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§ 28 Ledningens information 

Beslut  
Styrelsen beslutar att  
• Lägga informationen till handlingarna.  
 

Medarbetare: 
Kommunförbundet har nu 41 medarbetare. Vi har rekryterat en ny 
projektledare för Yrkesresan funktionshinder. En ny samordnare har anställts 
vid den gemensamma familjehemsorganisationen, GFO, med anledningen av 
att Timrå nu också ansluter. En ny utvecklingssamordnare har också anställts 
för det nya uppdraget inom socialtjänsten, försörjningsstöd. Minskning av 
projektledare har också skett då två internationella projekt avslutas.  

Utbildning och hälsa: 
Kompetensutveckling för personalen genomförs under hösten, bland annat i 
presentationsteknik, HLR, brandskydd och ergonomi. Kommunförbundet har 
också bytt företagshälsovård via Härnösands upphandling till Ådalshälsan. 

Pensioner: 
1 januari börjar det nya pensionsavtalet AKAP-KR gälla, som kan komma att 
innebära höjda pensionskostnader. Nyanställda har gått in i AKAP-KL vilket gör 
att det troligen inte kommer att bli allt för stor kostnadsökning.   

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse gör som sina stadgar och bereder 
Kommunförbundet en styrelseplats på arbetsgivarsidan. MNP har hittills 
förvaltat pensionsmedlen bra och hela pensionsskulden har varit säkrad där. 
Viktigt att fortsätta följa utvecklingen i kombination med hur pensionsavtalet 
påverkar pensionsskulden.  

Kommunförbundets profil: 
Vi ser nu över vår grafiska profil för att få ett modernare uttryck, nya 
powerpointmallar wordmallar, roll-ups och annat grafiskt material görs om. 
För att säkerställa att lagkraven följs kommer också Kommunförbundets 
webbsida att göras om. 

Placeringspolicy: 
Det är dags att se över Kommunförbundets placeringspolicy. Kommunernas 
ekonomidirektörer har tillfrågats om synpunkter och styrelsen kommer att få 
ett förslag till ny placeringspolicy vid styrelsemötet i november. 
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§ 29 Uppföljning av verksamhetsplan 2022.  

Beslut  
Styrelsen beslutar att  
• Lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund  
Kommunförbundets verksamhet ska fokusera på att, utifrån länets 
kommuners behov, stödja deras verksamhetsutveckling, vara en plattform för 
samverkan och kunskapsutveckling samt i olika sammanhang lyfta det 
kommunala perspektivet och vara en gemensam röst som omvärldsbevakar 
för att fånga viktiga utmaningar i god tid.  
De målsättningar vi arbetar mot är att bidra till en god och likställd kvalitet, ge 
underlag för strategiska beslut, vara en gemensam röst för kommunerna samt 
omvärldsbevakning och påverkansarbete.  
 
Status Verksamhetsplan 2022  
 
Kärnutmaningen:  
Under året har samordningen av de 40-tal nätverk som utgör kommunernas 
samverkansplattform fortsatt att arbeta utifrån varje nätverks egna satta 
agendor. Även de flertal uppdrag som Kommunförbundet har att leverera har 
rullat på enligt plan. Varje uppdrag rapporterar status till styrgrupp eller 
beslutsform för uppdraget. Eventuella avvikelser av projekt, uppdrag och 
ekonomisk prognos ges i T2- uppföljningen som redovisas vid styrelsemöte i 
oktober.  
 
En fortsatt utveckling av nätverkens synpunkter och behov har också pågått 
under året, vilket är en viktig input till hur nöjd man är med 
samordningsstödet och vilka fokusområden som är viktiga att samlas kring. 
Det hjälper oss också att förbättra arbetssätt och nyttja kompetenser 
maximalt i vårt arbete.  
 
Fokusutmaningen:  
Fokusutmaningen ligger kvar sedan förra året och handlar om att stödja 
kommunerna i att kunna rekrytera, behålla och utveckla personalen i 
kärnverksamheterna. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning som också 
blivit än mer påtaglig under pandemiåren. I alla samordningsområden har 
frågan om kompetensförsörjningen varit aktuell och flertalet insatser har 
gjorts och pågår.  
 
Några exempel inom socialtjänstområdet (se bilaga): Samverkan med MIUN 
kring kommunala arbetsmarknadsprogram, implementering och utveckling av 
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Yrkesresor inom Barn- och unga och funktionshinder, utveckling av 
samordningen för verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor och 
socionomer, påverkansarbete på utbildningar inom vård, omsorg och socialt 
arbete, fortsatt utveckling av kunskapsstyrningen inom socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården, forskningsprojekt kring utveckling organisation, 
ledarskap och personalens arbetsvillkor, fortsatt utveckling av Vård- och 
Omsorgscollege, samordning och stöd för utvecklingen av god och nära vård i 
länet, samordna kompetenssatsningar kring t.ex. suicidprevention och 
hedersrelaterat våld, skapa Resurscentrum mot våld som länsgemensam 
plattform, samordna och stödja utveckling av en kunskapsbaserad verksamhet 
inom försörjningsstöd. 
  
Några exempel inom utbildningsområdet (se bilaga): Vuxenutbildningens 
gemensamma arbete i länet har stärkts genom en tydligare 
samverksansstruktur, arbete för att ta fram en gemensam 
utbildningsplattform för länets utbildningar, utveckling av valideringsarbetet 
inom Komvux, genomförande av skolledarkonferens, skapat gemensamt 
antagningskansli, satt fokus på problematisk skolfrånvaro, tittar närmare på 
gymnasieskolornas kvalitetsarbete, ökat samverkan mellan utbildning och 
arbetsmarknad, dimensioneringsmöte med externa parter. hantering av 
HÖK21 som har krav på handlingsplan för det lokala arbetet kring strategisk 
kompetensförsörjning, arbete med flexibla upplägg för lärarutbildningar, 
heltidsprojekt, utbildningsplanering kopplat till nya etableringar. 
  
Några exempel inom kultur, fritid och arbetsmarknadsområdet (se bilaga): 
Konkreta aktiviteter inom nätverk för kommunernas arbetsmarknadsenheter, 
genomförande av konferens för förebyggande och främjande 
ungdomsverksamhet och suicidprevention, sekretariat för Kulturforum samt 
utredning av Kommunförbundets roll i Kulturforum, utvärdering av kultur- och 
fritids samverkansområden.  
 
Många insatser och aktiviteter görs inom kompetensförsörjningen av olika 
aktörer, men det skulle behövas en tydligare samordnande kraft, gemensamt 
mål och forum för att synkronisera insatserna bättre. Ett konkret exempel kan 
vara gemensamma marknadsföringsinsatser av länet som helhet för att höja 
attraktiviteten för möjliga inflyttare. Förslagsvis kan detta vara en fråga att få 
upp på regionala samverkansrådet som ett viktigt område att få mer fokus 
och handlingskraft på.  
 
 
Interna utmaningen:  
Den sista utmaningen i verksamhetsplanen kallar vi för den interna 
utmaningen, där vi arbetar med att utveckla våra arbetssätt för att bland 
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annat öka nyttjandet av medarbetarnas kompetens och optimera värdet av 
vårt stöd i de kommunala verksamheterna.  
Möjligheten att kunna träffas fysiskt har gjort att vi i juni genomförde en 
planeringsdag där vi arbetat med omvärldsanalys kring kommunernas 
utmaningar och hur Kommunförbundet kan utveckla sitt stöd för maximalt 
värde för kommunerna. Därefter har vi fortsatt att arbeta med vår utveckling 
på våra månatliga arbetsplatsträffar. En ytterligare planeringsdag för fortsatt 
arbete kommer att ske i december.  
 
Bilaga:  
• Status VP22 inom Socialtjänstområdet  
• Status VP22 Utbildning  
• Status VP22 Kultur, fritid och arbetsmarknadsområdet  
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§ 30 Utvärdering Socialtjänstens samverkans och stödstruktur  
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att  
• Lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund  
En utvärdering av socialtjänstens samverkan och stödstruktur har gjorts av 
Umeå Universitet med forskare som tidigare kartlagt den regionala samverkan 
och stödstrukturens funktion. Syftet är att utvärdera och ge inspel till 
utvecklingen av samverkan och stödstrukturen. Utvärderingen har fokuserat 
på samordningsfunktionerna och FoU-stöd. Fem chefsnätverk har deltagit i 
utvärderingen.  
 
Sirpa Virtanen berättar om utvärderingens resultat som visar på många 
positiva effekter, där nätverken upplever att Kommunförbundet levererar. 
Utvärderingen visar enighet gällande betydelsen av Sss och dess verksamhet 
även om viss variation råder kring hur man upplever och/eller nyttjar 
stödstrukturen.  
 
Över lag skattar man stödstrukturens roll och aktiviteter, såväl som 
betydelsen av dessa, högt. Men det finns även en del utvecklingsområden. En 
nyckeluppgift som föreslås för Sss är att omvärldsbevaka mer strategiskt och 
känna av ”vindar som blåser”, vad som socialtjänsten behöver bli bättre på. 
Det bör också bli tydligare hur ansvarsfördelningen ser ut, samt att samverkan 
mellan region och kommun är en utmaning där man från nätverken önskar 
ytterligare stöd, bland annat. 
 
Nätverken kommer att jobba vidare med vad man vill åstadkomma med sitt 
nätverkande och hur man ökar deltagandet. Dokument kring detta kommer 
att ses över och revideras.   
 
Bilaga:  

• Utvärderingsrapport Socialtjänstens samverkans och stödstruktur  
• Bildspel 
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§ 31 Information om kommande utredning samt utvärdering av 
mellankommunal samverkan.  
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att  
• Lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund  
Utredning tillsätts för kartläggning av statens samverkan med kommuner 
och regioner  
En särskild utredare har fått uppdraget att kartlägga och analysera statens 
former för samverkan och dialog med kommuner och regioner samt se över 
regleringen av fullmäktige- och nämndsammanträden. Syftet är att främja en 
ändamålsenlig samverkan och dialog inom den offentliga förvaltningen och att 
möjliggöra att såväl distansdeltagande som digitala sammanträden kan 
genomföras på ett demokratiskt, rättssäkert och praktiskt sätt.  
Vid utformningen av förslagen ska utredaren särskilt beakta och redovisa 
konsekvenserna för den lokala demokratins funktionssätt och för ett effektivt 
och rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner.  
Under genomförandet av uppdraget ska utredaren föra en dialog med 
kommuner, regioner, relevanta statliga myndigheter, SKR och andra berörda 
organisationer.  
Uppdraget ska redovisas senast 20 juni 2024.  
 
Utvärdering mellankommunal samverkan (MKS)  
Gissur Ó Erlingsson & Anders Folkesson har utvärderat kommunernas 
upplevda effekter av mellankommunal samverkan (se bilaga). Två av 
resultaten visar tydligt att MKS leder till stordriftsfördelar. 76 procent av de 
svarande kommundirektörerna ansåg att verksamhetens kvalitet förbättrats 
något eller mycket, 86 procent att kompetensförsörjningen förbättrats något 
eller mycket. Vad som däremot överraskar är hur olika de svarande upplever 
att kostnadsutvecklingen har påverkats. Endast 37 procent ansåg att den 
förbättrats något eller mycket.  
Ett annat intressant resultat är att mindre kommuner, färre än 10 000 
invånare, har en mer positiv syn på samverkan över hela linjen, jämfört med 
de (relativt sett) större kommunerna.  
 
Bilaga:  
• Kommittédirektiv; Utredning Statlig samverkan med kommuner och 
regioner  
• Rapport; Mellankommunal samverkan, är det värt det?  
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§ 32 Styrning och arbetsordning  
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att  
• ge förbundsdirektören uppdraget att ta fram ett förslag till ramverk för 
Kommunförbundets strategiska utveckling.  
 
Bakgrund  
Kommunförbundets stadgar reglerar förbundets inriktning, förbundsmötets 
roll och styrelsens ansvar. Det är däremot otydligt hur beslutsprocessen kring 
den strategiska utvecklingen av Kommunförbundet ska ske.  
Avveckling och tillkomst av samverkansområden har historiskt skett på olika 
sätt. Någon tydlig process för hur Kommunförbundet ska utvecklas som 
stödorganisation till kommunerna och hur kommunernas behov ska 
prioriteras samt hur beslut om tillkommande eller avvecklande av 
samordningsområden ska ske är inte reglerat.  
 
Vid styrelsens workshop den 15 juni fördes diskussioner kring hur 
kommunernas behov fångas underifrån och vilken roll styrelsen har i den 
samlade styrningen av Kommunförbundet.  
 
De flertal statliga satsningar som skett inom socialtjänstens område har 
inneburit en betydande ökning av samverkansområden och uppdrag inom 
socialtjänsten. Det har också inneburit en förskjutning av resurser, kompetens 
och finansiering som bidragit till att Kommunförbundets verksamhet i 
huvudsak bedrivs inom socialtjänstens område. Förslagen i den nya 
socialtjänstlagen kommer också generera ökat behov av stöd från Kfvn i 
omställningen till en hållbar socialtjänst. Med anledning av detta kan 
ytterligare uppdrag förväntas inkomma.  
 
Behovet av samarbete och samverkan inom välfärdsområdet ser inte ut att 
minska, snarare tvärt om. Ökat stöd inom vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsområdet har lyfts som angelägna samtidigt som 
kulturområdet skulle kunna minska.  
 
Kommunernas styrning och påverkan på vilka prioriteringar som ska göras 
inom verksamheten kan behöva tydliggöras för att säkerställas förutsättningar 
för att en hållbar, effektiv och värdeskapande verksamhet bedrivs.  
 
Förbundsdirektören ser ett behov av att en arbetsordning för 
Kommunförbundets strategiska utveckling bör tas fram och tydliggöras.  
Förbundsdirektören föreslår att hon får uppdraget att ta fram ett förslag till 
styrelsen.   
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§ 33 Ledamot i Styrkommitté för Interreg Aurora  
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att  
• nominera att Andreas Sjölander som ordinarie ledamot och Ida Stafrin som 
ersättare. 
 
Bakgrund  
Interreg Aurora är ett strukturfondsprogram (Regionala utvecklingsfonden), 
ett territoriellt, gränsöverskridande program som handlar om att utveckla 
programområdet som är de nordligaste delarna av Sverige, Finland och Norge, 
inklusive det samiska området Sápmi. Programmet har en omsättning på cirka 
160 miljoner euro för programperioden 2021- 2027, dvs. möjligheter för olika 
organisationer och aktörer att söka projektmedel till olika samarbetsprojekt. 
Programmet har fyra olika prioriteringar och åtta särskilda mål. Mer 
information om programmet finns på www.Interregaurora.eu.  
 
Kommunförbundet Västernorrland erbjuds nu representation i 
Styrkommittén. Uppdraget handlar om att prioritera bland de ansökningar 
som inkommit till respektive ansökningsomgång. Styrkommittén består av 8 
ledamöter per land (Swe-Fin-Nor), det är konsensusbeslut som gäller. 
Programmet kommer att ha cirka 2 ansökningsomgångar per år fram till 
programperioden, så det handlar om 2 möten per år. Åtminstone i början av 
programperioden kommer mötena hållas fysiska, och läggas i hela 
programområdet, så uppdraget innebär en del resor.  
 
Det första mötet är planerat att hållas i Luleå den 22.- 23 november, mötet 
inleds med en kort introduktion om programmet och vad det innebär att ingå 
som ledamot, dvs. rollen.  
 
En ordinarie och en ersättare, gärna förslag på en kvinna och en man, så att 
en jämn könsfördelning kan uppnås.  
 
Programspråket är engelska, alla möteshandlingar och mötesspråket kommer 
att vara på engelska.  
 
Bilaga:  
• Representant styrkommitté Interreg Aurora  
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§ 34 Kommunförbundets styrelsemöten och förbundsmöte 2023  
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att:  
• Förlägga styrelsemöten, AU, förbundsmöte och styrelseutbildning 2023 
enligt förslag.  
 
Förslag till förläggning av styrelsemöten och AU 2023  
Kommunförbundets styrelsemöten föreslås fredagar, förmiddag mellan kl.9-
12 följande datum 2023:  
• 24/2, digitalt  
• 31/3, fysiskt för påskrift av årsbokslut  
• 27/4, fysiskt konstituerande i samband med förbundsmöte,  
• 1/6, 2 timmar fysiskt i samband med fysisk styrelseutbildning  
• 22/9, digitalt  
• 27/10, digitalt  
• 24/11, digitalt  
• 22/12, digitalt  
 
Au föreslås en vecka före styrelsemöte mellan kl. 08.15-09.00 digitalt 
följande datum:  
• 17/2  
• 24/3  
• 12/4, inför förbundsmöte och konstituerande styrelsemöte  
• 26/5, inför styrelseutbildning  
• 15/9  
• 20/10  
• 17/11  
• 15/12  
 
Eftermiddagar reserveras för Regionala samverkansrådet.  
Möteskallelse skickas via Teams och underlag läggs ut på Project Companion 
fem dagar före mötet.  
 
Förslag till förläggning av förbundsmöte och styrelseutbildning 2023  
Förbundsmötet föreslås förläggas fysiskt den 27 april med välfärdskonferens 
på förmiddagen, förbundsmöte efter lunch och konstituerande styrelsemöte 
direkt efter förbundsmötet.  
Utbildning för ny styrelse föreslås förläggas den 1 juni, fysisk heldag inklusive 
två timmars styrelsemöte för genomgång av tertial 1.  
En utbildningsinsats planeras också för politiska representanter inom presidier 
under tidig vår 2023. 

EL JA
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§ 35 Inför regionalt samverkansråd 
 
Nästa regionala samverkansråd är den 14 oktober, digitalt. Ingen dagordning är 
ännu utsänd. Meddela Erik eventuella frågor till beredningsmöte. 
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§ 36 Övriga frågor 
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att:  
• Styrelsemöte i oktober stryks och dessa punkter läggs till styrelsemötet den 
25 november, som förlängs en halvtimme och ändras till digitalt (från tidigare 
fysiskt). Charlotte skickar uppdaterad möteskallelse. 
 
Partnermöte ERNACT i Kanada  
Den 18-19:e oktober är det partnermöte för ERNACT. Detta möte hålls i 
Kanada och Charlotte kommer att åka men Ida Stafrin har förhinder. Frågar 
går då till övriga styrelsen. Som Sverigepartner har Kfvn också funktionen att 
förmedla olika förfrågningar från andra partnerländer. Bara i höst har vi 
förmedlat en förfrågan om projekt inom foodtech till RVN, kopplat till 
smartspecialiseringsstrategin och ett projekt som drivs av Island kring 
kulturarvet för att öka ungdomars intresse för kulturarvet till Länsmuseet. 
Samarbetet inom ERNACT har varit mycket givande och positivt och givit 
värdefullt erfarenhetsutbyte och utvecklingsmedel till ett flertal projekt. 
Närmast ligger en ansökan om ett internationellt projekt inom 
innovationskapacitet som Ö-viks kommun deltar i med sex andra länder. Vi 
väntar ännu på beviljande.   
 
Besök från Frankrike 5-6 december 
Via de internationella projekt vi deltagit i har vi varit framgångsrika i vårt 
ambassadörskap för Västernorrland. Det har väckt intresse i andra länder och 
vi har fått en förfrågan om att ta emot ett ”high profile ” besök från Frankrike, 
Nivré. En delegation på 10 personer kommer den 5-6 december för att få en 
bild av hur vi i Västernorrland arbetar med hälso- och sjukvård samt 
äldreomsorg i glesbygd. Vi arbetar nu med att tillsammans med RVN sätta 
ihop ett bra program för dem. Vi kommer troligen att besöka Sollefteå och 
Kramfors kommun.  
 
Närmare program kommer varefter vi kommer att behöva både deltagande 
från både politik och tjänstemän från dessa kommuner. Eventuellt kan man 
också komma att behöva bjuda på en lunch eller middag.   
 
Styrelsemöte 28/10 - krock 
Detta möte sammanfaller med Samordningsförbundens dagar, många är borta och 
det är också svårt att hitta nytt datum.  
 

EL JA
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