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Verksamhetsberättelse 2021 
Kommunförbundet Västernorrland är en fristående intresseorganisation som länets sju  
kommuner är medlemmar i; Kramfors, Härnösand, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och  
Örnsköldsvik. Inom länet finns idag snart 250 000 invånare.

Kommunförbundets styrelse består av länets kommunalråd och oppositionsråd.  
I styrelsens arbete ingår förutom att styra Kommunförbundets arbete, att utse  
representanter till regionala, nationella och internationella åtaganden. 

Kommunförbundets övergripande mål är att länets kommuner: 

• har möjlighet att utveckla likställd kvalitet på ett effektivt sätt genom att nyttja styrkan att arbeta  
tillsammans och växeldra.  

• har underlag för strategiska beslut och kan ta höjd för framtida utmaningar.  

• får möjlighet till omvärldsbevakning, påverkansarbete och input från nationell och regional nivå.   

• får möjlighet att påverka genom en tydlig gemensam röst i viktiga frågor.    
 

Verksamheten 2021 har, som för så många andra, präglats av pandemins förutsättningar. Kommunförbundets 
arbete har under året fokuserat på att ta ansvar för det utvecklingsarbete som påbörjats samtidigt som behov 
av samordning varit avsevärt större inom verksamheter som varit särskilt utsatta under pandemin. 

En snabb omställning till digitala mötes- och utbildningsformer, omplanering av utvecklingsaktiviteter, möta 
upp behov av veckovisa möten för samordning inom främst skola, socialtjänst och HR har krävt mer tid men 
också ställt höga krav på organisationens flexibilitet, lyhördhet och ansvarstagande.  

Tillsammans med kommunerna arbetar vi med verksamhets- och kunskapsutveckling i syfte 
att bidra till goda och likvärdiga förutsättningar för människor i Västernorrland.  
Kommunförbundets vision är:  – Tillsammans för välfärd och utveckling.

Vi har ett uppdrag att stödja kommunernas samverkan inom det primärkommunala uppdraget:  

• Kommunövergripande, EU  

• Socialtjänstens samverkan och stödstrukturer  

• Utbildning och arbetsliv  

• Kultur och fritid 

• Verksamhetsutveckling med stöd av teknik,  
digitalisering



Kärnutmaningen  
Samhället förändras snabbt och Västernorrland står 
inför utmaningar inom många områden, både  
gällande invånarnas levnadsvillkor och utveckling av 
kommunernas välfärdstjänster. 

Kommunerna kan samverka med varandra inom 
ramen för Kommunförbundet för att öka sina  
möjligheter att erbjuda god och likställd kvalitet 
inom sina verksamheter. Då denna samverkan är 
basen i vår verksamhet har detta så klart fått stort 
utrymme under 2021.

Under året har Kommunförbundet samordnat ett 
40-tal politik-, chefs-, medarbetar- och sakområ-
desnätverk. Att det redan fanns etablerade nätverk 
inom särskilt utsatta verksamhetsområden när pan-
demin slog till var en stor fördel. Frågor som varit 
viktiga att få en gemensam förståelse för, samt 
informationsbyte har underlättats. 

Konferenser och fortbildningsinsatser har kunnat 
genomföras genom nätverken. Kommunerna har 
fått tillgång till omvärldsbevakning, erfarenheter 
och ny kunskap. 

   Vårt löfte: Efter 2021 kommer länets  
   kommuner att uppleva att de fått stöd för 
   att ta ytterligare steg mot verksamheter  
   som håller en likställd och god kvalitet.  

 
Kommunövergripande och EU 
Inom området EU ingår Kommunförbundet som 
ägare i North Sweden European Office, NSEO. Vi 
deltar även i Europaforum Norra Sverige. Under 
året har vi genom deltagande i ägarråd och styrel-
se bidragit till styrning av det nya sammanslagna 
NSEO. Vi har också arbetat med att lyfta intresse-
områden för Västernorrland och skapat kunskap 
om NSEO:s arbete och uppdrag i våra egna organi-
sationer.  

Kommunförbundet har också deltagit i framtagan-
det av nya projektansökningar i samverkan med 
nätverket ERNACT (European Regions Network 
for the Applications for Communications Techno-
logy), ett arbete som resulterat i en fortsättning på 
projektet Erudite och en ansökan om en förstudie 
inför nya programperioden.  

För de kommunövergripande frågorna har pand-
emins påverkan varit genomgripande. Behovet av 
att ”lyfta blicken” och få möjlighet att även disku-
tera utvecklingsfrågor och inte enbart hantera kris 
och pandemi har varit viktig. Områden som har 
beretts utrymme inom den kommunövergripande 
nivån under året är räddningstjänst, resurscentrum 
mot våld, digitalisering och regional samverkans-
struktur.  

Digitalisering 
Den digitala vägen till morgondagens innovativa 
och effektiva välfärd innebär höga krav på verk-
samhetsutveckling med stöd av teknik. Den teknis-
ka och digitala utvecklingen fortsätter nu utifrån 
både nationella och regionala strategier. 

Trots att Kommunförbundet under året har haft 
bristande resurser i samordningen av medlems- 
kommunernas digitaliseringsråd, har rådets arbete 
för att skapa hållbara förutsättningar för verksam-
heternas digitala utveckling kunnat fortgå. Kom-
munförbundet har bland annat varit projektägare 
för två gemensamma utvecklingsprojekt med syfte 
att utveckla grundläggande förutsättningar för 
digitalisering, samt förbättra tillgängligheten av 
kommunala e-tjänster.

Arbetsgrupper med deltagare från länets kommu-
ner samt Nordanstig har delat erfarenheter och dis-
kuterat lösningar kring bland annat digitalt utanför-
skap, säker digital kommunikation, förutsättningar 



En dialog med Arbetsförmedlingens huvudkontor 
har också förts under våren kring Arbetsförmed-
lingens e-tjänster och ett möjligt samarbete för 
förbättrad användarvänlighet till olika målgrupper.     

På uppdrag av kommunernas arbetsmarknadsen-
heter har över hundra personer gått utbildning i 
dokumentation för utförare. Kommunernas aktivi-
tetsansvar, som i länet innefattar 652 elever mellan 
16-20 år, har diskuterats under två seminarier. Det 
skedde i samverkan med Skolverket. 

Nyttjandet av Europeiska socialfondsprogrammet, 
ESF, har generellt varit låg under innevarande pro-
gramperiod varför en utbildning tillsammans med 
ESF-rådet också arrangerats kring det nya social-
fondsprogrammet ESF+ inför nästa programperiod.

 

Lärcentrum 
Ett fortsatt intensivt samverkansarbete kring 
utvecklingen av lärcentrum har pågått under året. 
Ett gemensamt arbete med statsbidragsansökan 
har också varit framgångsrikt. De beviljade statli-
ga medlen för 2021 har bland annat inneburit att 
Sundsvall har byggt upp ett helt nytt lärcentra och 
att personalen på länets lärcentrum har fått en  
kompetensutveckling inom fjärr och distansstudier. 

Det har också tagits fram ett informationsmate-
rial om Sveriges skolsystem anpassat för länets 
kommuner och på flera olika språk (dari, arabiska, 
tigrinja, somaliska, thai, kurmanji och sorani med 
flera). Dessutom har det möjliggjort att alla lär-
centra i länet har kunnat utveckla sin digitala och 
fysiska miljö. 

Elevernas stöd för studier har utvecklats och stu-
diehjälpen bidrar till att eleverna har möjlighet att 
gå igenom utbildningen snabbare och med bättre 
resultat.  

I Västernorrland tar det idag för lång tid för  
utrikesfödda med eftergymnasial utbildning att 

för automatisering, digital signering, integrations-
strategi, sammanhållen digital service inom skolan, 
ärendehanteringsprocessen och digital utbildning. 
Gemensamma satsningar har också gjorts kring 
kommunikation för att höja den digitala mognaden 
som en grundförutsättning för verksamhetsutveck-
ling med stöd av teknik. 

Arbetsmarknad  
Den pågående reformen för att effektivisera den 
arbetsmarknadspolitiska verksamheten och kom-
munernas roll i detta har varit i fokus för såväl det 
operativa som det strategiska arbetet under året.  

Kommunförbundet har vid fyra seminarier samlat 
kommunernas politiker och tjänstemän till erfa-
renhetsutbyte och inspiration samt lyft tillgänglig 
aktuell forskning genom samverkan med Mittuni-
versitetet och Institutet för arbetsmarknads-  
och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). 

I ett samverkansprojekt med Mittuniversitetet har 
nätverket för kommunernas arbetsmarknadsenheter 
arbetat med att undersöka hur kommunala arbets-
marknadsinsatser kan organiseras och genomföras 
i olika lokala sammanhang, för att bidra till in-
kludering på arbetsmarknaden. Projektet bedrivs 
i samverkan med Västernorrlands kommuner och 
kommunerna i Västra Götalandsregionen. 



komma in på arbetsmarknaden samtidigt som 
andelen unga med behörighet till gymnasiet och 
högskola är låg. Detta gör att vi har stora behov av 
att utveckla fungerande system för att möjliggöra 
utbildning, erbjuda individanpassat stöd och öka 
genomströmningen för att säkerställa att vi har till-
räckligt med arbetskraft för att tillgodose det som 
efterfrågas i vår region. 

 

En annan stor utmaning som vi står inför i  
Västernorrland är alla varsel som har skett de se-
naste månaderna där industrier och företag stramar 
åt eller avvecklar helt sina verksamheter, vilket 
leder till att det redan stora behovet av omskolning 
och yrkesväxling ökar markant i vår region. 

Detta ställer ännu högre krav på kommunerna att 
tillhandahålla ändamålsenligt stöd och utbildning 
till dessa drabbade personer. Ett tätt samarbete 
inom och mellan våra kommuner är därför avgö-
rande för att säkerställa vår regions utveckling, en 
region där avstånden är stora och där alltför många 
ser hinder snarare än möjligheter för vidare studier. 
Ökad samverkan kring utveckling och erfarenhets-
utbyte hjälper kommunerna att möta dessa ut-
maningar och erbjuda mer tillgängliga mötesplatser 
utifrån regionens förutsättningar. 

Gymnasium
Tack vare att kommunerna samverkar kring  
kommunal gymnasieutbildning kan invånarna söka 
gymnasieutbildning fritt i länet och kommunerna 
kan minska antalet tomma gymnasieplatser, något 
som sparar pengar åt kommunerna. 

Genom den gymnasiesamverkan som idag sker 
via Kommunförbundet kan invånarna fritt söka en 
gymnasieutbildning i annan kommun i länet och 
bli mottagen på samma sätt som det hade varit en 
invånare i den egna kommunen. 

Kommunförbundet har arrangerat en skolledar-
konferens för skolledare inom Västernorrland, 
Härjedalen och Jämtland som har skapat möjlighet 
till kompetensutveckling, omvärldsbevakning och 
relationer med andra skolledare. Vilket också gett 
möjlighet till samsyn kring prioriteringar, erfaren-
hetsutbyte och utveckling inom utbildningsområ-
det.

Vuxenutbildning  
Inom vuxenutbildningen förs diskussion mellan 
kommunerna och med andra aktörer kring vil-
ket utbud man ska ha i länet för att på bästa sätt 
matcha mot arbetsmarknadens behov. 

Diskussioner kring utbud och marknadsföring i 
nätverken har lett till att Sundsvall driver ett arbete 
med att ta fram en utbildningsportal där utbildning 
i länet ska synliggöras. Det innebär bland annat att 
potentiella etablerare kan se utbildningsutbud, att 
invånare vet vad som finns och att det blir lättare 
att fylla utbildningsplatser, vilket också innebär att 
kommunerna lättare kan dimensionera utbildnings-
utbudet så det matchar mot individers och arbets-
marknadens behov. 

Samverkan sker också kring regionala yrkes-  
utbildningar och kommunerna söker statsbidrag 
gemensamt i två länsdelar.  

Ett exempel på hur samverkan genom Kommun-
förbundet kan hjälpa kommunerna att få en röst på 
nationell nivå, var när utbildningsministerns stats-
sekreterare Erik Nilsson och regeringens utsedda 
utredare för gymnasieutredningen Lars Stjernkvist 
bjöds in till en av våra nätverksträffar i Västernorr-



land under 2021 för att diskutera viktiga frågor.

Kultur och fritid 
Kulturforum är ett politiskt samrådsorgan för 
samverkan i kulturfrågor. Kommunförbundet har 
tillsamman med Region Västernorrland ett ansvar 
för Kulturforum. Under året har kommunerna 
innehaft ordförandeskapet och Kommunförbundet 
har då ansvar för sekretariatet. 

Under 2021 har processen för att ta fram en ny kul-
turplan varit i fokus. Kulturplanen ska beskriva de 
prioriteringar som vår region vill göra i fråga om 
kulturverksamheten som erhåller ett statligt stöd. 
Kulturplanens prioriteringar ska också sättas i 
förhållande till de nationella kulturpolitiska målen 
samt uppgifter om annan finansiering av verksam-
heterna. Med kulturplanen som grund beslutar 
Statens kulturråd om det statsbidrag som regionen 
ska fördela. För 2021 fick Region Västernorrland 
49 miljoner att fördela till den regionala kultur-
verksamheten.  

Inom Kultur- och fritidspresidiet har en samverkan 
skett för att genomföra en digital konferens för 
fritidsledare i länet. Konferensen har haft ett fokus 
på barn och unga och har utförts enligt Europeiska 
principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och 
ungdomsverksamhet, European charter on local 
youth work, EGL.  

I samverkan med Mittuniversitetet har en enkät 
till studieförbunden i Sundsvall skickats ut som en 
förstudie kring studieförbundens relevans för unga. 
Studieförbunden är en del av det civila samhället 
och är därför viktiga som bildningscenter, kultura-
renor och demokratiska möjliggörare.  

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer
I syfte att främja likvärdighet och god kvalitét i 
sina verksamheter, har länets socialtjänster stärkt 
resurserna till socialtjänstens utveckling på  
Kommunförbundet. Socialtjänstens regionala sam-
verkans- och stödstruktur är länets gemensamma 
resurs för utveckling av en kunskapsbaserad  
socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning 
inom socialtjänsten.  

Förstärkningen består av en FoU-verksamhet samt 
samordningsfunktioner till sex samordningsområ-
den: Äldre, Funktionshinder, Missbruk/beroende, 
Barn och unga, Våld i nära relationer samt Nära 
vård. Socialtjänsterna har under året förberett att 
under 2022 utöka verksamheten med ett ytterligare 
samordningsområde för försörjningsstöd. 

 

Utvecklingen under året har drivits utifrån de 
behov och prioriteringar som nätverken inom de 
olika verksamhetsområdena tagit fram. Syftet har 
varit att stärka kommunernas gemensamma arbete 
för en kunskapsbaserad socialtjänst. Trots att nät-
verksarbetet på grund av pandemin huvudsakligen 
har skett digitalt, har det fungerat bra och pågående 
utvecklingsarbete har kunnat vidmakthållas.

Socialtjänstens samverkans- och stödstruktur ver-
kar på tre nivåer, nationell, regional och lokal nivå. 
Alla samordnare samt forskare deltar i nätverk på 
nationell nivå för omvärldsbevakning och påver-
kansarbete, främst inom kunskapsutveckling.
Utifrån detta samarbete har också ett formaliserat 



samarbete kring utveckling och etablering av yr-
kesresor skapats. Yrkesresan är ett strukturerat ar-
betssätt för introduktion och kompetensutveckling 
som syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan 
socialtjänstmedarbetare och invånaren. Målet är att 
öka kommunernas kunskap, ge kraft och kompe-
tens att utveckla socialtjänsten. 

Kommunernas efterfrågan och finansiering är 
motorn i arbetet. De Regionala samverkans- och 
stödstrukturerna (RSS) ansvarar för utveckling, 
drift och samordning av de olika yrkesresorna. 
Socialstyrelsen och andra myndigheter bidrar med 
kunskapsunderlaget. Sveriges kommuner och regi-
oner, SKR är projekt- ägare och samordnar arbe-
tet. Alla kommuner i länet deltar i utvecklingen. 

Som en del i strävan efter en gemensam och lik- 
värdig utveckling, baserad på socialtjänsternas 
behov, hanteras även riktade statsbidrag inom verk-
samheten. Detta arbete utgår från de överens-  
kommelser som regeringen och SKR ingår årligen.

Fördelning av medel och deras utvecklingsområ-
den skapas i samverkan med socialchefer och Be-
redningsgruppen för SocialReKo. Socialtjänstens 
samverkans- och stödstrukturer svarar för att rekvi-
rera, planera, följa upp samt återredovisa medlen. 
Under 2021 har statsbidragen som hanterats på 
detta sätt uppgått till cirka 40 miljoner kronor. 

Ytterligare exempel på arbetet för att skapa en lik-
värdig och god kvalitet i verksamheterna är kom-
munernas gemensamma familjehemsorganisation 
(GFO) som rekryterar, grund- och fortbildar samt, 
på uppdrag av kommunerna, erbjuder stöd till 
familjehemmen. Detta ger de fem av länets kom-
muner som ingår i samarbetet likvärdiga förutsätt-
ningar i familjehemsarbetet. Under 2021 beslutade 
socialcheferna även att erbjuda de två återstående 
kommunerna i länet att ansluta sig till samarbetet. 

Vi har under året analyserat förslaget till ny  
socialtjänstlag: “Hållbar socialtjänst - En ny so-
cialtjänstlag SOU 2020:47”. Förslaget innebär ett 
större ansvar för förebyggande arbete, planering 
och uppföljning av verksamheten. Men framför allt 
ska socialtjänsten vara kunskapsbaserad och i stör-
re utsträckning kunna erbjuda insatser utan föregå-
ende behovsprövning. Dessa förändringar kommer 
att ställa större krav på länets socialtjänster och oss 
som ska stötta dem i utvecklingen. 

Ett påverkansarbete utifrån kommunernas behov 
har drivits genom de regionala och nationella 
nätverken. De flesta utvecklingsprojekt och pro-
cesser som drivits under året syftar till att stärka 
kunskapsutvecklingen inom socialtjänstens olika 
verksamhetsområden. 

 

Kunskapsutveckling inom Missbruk och Beroen-
de har bestått av att utveckla nätverkets träffar till 
lärandeforum och skapat struktur för området i 
den lokala kunskapsstyrningen tillsammans med 
kommunerna och Region Västernorrland. I samar-
bete med länets kommuner och Umeå Universitet 
har ett doktorandarbete bedrivits som syftar till att 
forska i samverkan och sammanhållna insatser för 
målgruppen. 



I samverkan med Region Västernorrland har en 
inventering gjorts av behovet av utveckling av 
verksamhetsformer och behandlingsinsatser inom 
missbruk och beroende för länets innevånare. Det 
har också skapats en handlingsplan för ett flerårigt 
utvecklingsarbete. Syftet är att skapa samman- 
hållna och kunskapsbaserade behandlingsinsatser.  
 
Inom äldreområdet har påverkan av pandemin 
varit påtaglig och verksamheternas krafter till den 
gemensamma utvecklingen varit begränsade. Dock 
har intensiv samverkan skett i form av kommuni-
kation, extra nätverksmöten samt samarbete med 
Region Västernorrland, Länsstyrelsen och SKR i 
frågor kring pandemin. 

Arbetssätt som främjar den personcentrerande 
vården, t.ex. genom utbildningar i Sammanhållen 
Individuell plan (SIP) och genom att delta i arbetet 
med rutiner för trygg och säker utskrivning från 
sluten vården, har utvecklats tillsammans med 
nätverket. 

I samverkan med Region Västernorrland utvecklas 
även den gemensamma kunskapsstyrningen som 
ska bidra till en lokal kunskapsbasering i verksam-
heter inom hälso- och sjukvårdens område.  

Inom området Barn och unga har en fortsatt ut-
veckling av upphandlingsfrågor för HVB (hem för 
vård och behandling), samt avtalsfrågor och upp-
följningsfrågor skett. Detta genom två forsknings-
studier i samverkan med två av länets kommuner 
och Mittuniversitetet. Studierna syftar till att höja 
kunskapen om vilken information som behövs i de 
olika processerna som bidrar till en kunskapsba-
serad upphandling. På så sätt stärks kommunernas 
beställarkompetens inom området något som kan 
bidra till bättre resultat för individer som placeras i 

HVB. Därutöver har vi deltagit i en nationell pilot 
via SKR om att systematisera identifiering av loka-
la kunskapsbehov inom området. 

Kommunförbundet har också deltagit i den natio-
nella arbetsgruppen för Yrkesresan för Barn och 
unga, vilket har gett oss chansen att påverka ut-
formningen av lärandeplattformen för introduktion 
och kompetensutveckling för socialsekreterare. 
 

Inom Funktionshinderområdet har FoU Väs-
ternorrland utvecklat de länsgemensamma bru-
karundersökningarna med tema delaktighet och 
stöttat kommunerna i deras fortsatta arbete med för 
målgruppen anpassade, individuella systematiska 
uppföljningar som fungerar för livslånga insatser. 
Vi har också genomfört ett nationellt uppdrag att ta 
fram förstudier för Yrkesresan för funktionshinder 
- myndighet och Yrkesresan för funktions- hinder 
- utförare.  

Inom området Våld i nära relationer har vi arbetat 
med att skapa förutsättningar för att tidigt upptäcka 
individer som riskerar eller utsätts för hedersrela-
terat våld och förtryck. Detta i samarbete med flera 
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vi har 
också utbildat chefer och personal inom skolans 



verksamheter och skapat en fortsatt hög efterfrå-
gan på utbildningar. Ett annat viktigt fokus har 
varit implementeringen av en länsgemensam sys-
tem- atisk uppföljning av arbetet med våldsutsatta 
barn och vuxna, i syfte att underlätta verksamhets-
utveckling. En gemensam hemsida ”Västernorr-
land mot våld” har skapats som en plattform för 
informationsspridning och kunskapsstöd. 

Inom området Nära vård har arbetet fokuserat på 
att integrera utvecklingen av kunskapsstyrning 
med Nära vårdutvecklingen utifrån de kommunala 
behoven. Det har också varit viktigt att bevaka och 
delta i den nationella utvecklingen inom området.  
I samarbete med Region Västernorrland har stöd-
strukturen etablerats och ett programkontor för det 
länsgemensamma arbetet för Nära vård satts på plats. 
 
En utredning har gjorts för att följa upp vilken nyt-
ta de resurser som läggs i samverkansarbetet för 
socialtjänstens räkning har på lokal nivå. Fördjup-
ningsstudien genomfördes med hjälp av forskaren 
Elisabet Höög vid Umeå Universitet. Den omfattar 
fem nätverk inom socialtjänstens samverkans- och 
stödstruktur. Resultaten presenteras under våren 
2022.

Sammanfattning statliga medel
Under 2021 har Kommunförbundet Västernorr-
land tagit emot cirka 40 miljoner kronor i riktade 
statsbidrag:

Överenskommelsen God och Nära vård 2021
Statsbidragen för God och nära vård 2021 syftar 
till att stödja utvecklingen av en god och nära vård 
på primärvårdsnivå och regleras av den överens-
kommelse som SKR och regeringen har ingått. 
Medlen riktas mot kommunernas arbete med att 
skapa goda förutsättningar för vårdens medarbeta-
re och stödja utvecklingen av den nära vården med 
primärvården som nav. 

Under 2021 betalades till 28 051 408 kr ut till 
RSS, Regionala samverkans och stödstrukturerna i 
respektive län som i sin tur redovisar dessa medel 
i enlighet med vad som anges i överenskommel-
sen. Kommunerna eller annan ansvarig huvudman 
för den kommunala hälso- och sjukvården ska ha 
stor påverkansmöjlighet avseende hur medlen ska 
användas. 

I länet har socialchefsnätverket beslutat om att 
fördelning ska ske enligt befolkningstalet. Dock 
har en prioritering skett av användningsområden 
utifrån de gemensamma behoven i länet, samt 
kommunernas egna behov av utveckling inom 
prioriterade områden. 

Kommunerna har tillsammans med regionen,  
finansierat Programkontoret, en stödstruktur som 
ska stödja kommunernas och regionens gemen-
samma utvecklingsprojekt samt den samordningen 
som sker på Kommunförbundet inom området. I 
varje kommun har statsbidragen stöttat ett omfat-
tande förankrings- och samordningsarbete, medar-
betarnas kompetenshöjning samt skapandet av för-
utsättningar för nya arbetssätt och verksamheter.



Överenskommelsen Psykisk hälsa 2021 
Statsbidragen regleras av den överenskommelse
som SKR och regeringen har ingått och riktar sig 
till kommunernas och regionens gemensamma ut-
vecklingsområden inom socialtjänsten och hälso- 
och sjukvården.  Överenskommelsen har funnits 
under flera år och de senaste tre åren har det  
funnits riktade medel till gemensam utveckling. 

Under 2021 uppgick medlen till 7 239 536 kr som 
på uppdrag av Beredningsgruppen för SocialReKo 
rekvirerats av Kommunförbundet. Hur medlen ska 
användas har beslutats av Beredningsgruppen och 
de har riktats för att stärka utvecklingen utifrån 
den gemensamma handlingsplanen som tagits 
fram i länet. 

Medlen har förstärkt personella resurser som tagit 
fram en utvecklingsplan för länets missbruks- och 
beroendevård, samt gått till förstärkt samordning 
kring personer med samsjuklighet. Medlen har 
också möjliggjort en omfattande kompetensförhöj-
ning för personal som arbetar med människor med 
samsjuklighetsproblem. 

Suicidpreventivt arbete 2021
Överenskommelsen Psykisk hälsa innehåller sedan 
2020 en särskild satsning på suicidpreventivt arbe-
te. Under 2020-2022 har regeringen avsatt riktade 
medel för att stärka arbetet med att förebygga 
självmord i landet. För länets del handlar det om 4 
714 812 kr årligen till regionen och kommunerna 
för ett gemensamt utvecklingsarbete. Berednings-
gruppen för SocialReKo har beslutat om använd-
ningsområden samt gett Kommunförbundet i 
uppdrag att rekvirera medlen. 2021 övergick även 
projektledningen av utvecklingsarbetet till Kom-
munförbundet.

Medlen används till en bred kompetenshöjning 
inom kommunernas och regionens verksamheter 
utifrån tanken att de som möter människor i utsatta 
situationer, ska också ha kompetens att uppfatta 
signaler och förebygga suicid. Medlen finansierar 
samordning inom regionen, kommunerna och på 
länsnivå, samt de utbildningar som erbjuds till 
personalen.

Våld i nära relationer
Sedan 2020 får SKR i en särskild satsning mot 
våld i nära relationer ett statsbidrag att för dela till 
regionala samverkans och stödstrukturer (RSS). 

Medlen uppgår till 400 000 kr per län och ska 
användas till att stärka utvecklingsarbetet inom 
området i de befintliga samverkansstrukturer som 
finns uppbyggda i varje län. I Västernorrland har 
vi en lång tradition av nära samarbete med Läns-
styrelsen inom området. 

Dessa statsbidrag har använts till att finansiera en 
samordnare som tillsammans med Länesstyrelsen  
har tagit fram ett förslag för etablering av Resurs- 
centrum mot hedersrelaterat våld. Länsstyrelsen 
har tillsammans med Kommunförbundet beviljats 
projektbidrag för att driva utvecklingen av  
Resurscentrum vidare. Samordnaren stödjer också 
kommunernas arbete kring våld i nära relationer, 
till exempel genom att kartlägga och systematisk 
följa upp insatserna. 

Hur har vi uppnått vårt löfte 
En viktig del i 2021 års resultat är att Kommunför-
bundet över tid byggt upp en stabil plattform för 
samarbete och samverkan mellan såväl kommuner 
som andra regionala och nationella aktörer. Det 
var till stor nytta när pandemin slog till. Det fanns 
då redan etablerade forum och nätverk som direkt
kunde inleda krisledning och börja hantera akuta



frågor som verksamheternas chefer och medarbet- 
are inte ställts inför tidigare. 

Samverkan och informationsdelning blev en viktig 
förutsättning för att snabbt kunna besluta både hur 
verksamheterna skulle hantera operativa och tak-
tiska frågor, samt att faktiskt hantera dem.  Genom 
att dela med sig av dokument, planer och erfaren-
heter kunde kommunerna höja kvaliteten på sina 
verksamheter. 

Flera skolledare, förvaltnings- chefer, HR-chefer 
och sakområdesansvariga har uttryckt att samver-
kan hjälpt dem i vardagen och att den är viktig 
för att klara uppdraget när komplexiteten ständigt 
ökar och de behöver få reflektera och få in fler 
perspektiv som kan möjliggöra lösningar som är 
mer hållbara över tid. 

Stödet från Kommunförbundet under pandemin 
har också lyfts som viktigt och varit av stort värde 
för kommunerna. Tillsammans har detta bidragit 
till att kommunerna kunnat ta ytterligare steg mot 
god och likställd service genom att samordna 
dessa ovanstående insatser, seminarier och nät-
verk, som varit särskilt viktiga under pandemin. 
Kommunerna har kunnat ta lärdom av varandra 
och därigenom haft möjlighet att förbättra sin ser-
vice till medborgarna. 

Med stöd från Kommunförbundet har erfarenhet 
av att arbeta på distans och samordna insatser lett 
till att kommunerna kunnat dra nytta av nätver-
ken, samt utbilda personal även under pandemin. 
Att det redan fanns arbetssätt och kompetens för 
att genomföra dessa fortbildningar digitalt bidrog 
till att kommunerna kunde fortsätta att utveckla 
nödvändig ny kunskap under denna period, när 
behovet av fortbildning varit stort. 

Röster från nätverken: 

”Löftena är relevanta, de frågor vi i  
organisationen står inför är komplexa  

och stora, och löftenas innehåll  
ger stöd till det arbetet.” 

”Stöd har vi fått men  
svårt att nå likvärdighet i 

tre kommuner med så olika 
förutsättningar.” 

”Löftena är relevanta men behöver 
jobbas vidare med.” 

”Vi upplever att löftena har 
uppfyllts väl under 2021, trots  

ett speciellt år där mycket av arbetet 
påverkats av pandemin. I en sådan 
extrem situation som en pandemi  

har nätverken och stöd från KFVN varit 
extra viktigt.” 



Det gemensamma socialfondsprojektet Hållbart 
Arbetsliv Västernorrland (HAV) har under året 
arbetat med att fånga vård- och omsorgspersona-
lens behov av utbildningsinsatser utifrån att verk-
samheterna har höga krav på utveckling med stöd 
av teknik. Under 2021 har projektet arbetat med 
att fånga upp omsorgspersonalens behov av kom-
petensutveckling och under hösten har ett flertal 
utbildningstillfällen genomförts utifrån projektets 
behovsfångst. Projektet fortsätter under 2022 med 
olika tematiska utbildningar. 

Inom Digitaliseringsrådets samverkan har en sats-
ning på att höja den digitala kompetensen genom-
förs. En digital utbildning, framtagen av Mittuni-
versitetet på uppdrag av SKR, har lokalt planerats 
inom alla kommuner. 

Socialtjänstens samordning 
Socialtjänsterna har valt att samordna flera verk-
samheter genom Kommunförbundet eftersom detta 
långsiktigt kan stärka kommunernas kompetensför-
sörjning. Trots att hanteringen av pandemin har på-
verkat många centrala verksamheter har vi kunnat 
driva utveckling inom många områden under 2021. 

Mötesintensiteten i pandemifrågor har varit hög 
under 2021 men har kunnat genomföras inom den 
redan befintliga, etablerade samverkansstrukturen. 

Vård och omsorgscolleges uppdrag är att tillsam-
mans i länet driva certifierad samverkan för att 
skapa attraktiva och moderna utbildningar och 
vård- och omsorgsverksamheter. Attraktiviteten i 
vård och omsorgsyrkena behöver höjas. Som en 
del i arbetet 2021 har en kommunikatör anställts 
på 20 procent för att förbättra kommunikation via 
sociala medier till allmänhet och nätverk, främst 
till ungdomar inför gymnasieval. 

En certifiering genomförs under våren från natio-
nella kansliet för Vård och omsorgscollege Väster-
norrland för perioden 2022 – 2027. 

Fokusutmaningen - Kompetensförsörjning 
I planeringsarbetet och i dialogen med kommuner-
na har vi identifierat en utmaning som är särskilt 
viktig för kommunerna och den har vi därför lagt 
extra fokus på under 2021. Det är frågan om kom-
munernas kompetensförsörjning. Vi ser att detta är 
något som är nödvändigt för att Västernorrlands 
kommuner ska kunna möta de utmaningar de står 
inför men också ett område där Kommunförbundet 
kan fylla en viktig funktion.  

En fungerande kompetensförsörjning bidrar med 
kunskap till kommunerna och ökar möjligheten att 
bedriva verksamhet av god och likställd kvalitet, 
med hög omställningsförmåga och god hållbarhet. 
En annan viktig del av kompetensförsörjningen är 
att rekrytera och behålla ett tillräckligt antal med-
arbetare med rätt kompetens. Detta har varit ytterst 
påtagligt under pandemin och är en av det moderna 
samhällets viktigaste utmaningar.  

 

Bemanning i pandemins kölvatten 
Under året har personalförsörjningen varit smärt-
samt viktig. Pandemin har gjort att sjukfrånvaron 
har varit hög och behovet av utbildad personal har 
varit större än tillgången. Kommunförbundets stöd 
har bland annat bestått i att samordna HR-chefer-
nas arbete inom bemanning och chefsstöd också 
tillsammans med Region Västernorrland. 

Kommunförbundet har också deltagit i det regiona-
la utvecklingsnätverket (RUN) där 19 kommuner 
och Mittuniversitetet samverkar kring skolledar-
skap och skolutveckling, där utveckling av lärarut-
bildningen varit ett fokusområde.   

Vårt löfte: Efter 2021 kommer kommun- 
ernas förmåga att tillvarata befintlig  
kompetens och utveckla nödvändig ny 
kunskap att ha stärkts.



Under 2021 har Kommunförbundet tillsammans 
med länets kommuner och Länsstyrelsen erhållit 
projektbidrag för att etablera ett resurscentrum mot 
våld. Resurscentrum ska på sikt tillgodose länets 
behov av kompetens inom våld i nära relationer in-
klusive spetskompetens inom hedersrelaterat våld. 
Etableringen ska vara långsiktig och hållbar, vilket 
länets kommuner har ställt sig bakom. 

I samarbete med SKR har utvecklingen av fem 
olika yrkesresor kommit i gång under 2021. Yrkes-
resan ska bidra till att introducera nya medarbetare 
på ett kvalitetssäkrat sätt och erbjuda kompetensut-
veckling under hela yrkeslivet i hela landet. Dessa 
yrkesresor blir viktiga verktyg för att kunna erbju-
da bättre inträde till yrket och inspriera erfarna att 
stanna kvar i yrket. 

Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer 
har under året förberett kommunerna för avtalen 
med SKR och för att strukturera stödet från regi-
onala nivån. För att kunna ge stöd åt utvecklingen 
har vissa funktioner omstrukturerats, bland annat 
utbildningssamordnarrollen.

Ett intensivt utvecklingsarbete inleddes i början 
av året inom området Barn och unga för att bereda 
implementeringen av konceptet. Under hösten ge-
nomförde Kommunförbundet på uppdrag av SKR 
en stor förstudie inom funktionshinderområdet 
om förutsättningar för en produktion av yrkesresa 
inom det verksamhetsområdet.   
 

Inom FoU har det forskats om socialsekreterarnas 
arbetsvillkor och effekter av förkortning av arbets-
platsförlagt arbetstid. Resultaten redovisas under 
2022. 
 

Medarbetare på Kommunförbundet har under 2021 
deltagit i sammanhang där det kommunala kom-
petensförsörjningsperspektivet är relevant och det 
finns möjlighet att påverka utifrån behovet kom-
munerna har. 

Mycket av arbetet under 2021 har handlat om att 
förbereda kommunerna och de lokala styrgrupper-
na för certifieringen.  Kommunförbundet har avtal 
med både Umeå Universitet och Mittuniversitet för 
att ta fram verksamhetsförlagd utbildning inom so-
cionomutbildningen utifrån utbildningsanordnarnas 
behov och kommunernas kapacitet. 

Samordningen innebär också utveckling för att 
skapa goda förutsättningar för studenter att tillgo-
dogöra sig praktiken och uppnå kunskapsmålen. 
Under praktiken ges också kommunerna en möjlig-
het att marknadsföra sig som framtida arbetsgivare. 
Kommunförbundet har under året även deltagit i 
socionomutbildningens programråd och fört dis-
kussioner om utbildningens innehåll. 

Kommunförbundet har avtalat med Mittuniver-
sitetet om kommunernas mottagande av sjukskö-
terskestudenter. Kommunerna samordnar själva 
mottagandet utifrån ett avtalat antal platser. Under 
året har Kommunförbundet, på uppdrag av länets 
socialtjänster, tagit fram ett förslag på ett länsöver-
gripande samarbete med Regionen för samordning 
av platser och ett nytt avtalsförslag med Mittuni-
versitetet och Umeå universitet har tagits fram som 
också omfattar förbättringar på organisering av 
handledarskapet i kommunerna. 

 Kommunförbundet har en lång tradition av att 
samarbeta med Länsstyrelsen och Region Väster-
norrland inom arbete mot våld i nära relationer. 



För att representera Västernorrlands kommuner 
har Kommunförbundet deltagit bland annat i: 
 

Socionomutbildningens programråd i Umeå 
Universitet, Nationella kompetensrådet (funk-
tionshinder), Nationella kompetensrådet för vård 
och omsorg, YH-utbildningens ledningsgrupp 
(Stödpedagog, funktionhinder), YH-utbildningens 
ledningsgrupp (Socialadministratör). 

Hur har vi uppnått vårt löfte 
Kommunförbundet kan bidra på många olika 
sätt till att stärka kommunernas förmåga att möta 
utmaningarna inom framtidens kompetensförsörj-
ning. Det kan handla om att påverka kapaciteten 
hos utbildningsanordnare och innehållet i utbild-
ningar utifrån kommunernas behov, eller att stötta 
kommunerna i att vara attraktiva arbetsgivare. Det 
kan också handla om att hjälpa kommunerna i ett 
långsiktigt kvalitetshöjande arbete för att introdu-
cera nya medarbetare eller erbjuda kompetenshö-
jande insatser genom hela yrkeslivet. Kommunför-
bundet driver utveckling inom alla dessa områden 
där det krävs såväl strukturella som operativa 
utvecklingsinsatser för att skapa goda förutsätt-
ningar för kommunerna. Den ökande efterfrågan 
på vår medverkan i olika sammanhang, samt 
utökade uppdrag tyder på fortsatt tilltro på att lösa 
utmaningar i samverkan via Kommunförbundet. 

Röster från nätverken 

Interna utmaningen 
På samma sätt som kommunerna vill utnyttja 
styrkan i att växeldra behöver Kommunförbundet 
utveckla sin förmåga att koppla ihop kompeten-
ser när det kan skapa större helhet och värde för 
kommunerna. Inom Kommunförbundet ska många 
yrkesprofessioner samverka för att bidra till kom-
munernas lärande och utveckling. Detta samver-
kansarbete har satts på prov under pandemin då vi 
inte kunnat träffas som förut, precis som inom de 
flesta organisationer. Då medarbetarna på Kom-
munförbundet kommer från länets alla kommuner 
har vi sedan tidigare erfarenhet av att samverka på 
distans. Därmed har startsträckan varit kortare och 
vi har relativt snabbt, och i princip sömlöst, över-
gått till digitala arbetsformer. Den planering som 
gjordes för att utveckla de interna arbetssätten har 
emellertid fått stå tillbaka till fördel för att i första 
hand stödja kommunerna utifrån de behov som 
uppstått med anledning av pandemin, men även för 
att säkra de utvecklingsarbeten som redan beslutats 
och påbörjats.

 Vårt löfte: Efter 2021 kommer kommunerna  
 att uppleva Kommunförbundet mer som en  
 organisation, där den interna samverkan kan  
 vara ett föredöme och stöd kan ges med större
 helhetssyn där det är fruktbart.  

Hur har vi uppnått vårt löfte 
Under 2021 har ett internt arbete pågått för att 
på bästa sätt utnyttja Kommunförbundets olika 
kompetenser och insatser effektivt, men också med 
fokus på helhet och långsiktighet. 

En arbetsgrupp har arbetat med att skapa tydlighet 
i medarbetarnas digitala kompetenshöjning och 
insatser har genomförts för att tydliggöra när och 
inom vilka aktiviteter ett större helhetsperspektiv 
kan skapa ytterligare värde. En ambition har också 
funnits för att skapa interna arbetssätt som ger 
större effekt än ett mer enskilt arbete. Då fysisk 
närvaro inte varit möjlig under året har arbete med 
nya arbetssätt varit svårt att åstadkomma. Åter-
kommande möten för att lyfta olika verksamheters 
utvecklingsbehov har genomförts och samlats 
under året som en del i samordnad prioritering av 
kommande utvecklingsprojekt.  

Arbetet med att utveckla Kommunförbundets  
arbetssätt och synergier fortsätter under 2022

”Det är bra att Kommunförbundet 
lyfter fram exempel vid våra träffar 
som ger kunskap i hela regionen.” 

”När det gäller de tre löftena 
så de är bra. Bra att de trycker på Kfvn  

som verksamhetsstödjande partner. Viktigt 
att följa trend över tid, inte räkna pinnar och 
procentsatser. Bra med fokus på effekt där  

ute i kommunerna i stället för intern  
effektivitet. Kvalitet, kompetens och  

kunskap är ju vad det handlar om  
och det är tydligt i löftena.”  



”De två första löftena är viktiga  
men det tredje är inte lika viktigt 

för kommunerna. ”  

”Om tredje löftet blir  
uppfyllt blir det ett mervärde. 

Diffus bild av vad  
Kommunförbundet är.” ”Förslagsvis kan ni ha en  

genomgång över på vilket sätt ni  
arbetar, vilka målsättningar ni har och 
vilka verksamhetsmål som ni bedriver 
innan vi börjar samverkan, kanske:-)” 

Röster från nätverken  Bilagor: 

• Projekt- och uppdragsportfölj 2021  

• Sammanställning av nätverkens 
synpunkter



Vad vet du om Kommunförbundet Västernorrland? 
I Västernorrland vet kommunerna att ensam inte är stark och att samarbete är viktigt. 
Kommunförbundet är en ideell förening som länets sju kommuner är medlemmar i.  
Vi fungerar som en plattform där kommunerna kan samarbeta och utbyta kunskap. 

Funderar du på att jobba eller bo i Västernorrland? 
I Västernorrland finns något för alla; kust och inland, stad och landsbygd. Besök gärna en 
eller flera av våra medlemskommuner genom att använda dig av QR-koderna på kartan.


