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Nätverk Välfärd – Överenskommelse om
samverkansformer i Gävleborgs län
Inledning
Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av ordförande för social-/omsorgs/omvårdnadsnämnd eller motsvarande och för barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande
inom kommunerna samt ledamöter i hälso- och sjukvårdsutskottet inom landstinget. Denna
politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att på en övergripande nivå
identifiera behov av, initiera, leda och utvärdera samt utveckla de gemensamma
samverkansfrågorna i Gävleborgs län.
Som en följd av detta blir också nätverkets uppgift att identifiera, analysera och åtgärda
systemfel och andra hinder i våra välfärdssystem, som försvårar sådana samverkanslösningar.
Samhället har ett ansvar för vårdinsatser och omsorg för sjuka och personer med
funktionsnedsättning samt barn som far illa eller riskerar att fara illa. Ansvaret delas mellan
stat, landsting och kommun. Därmed uppstår behov av att samverka. Men att få till stånd en
fungerande samverkan är komplext.
Samverkan är inget mål i sig utan en metod/medel/redskap som ska användas då våra
ingående organisationer inte kan lösa ett problem på egen hand på grund av
oklarheter/brister/svagheter i uppdrag, kompetens, mandat, kunskap och där samverkan är ett
sätt att lösa detta problem. Samverkan blir aktuell kring problem och målgrupper som berör
minst två av våra ingående myndigheter.
För vems skull ska vi samverka? Den första och mest uppenbara gruppen är brukaren,
kunden, patienten, klienten, eleven. För honom/henne innebär samverkan ett bättre liv och
högre livskvalitet. Genom helhetssyn vill vi att alla goda krafter kan dra åt samma håll.
Samverkan ger också ett positivt resultat för personalen. Genom samverkan ges de större
möjligheter att uppleva hur deras ambitioner och ansträngningar ger resultat vilket leder till
större arbetstillfredsställelse och effektivitet. Man får dessutom bättre kunnande och insyn i
varandras arbetsområden.
För de enskilda myndigheterna och för den offentliga sektorn i stort innebär samverkan att
man ökar sin effektivitet vilket bidrar till ökat förtroende. Detta leder till mindre konsumtion
av offentliga tjänster, mindre belastning på de offentliga försörjningssystemen eller ökade
offentliga intäkter. Därför är samverkan något som gynnar skattebetalarna och därmed
samhället i sin helhet.

Beträffande begreppet brukare
Parterna enas om att i detta dokument benämna gruppen brukare/patient/kund/klient/elev för
brukare. Detta för att använda ett ord och för att understryka samverkan av vårt gemensamma
arbete.
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Samverkan
För att skapa en bild av vad parterna vill försöka åstadkomma beskrivs samverkan i både
horisontell och vertikal samverkan. Med horisontell samverkan avses den samverkan som inte
överlämnar beslut om samverkan till brukaren, utan avser samverkan mellan organisationerna,
exempelvis i gemensamma lokaler. Med vertikal samverkan avses den samverkan där beslut
om samverkan fattas av brukaren och parterna skapar förutsättningar för samverkan genom
samverkansavtal.

Horisontell samverkan
Genom att samlokalisera verksamheterna skapas möjligheter att skapa konkret samverkan på
individnivå. Att samlokalisera verksamheter är ett exempel på horisontell samverkan.

Vertikal samverkan
Huvudmännen kan och bör skapa förutsättningar för samverkan och det är brukaren/brukarens
vårdnadshavare som ska besluta att samverkan skall ske kring just honom/henne. I såväl
hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade som skollagen betonas brukarens självbestämmande, integritet och i övrigt
starka ställning. Parterna ska bl a träffa avtal och upprätta rutiner som skapar förutsättningar
för en tydlig och förutsägbar samverkan, som kan erbjudas brukare vilka är i behov av
insatser från både landstinget och kommunerna samtidigt.

Syftet med överenskommelsen
Landstinget och kommunerna har olika uppdrag och är suveräna inom sina respektive
verksamhetsområden.
Syftet med vår samverkan är att bistå den enskilde att erhålla förhöjd livskvalitet samt att öka
kvalitén och effektiviteten i de tjänster vi tillhandahåller för medborgarna i Gävleborgs län,
som är i behov av sysselsättning, stöd, service, bistånd eller vård och där detta kräver
samverkan för att lyckas.
Arbetet har ett hälsofrämjande, förebyggande, behandlande och rehabiliterande perspektiv.
Särskild prioritering har det hälsofrämjande arbetet mot utsatta/svaga grupper.

Samverkansorganisationer i Gävleborg
På länsnivå möts förtroendevalda från kommunernas nämndsorganisation och landstingets
hälso- och sjukvårdspolitiker regelbundet 4 – 6 gånger per år i Nätverk Välfärd och ungefär
lika ofta möts kommunernas berörda förvaltningschefer och landstingets divisionschefer i
Länsledning Välfärd.
Länet har delats in i fyra länsdelar; Norra och Södra Hälsingland, Västra Gästrikland och
Gävle. För vart och ett av dessa områden finns en styrgrupp för den politiska nivån och en
grupp där tjänstemän som har mandat att fatta beslut möts regelbundet.
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Landstinget i Gävleborg, kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal,
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, och Söderhamn och Region Gävleborg, har
träffat följande

ÖVERENSKOMMELSE
rörande uppdrag och arbetsformer för Nätverk Välfärd

A. Politiska ledningsgruppens verksamhetsområde,
övergripande mål och vision och uppdrag
§ 1 Verksamhetsområde
I Nätverk Välfärd, nedan benämnd politiska ledningsgruppen, deltar landstinget och tio
kommuner genom landstingets ledamöter i hälso- och sjukvårdsutskottet och kommunernas
ordförande i social-/omsorgs-/omvårdnadsnämnder eller motsvarande och barn- och
utbildningsnämnder eller motsvarande. Eftersom kommunerna representeras genom dess
ordförande i social-/omsorgs-/omvårdnadsnämnder eller motsvarande och barn- och
utbildningsnämnder eller motsvarande begränsas verksamhetsområdet till de ansvarsområden
som socialnämnderna/omsorgsnämnderna/omvårdnadsnämnderna eller motsvarande och
nämnder, eller motsvarande, ansvarig för utbildning har i uppdrag genom deras reglementen.
Med hänvisning till dessa reglementen är ledningsgruppens verksamhetsområde följande:
Politiska ledningsgruppens verksamhetsområde är samverkan om och för
• Barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
• Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
• Barn, unga och vuxna med missbruk och beroendeproblematik
• Barn, unga och vuxna i behov av vård och omsorg
• Förebyggande verksamhet
Om initierat samverkansarbete berör annan nämnd än som anges ovan ska respektive
kommun erhålla mandat att initiera avtalsarbetet från berörd nämnd.

§ 2 Övergripande mål och vision
Övergripande mål för det gemensamma arbetet är att utveckla samverkans- och
samarbetsformer till ett effektivt resursutnyttjande samt att var och en både själv och
tillsammans arbetar för gemensamt uppsatta mål.
Vidare skall syftet med all samverkan vara:
• att placera brukaren i fokus,
• att skapa förutsägbarhet för brukare och personal i samverkansarbetet,
• att skapa förutsättningar för effektivare verksamheter,
• att skapa samordningsvinster för huvudmännen,
• att verka för samverkan med andra myndigheter och organisationer,
• att undersöka förutsättningar för att bedriva gemensamt forsknings och utvecklingsarbete,
samt
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•

i huvudsak skapa enhetliga samverkansrutiner i hela länet.

§ 3 Uppdrag
Politiska ledningsgruppen bedriver ingen förvaltande eller operativ verksamhet. Politiska
ledningsgruppen initierar samverkansprojekt, ser till att underlag till samverkansavtal
utarbetas, orienterar varandra om frågor av principiell karaktär och utvärderar pågående
samverkansarbete. Allt i enlighet med av parterna framtagna gemensamma utgångspunkter.
Politiska ledningsgruppens uppdrag är att:
• initiera projekt som stärker samverkan på individnivå (vertikal samverkan)
• initiera samverkansprojekt som stärker parternas egen verksamhet (horisontell samverkan)
• se till att förslag till samverkansavtal utarbetas
• utvärdera pågående eller slutförda samverkansprojekt och utvärdera samverkansstrukturer
• samordna och se till att nationella initiativ verkställs

§ 4 Finansiering av verksamhet
Politiska ledningsgruppen har ingen egen budget. All finansiering av planerad eller
överenskommen verksamhet ska finansieras av parterna var för sig, Region Gävleborg eller
både och. Kostnader för permanent verksamhet/samverkan ska bekostas enligt separata avtal
parterna emellan.

B. Politiska ledningsgruppens arbetsformer
§ 5 Beredningsorgan
Politiska ledningsgruppen har ett beredningsorgan. Beredningsorganet består av en
ordförande från landstinget, två ordförande från kommunernas social-/omsorgs/omvårdnadsnämnder eller motsvarande och en ordförande från barn- och utbildningsnämnder
eller motsvarande samt en tjänsteman från Region Gävleborg och en tjänsteman från
Landstinget Gävleborg.
Politiska ledningsgruppen beslutar om vilka som ska ingå i beredningsorganet.
Regiondirektören och landstingsdirektören äger adjungera en tjänsteman vardera till
beredningsorganet och ledningsgruppen.
Politiska ledningsgruppen beslutar om representationen i beredningsorganet inför kommande
verksamhetsår på årets sista möte.
Allt administrativt stöd samordnas av Region Gävleborg. Med detta avses inte projektarbeten
eller liknande som initieras enligt § 2.

§ 6 Tidpunkt för sammanträde
Politiska ledningsgruppen sammanträder på dag och tid som gruppen bestämmer, dock minst
fyra gånger per år. Sammanträdesdagar ska fastställas inför kommande verksamhetsår.
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§ 7 Kallelse
Region Gävleborg ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara
skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt
sätt tillställas varje representant senast 7 dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista och de handlingar som tillhör ärendena.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
En stående punkt på dagordningen ska vara ”på gång i min organisation”.

§ 8 Underlag
De handlingar som tillhör ett ärende utgör underlag i ärendet. Eftersom vissa ärenden kräver
viss form av politisk förankring bör underlaget, om det är möjligt, innehålla dels en
ärendebeskrivning och dels ett förslag till beslut (överenskommelse).
I rena informationsärenden behöver underlag inte presenteras om det bedöms onödigt av
beredningsgruppen.
Alla ärenden ska anmälas till politiska ledningsgruppens sekreterare och beredningsgruppen
bereder och avgör vilka ärenden som ska upp på dagordningen. Ärenden/frågor på gång ska
anmälas i dagordningen.
Respektive part äger rätt att väcka fråga (initiativrätt). Det sker genom att frågan översänds till
forumets sekreterare. Frågor kan även väckas under ”övriga frågor”.

§ 9 Ordförande för sammanträde
Ordförande på sammanträdet utses av beredningsgruppen.

§ 10 Beslutsform
De närvarande parterna representerar respektive organisation. Politiska ledningsgruppen är
ingen beslutande organisation som en nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund.
Politiska ledningsgruppen fattar beslut i frågor på ett av följande sätt:
1. Nätverket kan fatta beslut att rekommendera deltagande parter i nätverket att i respektive
organisation fatta bindande beslut.
2. I de frågor de närvarande representanterna har mandat eller delegationsbeslut kan
överenskommelser träffas vid mötet.
Om politiska ledningsgruppen beslutar att initiera ett projekt ska beslutet redovisa projektets
mål, vem eller vilken organisation som ska driva projektet, under vilken tid projektet ska
genomföras, samt hur projektet ska finansieras. Om behov finns ska synpunkter inhämtas från
berörda brukarorganisationer inför projektstart.

§ 11 Protokoll
Sammanträden ska dokumenteras i protokoll. Landstinget Gävleborg ser till att sekreterare
utses. Protokollet ska ha följande inledning: Datum, tid, plats och närvarande.
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Respektive ärende skall protokolleras med följande rubriker:
1. Ärendet
2. Beslut
3. Bilagor
Protokollen ska justeras av beredningsgruppen samt expedieras via Region Gävleborgs
hemsida
Pågående projekt ska redovisas på Region Gävleborgs hemsida.

§ 12 Information om planerade verksamhetsförändringar
Parterna ska verka för att informera varandra om planerade verksamhetsförändringar som kan
komma att påverka andras verksamhetsområden. Parterna är dock medvetna om att vissa
ärenden inte går att informera om före politiskt ställningstagande.

§ 13 Samverkansplats på Region Gävleborgs hemsida.
Politiska ledningsgruppen ska presentera sin verksamhet på Region Gävleborgs hemsida.

§ 14 Enhetliga samverkansrutiner
Parterna är överens om att samverkan på individnivå och organisationssamverkan inom länet i
stort skall ha likartat innehåll och erbjuda brukarna likartade arbetsrutiner.

§ 15 Kommande verksamhetsår och prioriterade projekt.
I bilaga 1 redovisas prioriterade projekt. Bilaga 1 revideras av Länsledning Välfärd inför
kommande verksamhetsår. Innan prioriteringslistan fastställs ska dokumentet remitteras till
Nätverk Välfärd och landstingsdirektörens och kommundirektörernas samverkansgrupp.

§ 16 Tvister
Politiska ledningsgruppen ska fungera som ett forum för tvister av principiell karaktär eller
tvister som berör samtliga parter. Tvist eller meningsskiljaktighet, som endast berör två eller
ett fåtal parter, ska i första hand lösas av dessa i särskild form.

§ 17 Avtalstid
Denna överenskommelse gäller från och med 2013-09-27 och tillsvidare med en
uppsägningstid på 6 månader. Om en part säger upp detta avtal faller avtalet för samtliga
parter. Parterna ska årligen följa upp gruppens arbetsformer.
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För Hudiksvalls kommun

För Hudiksvalls kommun

Gunnar Canslätt
Ordförande Social- och fritidsnämnden

Per Almberg
Ordförande Omsorgsnämnden

För Hudiksvalls kommun

Stefan Bäckström
Ordförande Lärande- och kulturnämnden
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För Nordanstigs kommun

För Nordanstigs kommun

Åke Bertils
Ordförande KS Omsorgsutskott

Boerje Bohlin
Ordförande KS Utbildningsutskott
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För Ljusdals kommun

För Ljusdals kommun

Markus Evensson
Ordförande Omsorgsnämnden

Malin Ängerå
Ordförande Utbildningsnämnden

2013-09-27

För Bollnäs kommun

För Bollnäs kommun

Erika Engberg
Ordförande Socialnämnden

Jan Lahenkorva
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

För Bollnäs kommun

Peter Nordebo
1:e v ordförande Kommunstyrelsen
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För Ovanåkers kommun

För Ovanåkers kommun

Jan-Åke Lindgren
Ordförande Socialnämnden

Håkan Englund
Ordförande Barn- och skolnämnden
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För Söderhamns kommun

För Söderhamns kommun

Bengt-Olof Hedman
Ordförande Omvårdnadsnämnden

Mattias Benke
Ordförande Socialnämnden

För Söderhamns kommun

Bo Wikström
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
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För Ockelbo Kommun

För Ockelbo kommun

Bertil Carlsson
Ordförande Socialnämnden

Anna Schönning
Ordförande Utbildnings- och kulturnämnden
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För Hofors kommun

För Hofors kommun

Kenneth Axling
Ordförande Socialnämnden

Linda-Marie Anttila
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden
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För Sandvikens kommun

För Sandvikens kommun

Robert Sten
Ordförande Omsorgsnämnden

Renate Almén
Ordförande Individ- och familjeomsorgsnämnden

För Sandvikens kommun

Signe Brockman
Ordförande Kunskapsnämnden
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För Gävle kommun

För Gävle kommun

Lena Lundgren
Ordförande Omvårdnadsnämnden

Maritha Johansson
Ordförande Socialnämnden

För Gävle kommun

Åsa Wiklund-Lång
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden
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För Landstinget Gävleborg

För Landstinget Gävleborg

Hannah-Karin Linck
Ordförande Hälso- och sjukvårdsutskottet

Tommy Berger
Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsutskottet

För Landstinget Gävleborg

Agneta Wagner
Ledamot Hälso- och sjukvårdsutskottet

