveckling finns i hela länet och det finns en strategi för att skiftande förutsättningar
ska kompenseras av den regionala strukturen.
Även om samtliga av de på förhand identifierade generella kompetenserna finns i länet så är
upplevelsen att dessa kan kompletteras och tillgängliggöras ytterligare.
Det regionala arbetet utvärderas utifrån de uppsatta fokusområdena och mål uppsatta kring
dessa. Dock görs inga effektutvärderingar.

Identifierade organisationer1
Landstinget
– Forskning och Utveckling
Regionalt Samverkansråd
Kommunförbundet Västernorrland
1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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– FoU Västernorrland
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå
Samordningsförbundet Sollefteå
Samordningsförbundet Kramfors
Samordningsförbundet Sundsvall
Samordningsförbundet Örnsköldsvik
Mittuniversitetet
Umeå Universitet
Luleå tekniska högskola

Styrning och mandat
Politisk ledningsnivå
I Västernorrlands län finns en för kommuner och landstinget gemensam politisk samrådsgrupp
för ledning och styrning - SocialKOLA. I denna träffas överenskommelser mellan kommuner
och landstinget inom olika områden. Gemensamt prioriterade fokusområden har arbetats fram
för att det gemensamma arbetet skall bedrivas målinriktat och strategiskt. Den gemensamma
politiska strukturen har tagit flera år att arbeta fram. En beredningsgrupp med tjänstemän från
kommuner och landsting bereder ärenden till SocialKOLA.
För operativt utvecklingsarbete finns lokala samverkansgrupper, LSG, med deltagare från
kommunerna och landstinget som arbetar med lokala rutiner och former för samverkan inom
prioriterade områden.
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Figur 12. Samverkansorganisation i Västernorrland.

Mandat
Arbetet på regional nivå drivs strategiskt genom de gemensamt prioriterade områdena och
beslutas i SocialKOLA. Här träffas överenskommelser mellan kommunerna och landstinget
och gränsdragningsfrågor behandlas. Här arbetas det med sakområden och övergripande
områden.
De områden som prioriterats på regional nivå är de mest sjuka äldre, missbruk- och beroende,
barn och unga inkluderat samverkan med skolan och psykisk hälsa. Övergripande frågor är etjänster i välfärden, kompetensförsörjning och brukarmedverkan. Dessa områden är framtagna
i tjänstemannagruppen och antagna politiskt. De prioriterade områdena skapades bl.a. för att
renodla det gemensamma arbetet och inte arbeta i tillfälliga strukturer baserade på exempelvis
statliga satsningar.
Den regionala nivån ansvarar exempelvis för implementering av nationella riktlinjer när de rör
de gemensamt prioriterade områdena, exempelvis missbruksriktlinjerna. De deltagande har
ansvar för att förankra och implementera i sina egna respektive organisationer. På regional
nivå har även flödesbeskrivningar kring LVM tagits fram, ett samlat arbete kring SIP,
behandlingslinjer för alkohol riskbruk/missbruk/beroende samt utveckling av förbättrade stödbehandlingsinsatser vid omhändertagande av berusade personer (LOB-satsning).
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Sakområden
Gemensamma områden – se ovan.
Kommunförbundet Västernorrland har i uppdrag att främst stödja primärkommunal
samverkan. De länsgemensamma resurserna används för att samordna samverkan och
utveckling inom områden som socialtjänst, skola, kultur och fritid samt miljö.
Kommunförbundets FoU ger vetenskapligt stöd i utvecklingen av länets socialtjänster och
nära liggande hälso-och sjukvård, som t.ex. hemsjukvård. Det finns en diskussion med skolan
om att de ska köpa in sig i verksamheten framåt. Arbetsmarknad/sysselsättning köper ibland
uppdrag från kommunförbundets FoU. Man arbetar även med frågor som rör skola och
folkhälsa, främst i relation till socialtjänsten.
För frågor som rör hälso- och sjukvården finns landstingets FoU-verksamhet. Den jobbar till
ca 80 procent med frågor av somatisk karaktär. Inte så mycket psykisk hälsa.
På regional nivå har man tillsammans arbetat med att bygga strukturer för hur landstinget och
kommunernas folkhälsosamordnare samverkar kring folkhälsofrågorna. Uppdrag inom
området kan föreslås från regional nivå. Länsstyrelsen arbetar i dessa strukturer t.ex. inom
våld i nära relationer, ANDT-frågor och gemensamma utbildningsfrågor.

Geografi och täckning
Kollektiva beslut fattas kring det gemensamma arbetet. De mindre kommunerna upplever
större nytta med det länsövergripande arbetet i relation till de stora kommunerna som har mer
egna medel och kapacitet.
Vårdvalet inom primärvården kan påverka geografi och täckning i och med att det ingår
privata aktörer vilka är svårare att engagera i samverkansstrukturen.

Samarbeten
Kommunerna och landstinget samarbetar främst kring de politiskt prioriterade områdena.
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Huvudmännens FoU-verksamheter arbetar inte tillsammans strukturerat med utveckling av
kunskap eller forskning även om det förekommer samarbete. Både landstingets och
kommunernas FoU-verksamheter samarbetar med de närliggande universiteten
Mittuniversitetet och Umeå universitet i olika frågor.
Det förs diskussion på den gemensamma styrnivån, SocialKOLA, om att ta in
samordningsförbunden i strukturen och kring möjligheten att ge samordningsförbunden
gemensamma uppdrag.
Den regionala nivån samarbetar med Jämtland och i viss mån med Västerbotten och
Norrbotten. Landstinget är aktivt i självskadeprojektet.

Kapacitet och kompetens2
Landstinget har inga fasta resurser för det gemensamma arbetet men avsätter ca 2-3 tjänster
från linjen. Landstingets FoU-verksamhet har 8,5 heltidstjänster. Landstinget tar in arbetskraft
till specifika uppdrag. Det är vanligt att externt finansierad personal tas in för ex
projektledning för att slippa jävssituationer.
Kommunerna finansierar 11 länsgemensamma heltider i FoU-enheten och för samverkan med
landstinget. 2-3 heltider arbetar med de utvecklingsfrågor som berör samverkan med
landstinget. Ca 23 kr per invånare går till socialtjänstområdet på länsnivå.
Det behövs kunskap kring implementering, organisation och processer. Hela kedjan behöver
stärkas – systematisk uppföljning, analys och utveckling av ny kunskap. Man vill bli bättre på
att fånga upp lokala behov och omsätta kunskapen i utveckling och att bevaka nationell och
internationell kunskap. Det behövs mer analyskompetens då det finns mycket statistik som i
nuläget inte analyseras och omsätts i behov och ny kunskap. Generellt bör utvecklingsarbetet
fokuseras mer på effekter. Det är mycket fokus på handläggning och myndighetsutövande
inom socialtjänstens område.

Kvalitetssäkring
Det regionala arbetet utvärderas utifrån de uppsatta fokusområdena och mål uppsatta kring
dessa. Kommunernas FoU-verksamhet arbetar efter de uppsatta målen vilket gör det möjligt
att utvärdera, som regel görs dock inte detta på effektnivå.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur






2

Strukturen bygger på redan färdiga strukturer i regionen - skapa inte nya strukturer på
sidan av de redan etablerade.
Långsiktig plan/finansiering med infrastrukturen.
Samordnat system för kunskapsstyrning – staten och kommuner/landsting måste
arbeta tillsammans kring utveckling av ny kunskap
Använda det arbete som gjorts som förebild på nodnivå, ex självskadenoderna.
Stöd till uppföljning och analys i exempelvis gemensamt ägda noder

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Stöd till utveckling i
Västmanlands län
Samlad bedömning
I länet finns en struktur för ledning och styrning på politisk nivå genom styrelsen för
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) som består av förtroendevalda från
respektive huvudman. Länssamverkan på övergripande tjänstemannanivå sker genom länets
kommunchefer, landstingsdirektör och VKLs direktör.
Samverkan fokuserar främst på vård- och omsorgs frågor samt hälso- och sjukvård.
Länets kommuner är av varierande storlek med olika tillgång till resurser. De olika
förutsättningarna beaktas inte tillräckligt vilket leder till att de små orterna blir sårbara och
utvecklingsarbeten sker främst mellan landstinget och Västerås som har mest resurser
utvecklingsresurser.
Samarbeten har etablerats mellan de viktigaste aktörerna i länet och det upplevs att samtliga
av de på förhand identifierade kompetenserna finns. Dock är kunskapen om hur deras
kompetenser kan åberopas varierande.
Kvalitetssäkring sker i väldigt begränsad utsträckning genom en gemensamt formulerad måloch handlingsplan. Uppföljning och utvärdering av denna är ett utvecklingsområde.

Identifierade organisationer 1
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL)
– Regional samverkan och stödstruktur (RESK)
– Utvecklings- och utredningsenheten (UoU)
Landstinget

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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– Kompetenscentrum för hälsa (KCH)
– Centrum för Klinisk Forskning Västerås
– Centrum för regional utveckling
– Enheten för kunskapsstyrning och utbildning
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Samordningsförbundet Västerås
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Mälardalens Kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV)
Mälardalens högskola (MDH)

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
I länet finns en struktur för ledning och styrning på politisk nivå genom styrelsen för
Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) som består av förtroendevalda från
respektive huvudman. För samverkan i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård
(inkl. psykiatri) finns Vård- och omsorgsberedningen (VOB) som består av ordförande från
socialnämnden i respektive kommun och två landstingsråd. Länssamverkan på övergripande
tjänstemannanivå sker genom länets kommunchefer, landstingsdirektör och VKLs direktör.
Samråd och beslut i gemensamma vård-och omsorgsfrågor fattas i ”Chefsforum” som består
av länets socialchefer, landstingets förvaltningschefer och VKLs enhetschef. (Tillämpad
beslutsform är konsensus.) Dock är strukturen otydlig och i behov av formalisering.
De länsgemensamma politiska strategier som antagits inom psykiatriområdet har främst
grundats på initiativ från enskilda politiska personer och tjänstemän snarare än underlag och
överenskommelser. Det saknas till exempel ett officiellt samverkansbeslut kring PRIO-arbetet
och VKL har således inte heller haft något formellt samordningsuppdrag. En representant från
VKL och en från landstinget blev representanter men då med otydligt mandat och på lokal
nivå.
För det gemensamma arbetet i den regionala samverkans- och stödstrukturen finns en
styrgrupp med tre socialchefer, en representant för Mälardalens högskola, landstinget och från
VKL direktör, enhetschef och plattformsledare. Dessa fattar beslut som sedan förankras
enskilt hos huvudmännen. Det finns nätverk kopplade till olika frågeområden och även ett
socialchefsnätverk. Chefsforum kan tillsätta arbetsgrupper och styrgrupper. Respektive
representant i strukturen har ansvar att kommunicera i sina respektive organisationer.
Länsgemensamt stöd ska ges genom VKLs utvecklings- och utredningsenheten (UoU) i form
av bevakning och spridning av nationella riktlinjer och forskning, vara ett
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implementeringsstöd och stöd för lednings av länsgemensamma arbetsgrupper samt
genomföra utredningar och utvärderingar. Det är målgrupper som har behov av både kommun
och landstings insatser och utvecklandet av samarbete som är i fokus för utvecklings- och
utredningsenheten. Det är dock oklart i vilken utsträckning UoU fungerar som stödstruktur för
psykiatriområdet.
Finansiering
Landstinget och kommunen bidrar till medlemsavgifter som finansierar den heltidstjänst (idag
uppdelad på två halvtidsanställda) i VKL som arbetar med psykisk hälsa.

Sakområden
Kommunerna har ingen gemensam FoU-verksamhet, men Utrednings- och
utvecklingsenheten arbetar med frågor som rör både kommun och landsting inom områdena
barn och unga, äldre, psykisk ohälsa. Där sker en del spridning och utveckling av kunskap
kopplad till socialtjänstens verksamhetsområde.
Samordningsförbunden arbetar med frågor som rör arbetsmarknad/sysselsättning och är idag
den främsta aktören inom sakområdet.
Landstinget arbetar med utveckling av hälso- och sjukvården inom Kompetenscentrum för
hälsa och välfärd och Centrum för klinisk forskning. Kompetenscentrum har även ansvaret för
det befolkningsinriktade folkhälsoarbetet och samverkar med kommunerna, myndigheter,
samordningsförbund och andra samhällsaktörer för en god hälsa i befolkningen. Insatser inom
olika sakområden har gjorts i samband med statliga satsningar.
Inom alla kommuner finns samverkansgrupper för barn, unga och vuxna. Majoriteten
inkluderar skolor i projekt inom psykisk hälsa/ohälsa för barn och unga och
arbetsförmedlingen och försäkringskassan för vuxna. Dock har inkluderingen av landstinget i
enskilda kommuners arbete upplevts svårt.
Vissa kommuner inkluderar kultur och fritid i samverkansgrupperna, och några inkluderar
även polisen.
SIP-utbildning lyfts fram som ett lyckat exempel på samverkan i länet där Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan deltagit och finansieringen har delats upp mellan VKL, landstinget och
kommunerna.

Geografi och täckning
Stödstrukturen gentemot kommunerna kring området psykisk hälsa upplevs som mer beroende
av person än funktion; ett par representanter från VKL besöker och för en dialog med
kommunerna på eget initiativ utan formellt uppdrag.
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Kommunerna i norra länet samarbetar (Skinnskatteberg och Norberg) håller vartannat
ledningsmöte gemensamt. Olika förutsättningar beaktas inte tillräckligt vilket leder till att de
små orterna blir sårbara och utvecklingsarbeten sker främst mellan landstinget och Västerås
som har mest resurser utvecklingsresurser. Långsiktig samverkan försvåras av hög omsättning
på personal och det fattas en struktur för helhetsarbete kring psykisk hälsa.

Samarbeten
Kompetenscentrum för hälsa (KCH) drivs av landstinget och har som mål vara en resurs i det
länsövergripande folkhälsoarbetet genom nära samverkan med kommuner, myndigheter,
samordningsförbund och andra samhällsaktörer. Ett etablerat samarbete med KCH existerar
till viss del; de finns representerade inom de kommunala folkhälsoråden (hälsoråd med
politisk ordförande och där landstinget finns representerat) som dock är på väg att fasas ut
(med endast ett fåtal kvar).
Centrum för klinisk forskning (CKF) drivs också av landstinget men är främst kliniskt inriktat
och samarbete har varit begränsat.
En stor del av de klienterna inom samordningsförbunden har någon form av psykisk ohälsa.
VKL och samordningsförbunden träffas varannan vecka.
Det finns inga kända samarbeten utanför regionen. I så fall genom samverkansnämnden
Uppsala/Örebro-regionen.

Kapacitet och kompetens2
VKL är en förhållandevis liten ideell organisation med förbättringsmöjligheter inom både
kapacitet och kompetens men funktioner och samverkan behöver utvecklas i fasta strukturer
för bättre tillvaratagande.
På VKLs UoU enhet finns länsgemensamma utvecklingsstrateger och utvecklingsledare
anställda, i dagsläget är sju årsarbetare knutna till enheten.
Kompetens inom statistik/analys finns inte på kommunal nivå. En potentiell källa är KCH
men nyttjas inte i dagsläget. Detsamma gäller kompetens inom förändringsteori/programlogik
där KCH alternativt CKF kan användas mer.
KCH kan även stödja/bedriva utvärderingsarbete. VKL har gjort en del uppföljningsarbete
tidigare och landstinget utvärderar kontinuerligt men intern verksamhet, beror på nivå.
Det finns för närvarande inget gemensamt samarbete vid implementering av nya riktlinjer och
kompetens efterfrågas. Det fattas en generell kompetens om psykisk hälsa/ohälsa.

2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Kvalitetssäkring
Ingen verksamhet.

Summering
VKL är i behov av en tydligare och formell struktur för att säkra arbete, finansiering och
samordning. Kompetensbrister finns inom ett flertal områden (utvärdering, analys,
implementering mm.) och grundläggande utbildning inom ledning av samverkan efterfrågas.

Förväntningar på infrastruktur






En struktur som förstärker samverkan även på nationell nivå och minskar stuprörsinsatser.
En struktur som på något sätt integrerar psykisk hälsa/ohälsa i existerande
verksamheter/arbete för total hälsa.
Samla kompetenserna i regionen. Plocka in verksamheterna i utvecklingsenheterna.
Förmåga att uppmärksamma ”best practice” och lyfta lokalt lyckade initiativ.
Att brukarens synpunkter ska vara en självklar del i arbetet genom samarbete med
brukarföreningar/organisationer.
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Stöd till utveckling i Västra
Götalands län och länets
kommuner
Samlad bedömning
I Västra Götaland finns en etablerad samverkansstruktur med gemensamma forum för
strategiska diskussioner på politisk och tjänstemannanivå. I nuläget företräds kommunerna av
samorganisationen VästKom, som samlar de fyra kommunalförbunden, i samtal med regionen
för länsgemensamma frågor. En stor del av samverkan sker mellan kommunalförbunden och
de delregionala hälso- och sjukvårdsnämnderna. Det är i kommunalförbunden det
kommunöverskridande stödet till utveckling finns. Kapaciteten varierar dock ganska kraftigt,
särskilt utvecklat är det delregionala stödet i Göteborgsregionen (GR).
Totalt sett finns gott om resurser, både vad gäller kapacitet och kompetens, men
förutsättningarna varierar stort mellan olika länsdelar och kommuner. De många nivåerna i
länet med ibland otydligt ansvar och mandat komplicerar strategiskt arbete och ett effektivt
utnyttjande av länets resurser för att stödja och driva utveckling.

Identifierade organisationer1
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom)
– Ledning i samverkan (LiSA) mellan VGR/VGK
– Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
– FoU i väst
– Skaraborgs kommunalförbund
– FoU Socialtjänst
– Sjuhärads kommunalförbund
– FoU Sjuhärad Välfärd

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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– Fyrbodals kommunalförbund
– FoU Socialtjänst
Västra Götalandsregionen (VGR)
– Regionalt Kunskapscentrum för psykisk hälsa (KPH)
– FoU centrum södra Älvsborg
– FoU centrum Skaraborgs sjukhus
– FoU centrum Göteborg och södra Bohuslän
– FoU centrum Fyrbodal
– NU-sjukvårdens FoU enhet
– Regional utveckling för folkhälsa (RUFF)
– Sjukvårdsstrategiskt team
Göteborgs universitet
– Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA)
– Hälso-SAM
Klinisk forskning om funktionsnedsättning (KLIFF)
Västra Götalands Samverkansgrupp (Samtliga 16 Samordningsförbund)
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Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå

Figur 13. Samverkansstruktur i Västra Götaland.

I Västra Götaland (VG) finns ett politiskt samrådsorgan där kommuner (genom VästKom) och
region kan lyfta och diskutera gemensamma frågor. Det politiska forumet för VGs kommuner
utgörs av de fyra kommunalförbunden (KF) samt Göteborg stad som samordnar sig i
länsgemensamma frågor genom föreningen VästKom. VästKom har inget beslutsmandat men
kan rekommendera kommunerna att fatta beslut i en viss riktning. För operativ samverkan
kring hälso- och sjukvårdsfrågor finns organ för vårdsamverkan (två för Göteborgsregionen)
mellan huvudmännen (totalt fem). Samtliga beslut fattas däremot i respektive kommun.
Motsvarande forum på politisk nivå för regionen utgörs av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, de
fem hälso- och sjukvårdsnämnderna samt Folkhälsokommittén.
Ledning på tjänstemannanivå inom regionen sker genom koncernkontoret som är ett
samordnat kansli för politiska beslutsfattare. Inom koncernkontoret finns en specifik
koncernstab för hälso- och sjukvård. I kommunalförbunden utgörs tjänstemannastödet
framförallt av permanenta och strategiska chefsnätverk för olika sakområden och målgrupper
beroende på behov och uppdrag. Kopplat till vårdsamverkansgrupperna finns strategiska
ledningsgrupper för samverkan samt temagrupper som består av verksamhetsansvariga chefer
med kompetens inom de länsgemensamma fokusområdena barn och unga, mitt i livet, äldre
och psykiatri.
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Mandat
VästKom är den främsta arenan för samverkan kring frågor som rör social välfärd och
regional utveckling. VästKom arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden som i sin
tur arbetar på uppdrag av sina medlemskommuner. VästKom kan föra kommunkollektivets
talan gentemot VGR och andra aktörer.
En stor del av ansvaret för spridning och implementering ligger på kommunalförbunden och
vårdsamverkansgrupperna. Stöd till utveckling ges genom tillhörande FoU-enheter och inom
VGR. Dock varierar FoU-enheternas kapacitet mellan kommunalförbunden.
Inom regionens koncernstab, under avdelningen vårdens innehåll och kunskap ligger det
regionala kunskapscentrumet för psykisk hälsa vars uppgift är att stötta politiska beslutsfattare
samt att samverka med lokala kunskapscentra.

Sakområden
Samtliga kommunalförbund samarbetar med socialtjänsten, närliggande hälso- och sjukvård,
arbetsmarknad/sysselsättning och skola.
Folkhälsoarbetet delegeras på många håll från regionens folkhälsokommitté till de fem hälsooch sjukvårdsnämnderna som stärker och utvecklar folkhälsoarbetet genom samarbetsavtal
med respektive kommun. På regionen finns dock en avdelning för folkhälsa som ingår i
koncernstab regional utveckling. Interkommunal samverkan (genom kommunalförbunden) på
området varierar. Samordningsförbunden i VGR har i anslutning till Samverkan VG en
regional samverkansgrupp där samtliga förbundschefer och representanter från
försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt regionen, arbetsmiljöverket och Västkom
finns med. Syftet med gruppen är bland annat att verka för en strategisk samverkan mellan
samtliga myndigheter och underlätta operativt arbete kring arbetsrelaterad rehabilitering.
Centrum för forskning och utbildning riskbruk, missbruk och beroende (CERA) är en regional
resurs för utbildning och forskning inom prevention och behandling av framförallt alkohol,
narkotika och läkemedelsmissbruk. Centrumet har inga egna lokaler men består av forskare
inom olika institutioner på Göteborgs universitet. CERA har samarbetat med Sahlgrenska,
kriminalvården, länsstyrelsen, kommuner och FoU Väst och representanter från majoriteten av
dessa sitter med i CERAs styrgrupp. Utöver sakområdeskunskap finns även flera generella
metodkompetenser (ex utvärdering och förbättringsarbete) inom CERAs nätverk.

Geografi och täckning
Ambitioner och resurser varierar stort inom regionen och några konkreta system för att
motverka olikheter i tillgång och utnyttjande av resurserna finns inte etablerade. Dock är
ambitionen att vara flexibla och sträva efter att kunna möta respektive kommuns behov.
Kostnader delas av inblandade kommuner och ofta baserat på befolkningsmängd. På flera
ställen finns samarbetsavtal mellan kommunerna om till exempel socialjour.
Regionens utvecklingsplan för psykiatri har en angiven utgångspunkt att utjämna
inomregionala skillnader i sin utvecklingsplan vilket hjälpt att motivera fördelning av
statsbidrag efter behov snarare än per capita.
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Samarbeten
Utöver de samarbeten som sker inom Västkom, kommunalförbunden (inklusive FoUverksamhet), VGR och regionens kunskapscentrum för psykisk hälsa så finns även
samarbeten med organisationerna listade nedan.
Klinisk forskning om funktionsnedsättning (KLIFF)
Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA)
Västra Götalands Samverkansgrupp. Omfattar samtliga 16 samordningsförbund i
länet.
Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin
Högskolan Väst, Centrum för salutogenes
NSPHiG. En aktiv brukarförening med statsbidrag från regionen för att utvidga sin
verksamhet.
Högskolan i Skövde. Skaraborgs KF och högskolan bedriver tillsammans
läroplattformar.
Skaraborgsinstitutet. VGR är finansiärer och samarbeten sker mestadels kring HoSfrågor men institutet kan stödja med generella forskningskompetenser.
Institutet för stressmedicin är ett kunskapscentrum på VGR och är involverade i
arbetet med utmattningsdepression.
Västbus är ett nätverk för gemensamma barn- och ungafrågor.
GRs FoU- och kompetensutvecklingsenhet är speciellt resursstark och arbetar
länsövergripande till viss del. En viktig fråga är hur man kan utveckla samarbetet mellan
kommunalförbunden ytterligare när det gäller kunskaps- och kompetensinsatser.
Skaraborgs aktörer ingår i samverkan på länsövergripande nivå och kan bistå med kompetens
och forskningsuppdrag lokalt.

Kapacitet och kompetens2
De flesta generella kompetenserna finns inom länets regionala samverkans- och stödstruktur
men samordning av dessa ur ett länsperspektiv är en utmaning och hindras av strukturella
faktorer. Inom VGR insamlas stora mängder data som i större utsträckning skulle kunna
analyseras och användas vid framtagning av beslutsunderlag för beställarfunktionen.

Kvalitetssäkring
Samtliga organisationer har verksamhetsplaner och mål och uppföljning av planerna. Mål och
uppföljning speglar dock aktiviteter för stödstrukturerna och kopplas inte till utfall för
individer och/eller brukare med undantag för följeforskning inom äldreområdet.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur
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Ökad entydighet kring strategisk utveckling från statlig nivå.
Bygg på befintliga resurser och strukturer snarare än att lägga till något parallellt när
det gäller processtöd till kommuner och landsting. Befintliga samverkans- och
stödstrukturer kopplade till EBP-satsningen är grunden. Vissa sakområden kan

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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hanteras på annat sätt. Ett exempel från GR är vård- och stödsamordning/integrerade
vårdformer
Ett långsiktigt perspektiv.
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Stöd till utveckling i Örebro län
och länets kommuner
Samlad bedömning
Region Örebro län har en utvecklad struktur för politisk- och tjänstemannasamverkan på
länsnivå genom det regionala samverkansrådet och dess specifika samverkansråd. Dessa
forum är dock inte beslutsfattande. Samverkansstrukturen täcker samtliga sakområden, och
man stödjer länets kommuner inom socialtjänsten och välfärdsområdet genom Område välfärd
och folkhälsa.
Enheten område välfärd och folkhälsa har en rejäl basfinansiering och är därför i mindre
utsträckning beroende av statliga utveckling medel för ett långsiktigt arbete.
Utvecklingsstödet som rör frågor om arbete/sysselsättning är dock begränsat och hanteras i
huvudsak av samordningsförbunden i länet. Strukturen medför att en del av utvecklingsarbetet
bedrivs i parallella spår med begränsad samordning på politisk- och tjänstemannanivå.
Inom området folkhälsa regleras samarbetet genom avtal mellan kommuner Region Örebro
län. Arbetet har en tydlig förankring i en länsövergripande folkhälsoplan. Det finns en tydlig
politisk vilja att på länsnivå arbeta med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.
Det ger stöd till arbetet.
Samarbetsklimatet mellan länets kommuner och Region Örebro län beskrivs som gott.
Möjligheten för kommunerna att ta del av det regionala stödet är lika över länet.
Rutiner för systematisk kvalitetssäkring av det länsövergripande arbetet saknas idag, men
diskuteras. Att finna strukturer för tvärsektoriell samverkan som inkluderar skola, fritid,
arbete/sysselsättning, hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsa är ytterligare ett
utvecklingsområde.

Identifierade organisationer1
Region Örebro
– Välfärd och folkhälsa
Specifika samverkansrådet för folkhälsa, social välfärd och vård
1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Utvecklingsgrupp psykisk hälsa; (operativ med fokus på psykisk hälsa och missbruk)
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC)
Samordningsförbundet Sydnärke
Samordningsförbundet norra Örebro (Sofint)
FINSAM Lekeberg/Örebro
Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå
2015 bildades Region Örebro län vilket innebar att Regionförbundet fusionerades med
Landstinget.
Region Örebro län styrs av regionfullmäktige. Det är regionorganisationens högsta beslutande
organ. Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kultur, folkhälsa,
infrastruktur och näringslivsutveckling.

Figur 14. Politisk organisation Örebro.
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För samverkan med länets 12 kommuner finns en särskild samverkansorganisation; det
regionala samverkansrådet (se bild 2 nedan). Det regionala samverkansrådet är ett organ för
information, samråd och samverkan i frågor som är av gemensamt intresse, det vill säga ej
beslutsfattande. Samverkansstrukturen bygger på tillit och förtroende mellan parterna.

Figur 15. Det regionala samverkansrådet i Örebro.

Kopplat till det regionala samverkansrådet finns sedan fyra specifika samverkansråd för
kultur, infrastruktur och trafik, skola/utbildning och kompetensförsörjning samt folkhälsa,
social välfärd och vård. Det sistnämnda (se bild 3 nedan) har i uppdrag att inom sitt
verksamhetsområde:
 Initiera och samråda om frågor inom verksamhetsområdet som är strategiska och

viktiga för regionen.
 Samordna det regionala utvecklingsarbetet med det lokala utvecklingsarbetet.
 Vara ett forum för regional och kommunal omvärlds- och intressebevakning.

En chefsgrupp har bildats som tjänstemannastöd till det specifika samverkansrådet.
Det specifika samverkansrådet kan sägas utgöra den struktur inom Örebro län som hanterar
frågor om kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling på länsövergripande nivå och som då
kan inkludera såväl hälso- och sjukvården, socialtjänsten och folkhälsa. Det finns en
tjänstemannastruktur för gemensam verksamhetsutveckling kopplad till det Specifika
samrådet för folkhälsa, social välfärd och vård. Strukturen utgörs av två beredningsgrupper
(en grupp för social välfärd och vård samt en grupp för folkhälsa) samt utvecklingsgrupper på
regional nivå och på länsdelnivå. De olika arbetsgrupperna arbetar med frågor som prioriterats
i en dialog mellan Specifika samverkansrådet och berednings-/chefsgrupp.
Frågor som rör Skola och arbete sysselsättning hör hemma i det Specifika samverkansrådet
för skola, utbildning och kompetensförsörjning. Bättre former behöver utvecklas för
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samverkan mellan de två samverkansråden. Detta underlätta arbetet med att koordinera
tvärsektoriella utvecklingsinsatser som också inkluderar skola och arbetsmarknad.
Samordningsförbunden i länet har därtill sina egna styrelser och insatserna koordineras inte
med de regionala samverkansstrukturen. Det finns en chefsgrupp kopplad till samverkansrådet
för skola, utbildning och kompetensförsörjning. Chefsgruppen motsvarar den som finns för
folkhälsa, vård och välfärd. Dock är har gruppen inte arbetat under lika lång tid och strukturen
är därav svagare. Viss samverkan finns mellan de två chefsgrupperna i formeringen av
arbetsgrupper för barn och unga.

Figur 16. Tjänstemannastöd för samverkan i Örebro.

Mandat
Strukturen för samverkan bygger på tillit och förtroende och bygger på att respektive
organisation fattar beslut i respektive nämnd och att dessa beslut ligger i linje med det som
man gemensamt har valt att prioritera. Det specifika samverkansrådet har på detta sätt en
rådgivande och samordnande funktion – men fattar inga formella beslut.
Strukturen får som konsekvens att det kan ta lång tid att gå från gemensam vilja i
samverkansstrukturen till dess att beslut är fattade i respektive nämnd i länets tolv kommuner.
Det är inte ovanligt att den processen tar ett år.
Samarbetet mellan kommunerna och hälso- och sjukvården är mest formaliserat inom
folkhälsa. Där styrs samarbetet genom avtal där Region Örebro läns, respektive kommunernas
åtaganden tydliggörs. Örebro läns landsting (ÖLL) antog år 2007 en folkhälsoplan med
folkhälsopolitiska mål. Samverkan tar avstamp från länets folkhälsoplan i syfte att ge struktur
och långsiktighet i länets folkhälsoarbete.
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Sakområden
Inom sakområdena Hälso- och sjukvård, socialtjänst och folkhälsa finns resurser för ett
strategiskt och länsövergripande arbete till förfogande på regionen. Specifika samverkansrådet
för folkhälsa, social välfärd och vård bildar en ram och en samverkansstruktur för arbetet (se
bild 3 ovan). Till denna ram finns ett tjänstemannastöd och verksamheten på område välfärd
och folkhälsa.
Inom sakområdena skola, utbildning samt arbete/sysselsättning finns en separat enhet inom
Region Örebro län som kan erbjuda utvecklingsstöd, men för dessa områden har man inte på
samma sätt byggt upp en samverkansorganisation för gemensam kunskapsstyrning och
verksamhetsutveckling. De utvecklingsgrupper som finns knyts till olika pågående projekt.
Inom Region Örebro län finns även en enhet som arbetar med kultur. Även där finns resurser
på länsövergripande nivå. Former för samverkan mellan kultur, folkhälsa, social välfärd och
vård, samt skola/utbildning är under uppbyggnad.
För psykiatrin finns en egen utvecklingsenhet. Psykiatrin är ett av nio områden inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen som var och en har en egen utvecklingsenhet.

Geografi och täckning
Det finns ett stort förtroende mellan de olika aktörerna i länet, och fördelningen i
engagemang/uppdrag från olika delar av länet är jämn. Regionen upplever inte att det finns
några skillnader mellan de olika aktörernas möjligheter att kunna ta del av det regionala
stödet.

Samarbeten
Samordningsförbunden ser olika ut i de olika länsdelarna. Det saknas tydliga kanaler för
samarbeten mellan samordningsförbunden och den regionala strukturen för samverkan och
utveckling. Flera av kommunernas socialchefer sitter med i samordningsförbundens styrelser
och på så sätt finns en indirekt koppling.
Likaså är formerna för samverkan mellan de Specifika samverkansråden (Folkhälsa,
socialvälfärd och vård samt Skola, utbildning och kompetensförsörjning samt Fritid)
angelägna att tydliggöra. På samma sätt är ett utvecklingsområde att stärka former för
samverkan mellan de chefsgrupper (tjänstemannastöd) som är kopplat till respektive
samverkansråd.
Inom ramen för de strukturer som finns saknas idag ett systematiskt samarbete med
Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC), men indirekt samverkan förekommer då
UFCs forskning har som målsättning att fokusera på relaterade områden för psykiatrin, t ex,
förebyggande och patientnära insatser. UFC bistår med kompetens i metodkunskap inom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Inom respektive regional samverkansstruktur finns väl etablerade samarbeten mellan länets
kommuner och Regionförbundet Örebro län. Inför bildandet av Region Örebro län
utvärderades det regionala stödet och i utvärderingen framkom att det var svårt att ”nå hela
vägen ut”. Arbetet med länsdelsgrupper är ett sätt att bättre få till operativ verksamhet utifrån
gemensamma prioriteringar. I länsdelsgrupperna finns samordnare.
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Kapacitet och kompetens2
Område välfärd och folkhälsa har totalt 10 utvecklingsledare på förvaltningen regional
utveckling som arbetar med folkhälsa, socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.
Ytterligare resurser finns inom områdena skola, arbetsmarknad och kultur.
Representanterna från Region Örebro län ser att samtliga av de på förhand identifierade
nyckelkompetenserna är relevanta och angelägna. Bedömningen är också att man inom
organisationen som helhet har de nödvändiga utvecklingskompetenserna.
Inom Område välfärd och folkhälsa ser man behov att vidareutveckla kompetensen inom
förändringsteori/programlogik samt kring implementering. Verksamheten har haft svårt att
rekrytera högutbildade utvecklingsledare (MSc). Det är samtidigt angeläget att rekrytera
personer med högt förtroende ute i kommunerna med sak kompetens men det finns även
behov av att utveckla olika metodkompetenser.

Kvalitetssäkring
Inom ramen för folkhälsoarbetet finns mål och indikatorer för att följa upp inriktningen av
arbetet på befolkningsnivå i länet.
Målen för den regionala nivån är annars otillräckligt utvecklade och det saknas idag
gemensamma resultat- och processindikatorer för en övergripande uppföljning.
Det görs regionala analyser (inom staben hållbar utveckling) baserat på olika målgrupper;
äldre, unga, funktionshindrade, skola. Ingen utvärdering av hur stödstrukturerna fungerar har
gjorts.

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur






2

Det är viktigt att man bygger vidare på den befintliga samverkansstrukturen, det vill
säga den regionala stöd och samverkansstrukturen för socialtjänst och närliggande
hälso- och sjukvård i vilken EBP-satsningen organiserats. Viktigt att undvika stuprör.
I en eventuell överenskommelse bör uppföljningsparametrar/indikatorer som ska
finnas på regional och lokal nivå finnas med för att undvika ojämförbara regioner, och
även lokalt i kommuner/länsdelar.
Det är önskvärt med en nationell dialog kring satsningar och prioritering för största
genomslag. ”Att hjälpa till att skapa tydlighet och ordning”.

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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Stöd till utveckling i
Östergötlands län och länets
kommuner
Samlad bedömning
Sedan regionbildningen (2015) har en ny struktur för ledning och styrning etablerats och är
inne i en djupare förankringsprocess. Samverkansstrukturen är mest utvecklad för
socialtjänstfrågor och angränsande hälso-och sjukvård i länet men även skolan har
uppmärksammats som en betydelsefull aktör.
Det finns ingen formell strategi men det finns en ambition och en interkommunal samverkan
för att säkra jämn spridning och tillgång till länsgemensamma resurser.
Främsta utvecklingsområdet är att förankra en sakområdesövergripande samverkansstruktur
samt att utveckla system för uppföljning och utvärdering inom samtliga verksamheter.

Identifierade organisationer1
Region Östergötland
– Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO)
– Enheten för forskning och utveckling
– Centrum för hälso- och vårdutveckling
– Regionutvecklingsnämnden (RUNs beredning för folkhälsa)
– Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)
FORSS, Forskningsfinansiär
FOU Centrum för vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun
PUFF, Norrköping, Söderköping, Finspång och Valdemarsvik + Linköpings universitet
Samverkansnämnden sydöstra sjukvårdsregionen

1

Organisationer markerade i fetstil har intervjuats.
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Samordningsförbund Östra Östergötland
Samordningsförbund Västra Östergötland
Samordningsförbund Centrala Östergötland
Samordningsförbund Finspång
Linköpings universitet

Styrning och mandat
Politik och ledningsnivå

Figur 17. Politisk organisation i Östergötland.

I Östergötland finns sedan regionbildningen år 2015, ett strategiskt samråd för samverkan
inom alla gemensamma sakområden mellan regionen och länets kommuner på politisk nivå. I
rådet sitter respektive kommunstyrelses ordförande, kommunchefer och regionstyrelsens
ordförande samt regiondirektören.
Kopplat till det strategiska samrådet finns även fyra sakområdessamråd som fungerar som
beredningsorgan. Sakområdessamrådet för vård och omsorg (SSVO) hanterar frågor kring
socialtjänst och angränsande hälso-och sjukvård (HoS). I rådet ingår ordförande från
kommunernas socialnämnder samt HoS nämndens presidium. Råden har inget formellt
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beslutsmandat men har en starkt rekommenderande funktion. (Besluten tas i respektive
kommunstyrelse och HoS nämnden.)
Motsvarande forum på tjänstemannanivå är ledningsgruppen för vård och omsorg (LGVO)
där socialchefer/ vård- och omsorgschefer, HoS direktören samt biträdande
närsjukvårdsdirektör ingår. Det finns även tre länsdelsgrupper som samarbetar med HoS,
skola och arbetsmarknad på tjänstemannanivå och som får sin styrning från LGVO utan direkt
politisk koppling.
Kopplat till strukturen finns även ett FoU-samråd där tre av länets FOU-enheter ingår.
FoU Centrum för vård och omsorg och socialt arbete erbjuder stöd till åtta av länets
kommuner i bland annat verksamhetsutveckling. De övriga fyra kommunerna får motsvarande
stöd genom FoU verksamheten PUFF. Närsjukvårdens FOU tillhör Region Östergötland och
utgör forsknings-och utvecklingsstöd till regionens verksamheter. FoU-enheterna har inget
formellt utvecklingsuppdrag, det regionala utvecklingsansvaret ligger främst på nämnderna.
Centrum för hälso- och vårdutveckling (CHV) har ett implementeringsuppdrag för större
utvecklingsarbeten inom HoS. I övrigt har respektive centrum sitt eget implementeringsstöd.
Finansiering
FoU Närsjukvården har en total finansiering på 11 miljoner kronor. FoU centrum och PUFF
finansieras båda med kronor/per capita; 12kr för PUFF från respektive ingående kommun
(totalt ca 4 miljoner kr/år) och 13 kr för FoU Centrum som har fler ingående kommuner men
av mindre storlek vilket gör att den totala budgeten är ungefär densamma som för PUFF.

Sakområden
Regional samverkan sker främst inom socialtjänst och HoS frågor. Centrum för hälso- och
vårdutveckling är en regional kunskaps- och kompetensaktör inom HoS men även
vårdorienterad folkhälsa (fokus på patientgrupper).
För skolan finns inte någon länsgemensam aktör. Kommunerna använder sina egna
verksamhetsutvecklare och i vissa fall förekommer delregionala samarbeten. Dock har SSVO
tagit ett initiativ att bjuda in skolpolitiker för att diskutera intresse för samverkan.
Samordningsförbunden tillsammans med regionala kompetensforum utgör huvudaktörerna
inom området arbetsmarknad/sysselsättning. Visst arbete inom området ingår under
regionutvecklingsnämnden.
Folkhälsofrågorna ligger under regionstyrelsen och omfattar alla tre nämnderna;
regionutvecklingsnämnden, trafik-och samhällsplaneringsnämnden och hälso-och
sjukvårdsnämnden. Det finns en samordnande folkhälsostrateg för folkhälsoarbetet och den
politiska beredningen för folkhälsa som ligger under regionutvecklings-nämnden, men högsta
tjänsteman för folkhälsofrågorna är hälso-och sjukvårdsdirektören.
Den nya strukturen har inte hunnit sätta sig och är fortfarande under utveckling vilket medför
både möjligheter och svårigheter. I nuläget är samverkan inom flera områden ofta avhängigt
på de personer som sitter med i flera råd och kan agera länk mellan sakområden.
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Geografi och täckning
Det finns ingen formell strategi men det finns en ambition och en interkommunal samverkan
för att säkra jämn spridning och tillgång till länsgemensamma resurser. De större
kommunerna tar generellt större ansvar och är drivande för både sig själva och de mindre
kommunerna. Även FoU centrum och PUFF arbetar med strategier för länet och kompenserar
inom dessa indirekt för olika förutsättningar.

Samarbeten
Ett etablerat samarbete finns inom den sydöstra sjukvårdsregionen där Jönköping och Kalmar
ingår. Samarbetsorganisationen har en egen samverkansnämnd under regionfullmäktige.
Samarbetet började initialt för gemensamma diagnosgrupper men har utvecklats till att täcka
flera regionala medicinska programgrupper bland annat psykiatri, barn och ungdomsvård och
hälsofrämjande strategier.
Samarbete med Linköpings universitet (LiU) finns med närsjukvårdens FoU som beställare.
Samtliga forskningsledare (inom de 7-8 centrumen som ingår i verksamheten) är kopplade till
universitetet. Norrköpings kommun (via PUFF) har ett övergripande samverkansavtal med
universitetet bland annat inom socialtjänstområdet samt specifika avtal för
kommundoktorander.
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett av centrumen på LiU som bedriver
kommunövergripande studier på organisation och ledningsnivå på alla områden.
Det finns stora skillnader i graden av det samarbete som sker mellan samordningsförbunden
och ingående huvudaktörer i länet. De mer centrala och större förbunden upplever ett starkt
engagemang och har nära samarbeten med samtliga aktörer från politisk till operativ nivå
medan det minsta förbundet upplever stora svårigheter att engagera vissa huvudaktörer och
önskar framförallt en starkare koppling till regionen och till psykiatrin. Samordningsförbundet
Finspång är i en process att gå ihop med Samordningsförbundet östra Östergötland och
hoppas att detta leder till större genomslagskraft och ett mer samordnat arbete.
Länsstyrelsen arbetar med polisen och flera andra aktörer.
NSPH Östergötland är aktiva och finns med. Dock finns ojämlikheter i delaktighet mellan
större och mindre kommuner där de mindre kommunerna ibland saknar föreningar.
För hjälpmedel finns ett länsbrukarråd.

Kapacitet och kompetens2
FoU Närsjukvården har i dagsläget ca 13-14 anställda och PUFF ca 10-15 personer.
Generellt upplevs att de identifierade nyckelkompetenserna finns att tillgå genom länets olika
aktörer. Dock är det osäkert om kompetensen finns lokalt inom samtliga kommuner. Data som
regionen producerar kan även analyseras i större utsträckning.
Arbete med evidens och kunskapsöversikter förekommer men kan utvecklas och inkluderas i
beskrivningen för fler arbetspositioner (sker på anställdas egna initiativ i dagsläget). Både

2

Följande kompetensområden inventeras: Processledning,
Statistik/analys, Förändringsteori/programlogik, Genombrott,
Utvärdering, Implementering, Evidens-/kunskapsöversikt, Beslutsunderlag
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FoU Centrum och PUFF har i sina uppdrag att ge vägledning och stöd till verksamheten att
arbeta utifrån evidensbaserad praktik.
Implementering ingår i FoU Centrum och PUFFs uppdrag och är ett konstant
utvecklingsområde (även om det finns personer med expertkunskap på området inom FoU
verksamheterna).

Kvalitetssäkring
Det finns stor utvecklingspotential för utvärdering och uppföljning av länets aktörers
verksamheter. Idag finns ingen specifik avdelning som ägnar sig åt kvalitetssäkring men FoU
Närsjukvården är inblandade i uppföljningsarbete. Primärvården gör uppföljningar i hela länet
men insamlad data kan användas och analyseras i större utsträckning.
SSVO och LGVO har en arbetsplan med syfte och övergripande mål men saknar specifika
mål och indikatorer för uppföljning och utvärdering. Ansvaret för uppföljning och
återrapportering ligger idag på regionen och kommunerna/lokalt.
PUFF har verksamhetsplaner med definierade och mätbara mål. I arbetet med att utveckla
evidensbaserad praktik ingår att säkerställa att alla projektplaner ska innehålla väl definierade
och mätbara mål, vilket ingår i det stöd som ges.
Samordningsförbundet i centrala Östergötland har som krav att mål definieras redan i ansökan
för projektmedel vilket har lett till en god grund för uppföljning och utvärdering. Knutet till
förbundet finns en deltidsanställd för att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa
uppföljningar och utvärderingar samt en doktorand som arbetar med följeforskning (50 %).

Förväntningar på en statligt finansierad infrastruktur



Bör integreras i den befintliga samverkansstrukturen.
Underlätta socialpsykiatriskt samarbete.(Samordningsförbundet Finspång)
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