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Styrgrupp Välfärd Region Gävleborg 
 
Bakgrund 
Samverkansavtal, gällande välfärdsfrågor, mellan kommunerna och Region 
Gävleborg finns i Gävleborgs län. För tjänstemän ” Länsledning Välfärd – 
Överenskommelse om samverkansformer i Gävleborgs län” och för 
förtroendevalda ”Nätverk Välfärd – Överenskommelse om samverkansformer i 
Gävleborgs län”. 
På länsnivå möts förtroendevalda från kommunernas nämndsorganisation 
och landstingets hälso- och sjukvårdspolitiker regelbundet, minst 4 gånger 
per år i Nätverk Välfärd. Kommunernas berörda förvaltningschefer och 
landstingets divisionschefer i Länsledning Välfärd möts ca 9 gånger per år. 
Några gånger per år sker dessa möten tillsammans. 
Länet har delats in i fyra länsdelar; Norra Hälsingland (Ljusdal, Nordanstig, 
Hudiksvall), södra Hälsingland (Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker), västra 
Gästrikland (Hofors, Sandviken, Ockelbo) och Gävle. För vart och ett av 
dessa områden finns en Styrgrupp Välfärd för den politiska nivån. 
 
Syfte 
Varför samverkan ska ske är väl beskrivet i dokumentet ”Nätverk Välfärd – 
Överenskommelse om samverkansformer i Gävleborgs län”. 
Samverkan sker på grund av att parterna har ett gemensamt ansvar för 
länets invånare. Styrgrupp Välfärd är ett forum där frågorna är på en mer 
lokal nivå. 
Uppdrag;  

• Uppföljning av gemensamma verksamheter 
• Uppföljning av lokala handlingsplaner  
• Tar initiativ till utvecklingsbehov lokalt och länsövergripande  
• Delger lokala lägesbeskrivningar 
• Rapportering från de Operativa välfärdsgrupperna 
• Erfarenhets- och informationsutbyte 

 
Deltagare 
Respektive organisation väljer själva sina deltagare, detta skiljer sig över 
tid. Detta är bilden idag; 
Region Gävleborg - förtroendevalda;  

- Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd 
- Vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd  
- Fyra personer från oppositionen i Hälso- och sjukvårdsnämnden, en i 

varje Styrgrupp Välfärd 
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Region Gävleborg - tjänstemän 
- Divisionschef som är Regionens representant som ordförande i 

Länsledning Välfärd 
- Administrativt stöd (mötessekreterare)  

Kommunerna - förtroendevalda; 
- Ordförande från motsvarande social-, omvårdnad-, barn- och 

utbildnings-nämnd i varje kommun 
Kommunerna – tjänstemän; 

- Förvaltningschef som deltar i Länsledning Välfärd, från en av 
kommunerna i området 

Gävle kommun har alla förvaltningschefer närvarande och även näringsliv- 
och arbetsmarknadsnämnd deltar. 
 
Tjänstemännens närvaro i Styrgrupp Välfärd är viktig för att hålla ihop 
Länsledning Välfärd och politiken.  
 
Frekvens 
Möten sker halvdagar, två gånger per termin per Styrgrupp Välfärd, vilket 
ger 16 möten/år totalt. 
 
Arbetsformer 
Ordförandeskapet cirkulerar och då är man även värd för mötet, vilket 
innebär att boka möteslokal och gärna fika. Sekreteraren hör av sig innan 
kallelse med dagordningsförslag skickas ut. Värden kan också bjuda in 
fördragande till mötet. Ingen egentlig beredning, men alla deltagare har 
samma ansvar för innehåll och kan maila punkter till dagordning till 
sekreteraren. En stående punkt på dagordning är ” Lägesrapport/på gång i 
min organinsation”. Ordförande för mötet får minnesanteckningarna för 
”justering” innan de skickas till övriga.  
  
Sekreterarens uppgifter i Styrgrupp Välfärd; 

• Kontakta värd för mötet 
• Skicka kallelse och förslag till dagordning 
• Kontakta föredragande personer och göra tidsschema 
• Boka lokal och fika när Regionen är värd 
• Skriva minnesanteckningar – räknas som arbetsmaterial 
• Maila minnesanteckningar med bilagor till alla deltagare 
• Deltagarlista till berörd adm. person för arvodesunderlag gällande 

Regionföreträdare 
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