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§ 57 Ledningens information 
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att  

• Lägga informationen till handlingarna.  

Ledningen märker av ett ökat behov av samordning från kommunerna och 
kommer därför att börja se över Kommunförbundets förmåga att tillgodose 
kommunernas behov.  

Eftersom personalen jobbar mer och mer på distans har behovet av it-
säkerhet ökat. Vi har därför skrivit ett nytt avtal med vår IT-leverantör Office 
där vi ökar säkerheten samt byter datorer. Personalen har också fått 
utbildning gällande IT-säkerhet och digital presentationsteknik. 

Ledningen har arbetat intensivt med framtagande av verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse. En arbetsgrupp arbetar med Välfärdskonferensen som 
genomförs i anslutning till förbundsmötet med temat kompetensförsörjning. 
En introduktionsutbildning för nya ombud och ledamöter i presidier 
genomförs den 2 mars samt 16 mars. Den 1 juni planeras utbildning för den 
nya styrelsen. 

Behovet av arbete inom  EU-relaterade frågor och projekt har ökat samtidigt 
som resurserna är begränsade, då ingen samordnare är resurssatt för detta 
område. Kan behöva lyftas framåt för att säkra prioriteringen av detta arbete 
mot kommunernas behov.  

Löneöversynen rullar på enligt tidsplan. Nivåer och process är avstämd med 
övriga kommuner i länet. Fackliga överläggningar klara. Ny lön betalas ut i 
april.  
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§ 58 Verksamhetsplan 2023 och återkoppling från nätverken  
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att:  

• Föreslå förbundsmötet besluta föreslagen verksamhetsplan 2023.  

 
Bakgrund  
Inför verksamhetsplaneringen 2021 gjordes ett genomgripande arbete utifrån 
att styrelsen upprättade nya övergripande mål för verksamheten. 
Verksamhetsplanen utvecklades från att innehålla närmare ett 10-tal 
övergripande mål och ett 30-tal delmål till att fokusera på de fyra nya 
övergripande målen som styrelsen beslutat och utifrån dessa fokusera på tre 
utmaningar med tillhörande löften.  
Under 2022 har arbetet fortsatt med att utveckla verksamhetsplanen genom 
att ta vara på nätverkens synpunkter, arbeta med hur vi på bästa sätt stödjer 
kommunerna utifrån de fokusutmaningarna vi lyft i verksamhetsplanen samt 
vår uppföljning av verksamhetens resultat.  
 
Förslag till verksamhetsplan 2023:  
De synpunkter som nätverken lyft kring vår verksamhet har varit mycket 
positiva. Nätverken har varit eniga om att det varit rätt frågor i fokus, att 
omvärldsbevakningen varit värdefull, att man kunnat ta med sig kunskap och 
information vidare från nätverket in i sin kommun som också skapat värde i 
den egna kommunen. Man är också nöjd med det stöd man fått i 
nätverksarbetet. Vi har också fått in flertalet förslag till områden som man vill 
ha ytterligare stöd i och behov av fler nätverk har framkommit.  
Kompetensförsörjningen är fortsatt det område som lyfts som mer och mer 
angeläget att arbeta med och få stöd för varför vi föreslår att fortsätta ha det 
som vårt fokusområde i verksamhetsplanen.  
De interna utmaningarna är också viktiga att inte ignorera. Kommunförbundet 
bär alla kostnader för att driva verksamheten. En viktig faktor för att uppfattas 
som neutral part.  
Verksamheten har vuxit under kort tid vilket har skapat mer behov av tydliga 
interna rutiner, stödfunktioner och arbetsgivararbete. Vi fortsätter därför att 
arbeta för att vara en bra arbetsgivare och en väl fungerande organisation 
som eftersträvar maximal nytta för kommunerna. 
 
Bilaga:  

• Bilaga §58 Verksamhetsplan 2023.pdf 

• Bilaga §58 Sammanställning nätverkens synpunkter 2022 
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§ 59 Förslag till förbundsavgift 2024  
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att:  

• Föreslå förbundsmötet besluta förbundsavgift 2024 enligt förslag. 

 
Bakgrund  
Utifrån det ekonomiskt ansträngda läge som kommunerna har är det 
Kommunförbundets ambition att inte öka kostnaderna för verksamheten från 
2023 till 2024.    
 
Det är dock viktigt att följa utvecklingen och ha beredskap för att hantera 
nedanstående faktorer som kan komma att ha stor påverkan för såväl 
kommunerna som för Kommunförbundets ekonomiska läge, då de inte går att 
helt förutsäga.   
 

• Statsmedlen  
 

• Pensionsavtalet  
 

• Lönerevision  
 

• Elkostnader/Fastighetskostnader  
 

• Projektfinansiering  
 
Med utgångspunkt från en övergripande beräkning av fasta kostnader för drift 
och genomförande av verksamhetsplan för Kommunförbundet, se bilaga, utan 
hänsyn tagna av ovanstående faktorer, föreslås att förbundsavgiften för 2024 
inte höjs utan fortsatt ligger på 2023 års förbundsavgift nivå, det vill säga 
8 837 475 kr som fördelas enligt kommunernas innevånare per den 1 
november 2023. 
 
Bilaga:  

• §59_förslag till förbundsavgift 2024  
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§ 60 Projektet Hållbart arbetsliv Västernorrland, HAV 
 

Beslut  
Styrelsen beslutar att:  
• Lägga informationen till handlingarna.  

 
Bakgrund  
Länets kommundirektörer gav Kommunförbundet uppdraget att ansöka om 
EU-fondsmedel och samordna ett projekt för att arbeta med 
kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal. 2020-02-26 skickades en 
ansökan till socialfonden om medel för genomförande av projektet HAV 
(Hållbart Arbetsliv Västernorrland) i vilket fem av länets kommuner deltog 
(Timrå, Sundsvall, Sollefteå, Härnösand, Ånge).   
 
Drygt fyra miljoner beviljades och projektet startade september 2020 och 
avslutas 2023-02-28.  
 
Projektet är nu i slutfas och projektledare Peder Berg ger styrelsen 
information om projektets genomförande och resultat. Länets 
kommundirektörer gav Kommunförbundet uppdraget att ansöka om EU-
fondsmedel och samordna ett projekt för att arbeta med 
kompetensutveckling för vård och omsorgspersonal. 2020-02-26 skickades en 
ansökan till socialfonden om medel för genomförande av projektet HAV 
(Hållbart Arbetsliv Västernorrland) i vilket fem av länets kommuner deltog 
(Timrå, Sundsvall, Sollefteå, Härnösand, Ånge).   
 
Drygt fyra miljoner beviljades och projektet startade september 2020 och 
avslutas 2023-02-28.  
 
Trots att pandemin slog till i början av projektets genomförandefas och 
snabba förändringar behövde göras, från fysiska utbildningar till digitala, så 
har projektet varit en stor framgång. Nästan 10.000 utbildningstimmar har 
levererats under projektets tre år.  
 
Deltagarna har själva varit involverade i att ta fram vilka kompetensinsatser 
de har behov av. En viktig erfarenhet i projektet är att deltagarnas önskade 
kompetensinsatser har visat sig vara exakt samma som deras chefer har 
uppgett.   
 
Deltagarnöjdheten har genomsnittligt legat på 9,2 på en 10 gradig skala. 
Projektet har också resulterat i en ökad digital mognad hos deltagarna och 
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många har ökat sitt intresse för fortsatta studier och valt att läsa vidare på 
distans. En effekt av att tröskeln för att läsa via digitala plattformar har blivit 
lägre efter att ha deltagit i projektet.   
 
I början var det något svårt att få deltagarna och deras chefer att prioritera 
utbildning under pågående pandemi. Men eftersom deltagarna upptäckt 
nyttan med utbildningarna och föreläsningarna så har motivationen ökat, 
även enhetschefernas attityd har förändrats och de har prioriterat sina 
medarbetares deltagande mer. Deltagarna uppgett att just möjligheten till 
kompetensutveckling är en viktig faktor för dem när de ska välja arbetsgivare i 
framtiden. 
 
Kommundirektörerna kommer nu att få information om projektets resultat 
och hur man kan nyttja det som framtagits i projektet. Lärdomar från 
projektet kan med fördel användas för fortsatt kompetensutveckling i 
kommunerna. 
 
Bilaga:  

• §60 HAV (presentationsbilder) 
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§ 61 Projektet Tillgängliga e-tjänster i offentlig sektor, TEO 
 
Beslut  
Styrelsen beslutar att:  

• Lägga informationen till handlingarna.  

 
Bakgrund  
Kommunerna har sedan många år ett långtgående och framgångsrikt 
samarbete inom digitaliseringsområdet, kallat eSamverkan. För styrning och 
prioritering av samordningsområdet har ett Digitaliseringsråd inrättats med 
representanter från alla länets kommuner samt Nordanstig. Från 2023 har 
även Region Västernorrland ingått som fullparter i rådet.   
 
2020 gav Digitaliseringsrådet Kommunförbundet i uppgift att ansöka om EU-
fondsmedel för att genomföra ett samarbetsprojekt riktat mot ökad 
tillgänglighet och minska digitalt utanförskap. 2020-09-10 skickades en 
ansökan om medel till Tillväxtverket för att genomföra projektet TEO 
(Tillgängliga e-tjänster i Offentlig sektor). Samtliga kommuner i länet, samt 
Nordanstig har deltagit i projektet.   
 
Närmare 3 miljoner beviljades i ERUF medel och projektet startade 2021-01-
01 och avslutas 2023-02-28.   
  
Projektledare Sara Johnston berättar om projektets genomförande och 
resultat.  Projektets mål var att generera ett till en förbättrad tillgänglighet 
och ett ökat användande av e-tjänster. Under projektet har användandet ökat 
med 55 %, alltså en fördubbling mot målsättningen.  
 
Projektet har bland annat skapat en ökad förståelse tillgänglighet och digital 
inkludering. Samverkan har inletts mellan utvecklare och stödfunktioner och 
en e-tjänst för att fånga förbättringsbehov kring e-tjänsterna har skapats.  
 
Nya inloggningsmöjligheter för de som inte har bankid har implementerats 
och en guide har tagits fram för e-tjänsteutvecklare: ”lätt att göra rätt”. En 
ärendehanteringsguide har tagits fram för handläggare och 
tillgänglighetsanpassningar har gjorts i e-tjänster och mina sidor. Kartläggning 
av vart invånare får stöd från kommunerna har gjorts och filmer för att 
beskriva e-tjänsterna har tagits fram.  
 
Bilaga:  
• §61 TEO (presentationsbilder) 

Comfact Signature Referensnummer: 1561157



Styrelsemöte   

Datum 2023-02-24 

 

    

 
 
Styrelsen -  24 februari 2023, justerandes signaturer:......................................................Sid 8 
 

§ 62 Information om lagrådsremiss skyddat boende 
 

Beslut  
Styrelsen beslutar att:  
• Lägga informationen till handlingarna.  

 
Bakgrund  
Den föregående regeringen presenterade i höstas en lagrådsremiss om krav 
på skyddat boende. Det innebär bland annat barn ska ha ett eget 
placeringsbeslut, vilket kommer innebära att barn inte kommer kunna 
placeras på till exempel kvinnojouren som inte har standard som ett HVB-
hem.   
 
Nuvarande regeringen har inte meddelat hur de ser på frågan, däremot finns 
det med på propositionslistan (dock för riksdagsbehandling under hösten 
2023, vilket innebär att lagen inte ändras 1/7).  
 
Annelie Okerman, utvecklingssamordnare Mäns våld mot kvinnor, ger 
styrelsen information:  Att skyddat boende ska regleras och bli en ny 
placeringsform som omfattas av tillståndsplikt och kvalitetskrav ökar 
tryggheten. SKR är positiva till reglering då det säkrar kvaliteten och 
motverkar oseriösa aktörer. Däremot är förslaget till finansiering undermåligt. 
Enligt SKR:s uppdaterade beräkningar kostar reformen minst 2,4 miljarder att 
genomföra. I regeringens utkast till lagrådsremiss föreslås att reformen 
finansieras med 325 miljoner kronor per år till kommunerna. I 
budgetpropositionen 2023 föreslås 321 miljoner per år från 2024. 
 
Konsekvenserna blir kostnadsökningar för kommunerna, att rutiner behöver 
inventeras, att samverkan mellan socialtjänst, skola och region krävs. Olika 
Boendeformer behöver kartläggas utifrån kompetens/behov osv. (skyddat 
boende är en boendeform). Avtalssamverkan mellan kommuner kan vara 
aktuellt för att möta behoven och relationen till civilsamhället behöver 
inventeras inte minst relationen till kvinnojourerna. 
 
Länk till utkast lagrådsremiss: https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/08/utkastet-till-
lagradsremiss-ett-fonster-av-mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-
vuxna-i-skyddat-boende/   

 
Bilaga:  
• Bilaga_§62 Reformen skyddat boende  

Comfact Signature Referensnummer: 1561157

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/08/utkastet-till-lagradsremiss-ett-fonster-av-mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-vuxna-i-skyddat-boende/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/08/utkastet-till-lagradsremiss-ett-fonster-av-mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-vuxna-i-skyddat-boende/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/08/utkastet-till-lagradsremiss-ett-fonster-av-mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-vuxna-i-skyddat-boende/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/08/utkastet-till-lagradsremiss-ett-fonster-av-mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-vuxna-i-skyddat-boende/


Styrelsemöte   

Datum 2023-02-24 

 

    

 
 
Styrelsen -  24 februari 2023, justerandes signaturer:......................................................Sid 9 
 

§ 63 Kartläggning till stöd för kommunala aktivitetsansvaret, KAA 
 

Beslut  
Styrelsen beslutar att:  
• Förorda att en kartläggning genomförs av hur kommunerna organiserar 

och styr KAA samt vilka insatser som bedrivs. 

 
Bakgrund  
Kommunförbundet samordnar nätverket för arbetsmarknadsfrågor. I 
nätverket följer man bland annat upp unga som ingår i det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA).  
 
Genom (KAA) är kommunerna skyldiga att uppmärksamma och erbjuda 
insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller 
genomför någon motsvarande utbildning. Under nätverkets möte i januari 
framkom att vissa unga i KAA känner sig hotade och går med skyddsväst. 
Under mötet framkom också att kommunerna har valt att organisera och 
styra KAA på olika sätt. Det är svårt att veta vilka insatser som är 
framgångsrika i största allmänhet men i synnerhet för dem som riskerar att 
hamna i brott och kriminalitet.  
 
Kommunförbundet ser över förutsättningarna för en kartläggning så att  
kommunledningarna kan ta stöd av forskning, beprövad erfarenhet och 
varandra för att ge bästa möjliga stöd till dem som omfattas av det 
kommunala aktivitetsansvaret. Detta kommer att göras inom det befintliga 
uppdraget, inga extra medel kommer att sökas för denna kartläggning. 
 
Nedan presenteras Skolverkets statistik av andelen unga som omfattats av det 
kommunala aktivitetsansvaret i Västernorrland. Bland gruppen unga utanför 
gymnasieskolan, finns en ökad risk att hamns i brott, drogmissbruk och 
kriminalitet. 
 
Kommunernas aktivitetsansvar 
Bakgrundsfaktorer per kommun perioden 2021/2022 
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Tabell 0.4A: Folkmängd, antal rapporterade ungdomar, andel rapporterade och kön 

              

Kod  Kommuner  

Antal 

rapporterade1  

Folkmängd 

31:a dec 

20212  

Andel (%) 

rapporterade3  

Kön (%)  

Kvinnor  Män  

 

22  Västernorrlands län  1 042  12 415  8,4  43,0  57,0  

2260  Ånge   42   447  9,4  50,0  50,0  

2262  Timrå   102   895  11,4  53,9  46,1  

2280  Härnösand   61  1 280  4,8  32,8  67,2  

2281  Sundsvall   507  5 363  9,5  41,2  58,8  

2282  Kramfors   76   870  8,7  50,0  50,0  

2283  Sollefteå   87   828  10,5  41,4  58,6  

2284  Örnsköldsvik   175  2 732  6,4  44,0  56,0  

23  Jämtlands län   971  6 469  15,0  45,2  54,8  
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§ 64 Information om utveckling av arbetssätt för att motverka 
normbrytande beteende hos barn och unga 

 
Beslut  
Styrelsen beslutar att  
• Lägga informationen till handlingarna.  

 
Bakgrund  
Med anledning av den senaste tidens utveckling i Sundsvall med händelser 
kopplade till gängkriminalitet, ges information till styrelsen vilket stöd 
Kommunförbundet ger till kommunernas socialtjänster inom detta område.  
Sirpa Virtanen berättar att socialtjänsten och HVB-hemmen idag saknar 
verktyg för att bemöta detta och att det finns en stor kunskapslucka att fylla. 
De förebyggande insatserna inom detta område har varit fragmenterade eller 
kan ha saknats helt under de sista 10-15 åren. Något som försvårat arbetet 
ytterligare är att inte en enda krona har utdelats i statsbidrag för att utveckla 
insatserna för barn och unga sedan 2017. 
 
Kommunförbundet arbetar nu med en nationell pilot som syftar till att 
implementera kunskapsstöd och nationella riktlinjer för behandling av barn 
och unga med normbrytande beteende, detta tillsammans med fyra 
kommuner i länet (Sundsvall, Örnsköldsvik, Sollefteå och Timrå).  I piloten 
ingår att ta fram arbetssätt för hur man identifierar individer med sårbarhet 
(med familjer) och hur man jobbar med dem kunskapsbaserat, vilket skapar 
högre sannolikhet att nå resultat.  
 
Det finns ingen ”quick-fix”, men Socialstyrelsen kommer tillsammans med 79 
kommuner och deras RSS ska delta i nationella workshop i fyra steg:  

• Introduktion till kunskapsstödet med efterföljande workshop 
• Utbildning i RBM*-principerna och gemensamma komponenter med 

efterföljande workshop 
• Möten med metodföreträdare 
• Introduktion till avtalssamverkan 

 
Bilaga:  
• Bilaga_§64 Normbrytande beteende  
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§ 65 Övriga verksamhetsplaner 
 

Beslut  
Styrelsen beslutar att:  
• Lägga informationen till handlingarna.  
 
Bakgrund  
För styrelsens kännedom har Vård och Omsorgscollege och GFO:s 
verksamhetsplaner godkänts av deras styrgrupp 13/1 och FoU och 
Socialtjänstens samverkan och stödstrukturs verksamhetsplaner godkändes av 
socialchefer 19/1.  
 
Verksamhetsplan Socialtjänstens samverkan och stödstruktur 2023 
 
Bilaga:  
• §65 Verksamhetsplan Vård och Omsorgscollege 2023  
• §65 Verksamhetsplan GFO 2023 (Gemensam familjehemsorganisation) 
• §65 Verksamhetsplan FoU 2023 (Forskning och Utveckling) 
• §65 Verksamhetsplan SSS 2023 (Socialtjänstens samverkan och 

stödstrukturer) 
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§ 66 Inför regionalt samverkansråd 
 

Beslut  
Inget att skicka vidare denna gång. 
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§ 67 Övriga frågor 
 

Besök vid NSEO-brysselkontor  
Styrelsen beslutar att:  
• Charlotte Sandelius kontaktar Ingela Bendrot, vd Nya Ostkustbanan för 

att se om någon slags samordning av besöket till Brysselkontoret kan ske 
till hösten. 

 
Bakgrund  
Vårens planerade datum blir för snart, ingen kan åka. Erik föreslår att mötet 
samplaneras med Ostkustbanans för besök på NSEO:s kontor i Bryssel. Man 
bör också invänta konstituerande av nya styrelsen.  
 
Äldreomsorgslyftet 
Styrelsen beslutar att: 
• Att KFVN tar fram faktaunderlag kring nyttjande av statsbidragen för 

äldreomsorgslyftet. 
• Att styrelsen undersöker hur man politiskt resonerar i frågan.  

 
Bakgrund 
Niklas Säwén (S), vill lyfta frågan om stödet till äldreomsorgslyftet, som 
kommer att försvinna i augusti, om inte regeringen tar beslut om en 
fortsättning. Han föreslår en gemensam opinionsbildning för en fortsättning 
och långsiktighet i kompetensinsatsen. Äldreomsorgen står inför tuffa 
utmaningar gällande kompetensförsörjning. Äldreomsorgslyftet har gett goda 
resultat och många anställda har pågående utbildningsinsatser. I Sundsvalls 
kommun studerar just nu 62 personer till undersköterska och 22 personer till 
specialistundersköterska via äldreomsorgslyftet.  
 
Med hjälp av ett faktaunderlag kring hur man nyttjat medlen i länet kan till 
exempel en skrivelse tas fram. Man bör också undersöka hur frågan ligger 
politiskt.  
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Medverkande nätverk & forum

• Enhetschefer Barn och Unga
• Enhetschefer Missbruk
• Verksamhetschefer Funktionshinder
• Kvalitetsnätverket
• Referensgrupp Suicidprevention
• Vård och Omsorgscollege
• Nätverket för Arbetsmarknadsfrågor
• HR-chefsnätverket

• Vuxenutbildningschefer
• Digitaliseringsrådet
• Skolchefsnätverk
• Gymnasiechefer
• Rektorer vuxenutbildning
• Lärcentrum strategisk grupp
• Lärcentrum utvecklingsgrupp
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1. Vilken nytta har ni haft av nätverksarbetet 
under året?
• Erfarenhets- & informationsutbyte
• Samarbete & samverkan
• Samplanering
• Omvärldsbevakning
• Gemensamt strategiskt arbete
• Orientering i viktiga frågor
• Projektstöd
• Driva processarbetet framåt
• Hålla ihop nätverksarbetet
• Administration & dokumentation
• Koordinering
• Kunskapsspridning

• Varm & generös kultur har gett 
personliga kontakter & relationer

• Lätt att få hjälp & stöd av andra
• Lärt av varandra & stärkt den 

kommunala skolan
• Ordning & struktur
• Goda idéer som gör att internt arbete 

utvecklas
• Stärkt Komvux uppdrag
• Identifierat, prioriterat fått igång 

arbetet
• Länk mellan olika nivåer & överblick
• Informationskanal
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2. Vilken nytta märker ni att era verksamheter fått 
från nätverksarbetet?
• Fokus på reformeringen av arbetsmarknadspolitiska verksamheten
• Etablering av samarbete med MIUN
• Spridit information & omvärldsspaning till undergrupper i verksamheten som uppskattats
• Undvikit missförstånd och möjliga konflikter genom förståelse för hur och varför vi ibland gör olika
• Under pandemin fått hjälp med bevakning, nyttja varandras exempel och material
• Bättre och klokare beslut
• Mer likvärdighet
• Ändring av intern organisation utifrån 
• Ökad kunskapsbasering
• Flera konkreta exempel tex. Yrkesresan fungerande länk mellan nivåer
• Viktig informationskanal som ger input om nationella strömningar
• Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna mycket viktigt särskilt för de mindre kommunerna.
• Ökar kunskapen i verksamheterna om varandra, likheter och olikheter
• Inspiration till framtida samarbeten
• Gemensamt arbete, nya idéer, kontaktvägarComfact Signature Referensnummer: 1561157



3. Vilket stöd upplever ni att ni fått av 
nätverksarbetet?
• Administrativ samordning
• Kollegialt stöd
• Psykisk trygghet
• Möjlighet att lyfta frågor som ger gemensam kraft framåt
• Samordnaren axlar en betydelsefull roll i vårt gemensamma arbete
• Värdefullt att få information från andra nätverk
• Överblick & omvärldsbevakning
• ”Örat mot marken” 
• Professionell samordning; balans mellan moderera/facilitera, driva på, neutral, sortera, 

hålla i, inspirera, omvärldsbevakning. 
• Viktigt stöd för kommunernas utveckling
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4. Finns det något stöd ni önskar mer av?
• Nätverk för kvalitetsutvecklare för handläggare
• Nätverk för förhandlingschefer
• Dokumentationssystem för samverkansarbete
• Mer tid av samordnaren för avsiktsförklaringsarbetet
• Stöd från Kfvn:s stabsfunktioner som ekonomi och kommunikation
• Tydlighet i roll- & ansvarsfördelning gällande identifiera och uttrycka behov att ta emot stöd
• Samverkan mellan Region och Kommun
• Mer analysstöd
• Mer processtänk i utvecklingsfrågor, mekanismer/faktorer som fungerar
• Förlängning av nätverket –fördjupa kontakterna
• Tydliggöra förväntningar på nätverksarbetet
• Interna utvecklingsbehov i kommunerna
• Förankring och kommunikation mellan nivåer. 
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5. Har fokus under året legat på frågor som är 
relevanta för er?
• Ja, enligt nätverkets egna önskemål och fokusområden
• Ja, på aktuella utmaningar och det har varit viktigt
• Bra omvärldsbevakning
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6. Vad vill ni att nätverket fokuserar på under 2023?
• Utmaningar kring en inkluderande arbetsmarknad
• Samverkan med Arbetsförmedlingen
• Lönerevision & förändringar av LAS samt kompetensförsörjning
• Dimensionering, utbildningsplattform, processgrupper
• Attraktion, handledarskap, utbildningsdimensionering
• Implementering av förändringar i verksamheterna
• Kompetensförsörjning i länet
• Avsiktsförklaring, validering, gemensamma utbildningar
• Starkare strategiskt arbete inom digitalisering
• Stärkt förmåga till samarbete, samverkan och lärande
• Kraftsamla kring våra viktiga utvecklingsområden i länet
• Ledarskap i det nya digitala arbetslivet
• Stöd till analys
• Verksamhetsspecifik omvärldsbevakning
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Verksamhetsplan 2023
I Västernorrland vet kommunerna a   ensam inte är stark och a   samarbete är vik  gt. 
Kommunförbundet Västernorrland är en intresseorganisa  on för Västernorrlands sju 
kommuner; Kramfors, Härnösand, Solle  eå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. 

Vår vision
”Tillsammans för välfärd 
och utveckling” 

Vårt sy  e
A   genom samverkan 
realisera ny  a  ll 
kommuninvånarna 

Vårt uppdrag
A   stödja kommunerna i det 
primärkommunala uppdraget; 
a   leverera välfärdstjänster av 
god och likställd kvalitet  ll 
sina invånare. 
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Vår verksamhet
En pla   orm
Kärnan i vår verksamhet är de 40-tal nätverk som vi 
samordnar och som utgör en samverkanspla   orm för 
kommunerna i deras samarbete. Genom nätverken 
skapas erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och 
omvärldsbevakning kring de områden som är vik  ga 
för de kommunala verksamheternas utveckling. 

En utvecklingskra  
Vi ini  erar och stödjer kunskapsbaserat utvecklings-
arbete och är en ak  v regional aktör. Vi omvärlds-
bevakar vik  ga områden för kommunerna och driver 
kunskapsutveckling, utvecklingsinsatser, projekt och 
verksamhet på kommunernas ini  a  v. 

En röst
Vi ly  er det kommunala perspek  vet på välfärdsfrågor 
i lokala, regionala, na  onella och interna  onella 
sammanhang och representerar kommunerna, när de 
så önskar. Vi kan stärka kommunernas röst genom a   
vid behov samordna remissvar, utredningar och ly  a 
fokus på gemensamma prioriteringar. 

Samverkansområden
Vårt arbete genomsyras av delak  ghet, bärs av 
engagemang och kunskap, drivs av värdet för våra 
kommuner och leds av kommunernas behov. Vårt 
medarbetarskap grundar sig i professionalism, bidrag 
 ll helheten, samarbete och resultat. 

Verksamhetsplanen sy  ar  ll a   ly  a de utmaningar 
vi särskilt kommer a   fokusera på under 2023. De  a 
u  från vad som händer i omvärlden, kommunernas 
förutsä  ningar och prioriterade behov. 

Styrning och uppföljning
Kommunförbundets mål beslutas av styrelsen som 
består av kommunernas kommunalråd och opposi-
 onsråd. Verksamheten leds av förbundsdirektören 

som rapporterar  ll styrelsen och högsta beslutande 
organ är det årliga förbundsmötet  ll vilket kommu-
nerna har utse   sina poli  ska ombud. 

Verksamheten följs upp genom ter  alvisa ekonomiska 
och verksamhetsmässiga redovisningar  ll styrelsen. 
Genomlysning av verksamhetens olika resultat, samt 
årlig återkoppling från nätverkens bedömning av 
stödets värde för den egna verksamheten samman-
ställs i verksamhetsberä  elsen. 

Utbildning och
arbetsliv

Digitalisering

Kommunövergripande-
frågor och EU

ch Dig

Socialtjänstens 
samverkans och
stödstrukturer

Här i Härnösand 
 ligger vårt kontor
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Uppdrag och verksamhet utanför kärnverksam-
heten sker i olika former av avtalssamverkan och 
kan variera u  från kommunernas behov och öns-
kemål. Dessa uppdrag styrs av de lednings- 
strukturer som är beslutade i avtalen. För dessa 
uppdrag skrivs en egen verksamhetsplan som 
lämnas  ll styrelsen för kännedom. 

Verksamheten och den ekonomiska redovisningen 
granskas därutöver av tre poli  ska revisorer och 
en upphandlad auktoriserad revisor som  ll-
sammans skriver en årlig revisionsberä  else.  

Samhällsutmaningar radar upp sig 
Samhället förändras. Saker vi aldrig trodde 
skulle ske har hänt. Demokratin utmanas, 
samhället brottas med stora utmaningar i 
integra  on och inkluderande samhälle, hållbarhet 
och klimatomställning ställs mot ekonomiska 
förutsä  ningar, teknikutvecklingen kräver sam-
arbete på alla nivåer. Nya målgrupper växer fram 
och det digitala utanförskapet och den psykiska 
ohälsan ökar. Sam  digt som behoven ständigt ökar 
ska kommunerna också hantera pandemins 
e  erverkningar, ny grön industrialisering som 
ställer kompetensbristen på sin spets. Förvänt-
ningarna på den kommunala välfärden är höga.  

Inom Kommunförbundet arbetar vi ständigt med 
a   omvärldsbevaka hur samhällets utmaningar 
och förändringar kan komma a   påverka kommu-
nerna så a   vi som stödorganisa  on på bästa sä   
kan stödja dem i utvecklingen. 2023 är tredje året 
som vi i vår verksamhetsplan ly  er kompetens 
och kompetensförsörjning som e   av de vik  gaste 
områdena vi ska fortsä  a stödja kommunerna i. 

Kärnuppdragets utmaning

Genom a   stödja samverkan ska Kommunförbundet 
skapa ny  a och uppfylla våra mål. I pandemins 
kölva  en har mycket av kommunernas och vårt 
eget utvecklingsarbete  ll stor del få   pausas  ll 
förmån för mer akuta frågor, även om viss utveck-
ling ändå ske   i och med a   snabba beslut, fl exi-
bla lösningar och samarbete har krävts för a   lösa 
de frågor som uppkommit. 

Möta kommunernas ambi  onsnivå
E  er pandemin går verksamheten in i det ”nya 
normala”. Vilket innebär a   Kommunförbundet 
fortsä  er a   arbeta med a   skapa möjlighet för 
kommunerna a   mötas för a   hi  a värdeskapande 
samarbeten, få stöd för kunskapsutveckling och 
omvärldsbevakning för proak  vt utvecklingsarbete. 

Funk  onen som en stabil samverkanspla   orm 
där kommunerna själva sä  er agendan och prio-
riteringarna har visat sig vara ännu vik  gare i en 
föränderlig och komplex värld, där allt inte går a   
förutsäga. I samverkan är det kommunerna själva 
som sä  er ambi  onsnivån och vad man vill och 
kan göra  llsammans.

Vår målsä  ning: Länets kommuner upplever a   
de får stöd i sin verksamhetsutveckling, något 
som bidrar  ll goda och likställda välfärdtjänster 
 ll länets innevånare. 

Vilken ny  a har ni ha   av nätverksar-
betet under året?

”Stor ny  a. Omvärldsbevakning från andra 
kommuner ger kra   i arbetet på hemma- 
plan. Vi agerar mer rä  ssäkert genom a   vi 
får bolla frågor med andra.”

Citat från Skolchefsnätverket
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Hålla i och hålla ut
En del av utmaningen är a   skapa en balans 
mellan a   fl exibelt fånga de opera  va frågor som 
diskuteras och ly  s i nätverken, sam  digt som det 
är vik  gt a   vara uthållig i de utvecklingsini  a  v 
och långsik  ga ambi  oner som man har samlats 
kring, så a   också ny  an av de utvecklingsinsatser 
man har investerat i hämtas hem.  

A   räcka  ll
I de 40-tal nätverk som vi samordnar fi nns det 
poli  ker, chefer och medarbetare inom olika 
sakområden. Genom nätverken kan kommunerna 
samverka och öka möjligheten a   kunna ge alla 
invånare levnadsvillkor som håller god och likställd 
kvalitet. Behovet av nya nätverk ly  s o  a och en 
utmaning är a   se  ll a   kärnverksamheten inte 
växer utanför de ekonomiska ramarna, sam  digt 
som de  llgodoser de prioriterade behoven kom-
munerna har.

A   hi  a vägar  ll nya lösningar
Vår uppdragsverksamhet har framgångsrikt 
vuxit genom åren, framför allt inom socialtjänstens 
område. De utgår helt från kommunernas beställ-
ningar. Dessa uppdrag genomförs o  a med 
na  onella eller interna  onella aktörer och med 
extern fi nansiering. 

Några exempel på det är länsgemensamma 
satsningar inom Psykisk hälsa och God och nära 
vård som drivs  llsammans med Region Väster-
norrland. Utveckling av Resurscentrum mot våld 
i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland är 
e   annat vik  gt na  onellt uppdrag vi driver. Vi 
har också ansvaret för a   utveckla e   na  onellt 
introduk  ons-och utbildningsprogram för funkt- 
ionshinderområdets u  örare, kallad Yrkesresan, i 
samarbete med SKR och landets 268 kommuner. 

Socialtjänsternas uppdrag för oss som Regional 
samverkans-och stödstruktur är a   förstärka sam-
ordningen inom olika verksamhetsområden. Vårt 
nyaste område är försörjningsstödet. Tillsammans 
med FoU:s verksamhet, förstärks den kunskaps-
baserade utvecklingen i den kommunala verksam-
heten och forskning bedrivs i samarbete med uni-
versiteten, u  från socialtjänstens kunskapsbehov.  

Vi har också avtalat a   i samverkan y  erligare 
stödja utvecklingen av Lärcentrum och gymna-
sieskolan. Därutöver arrangerar vi konferenser 

och fortbildningsinsatser som ger kommunerna 
ny kunskap. Vi omvärldsbevakar inom relevanta 
områden och deltar i na  onella och interna  onella 
samverkansformer där vi för kommunernas talan 
och tar med oss vik  g omvärldsbevakning  llbaka 
 ll kommunerna. 

Via Europaforum, North Sweden European Offi  ce 
(NSEO), samt genom partnerskapet i European 
Regions Network för the Applica  on of Commu-
nica  ons Technology (ERNACT), sker bevakning 
och påverkan som har betydelse för kommunerna 
inom EU-området.

Har fokus under året legat på frågor 
som är relevanta för er?

”Ja, helt rä  ! Vi har ha   fokus på dimensio-
neringsarbete, stora etableringar och kom-
petensförsörjning samt antagningskansli och 
det har känts bra och relevant. Det har inte 
varit lä   a   komma ur pandemin och hi  a 
fokus men nu börjar vi hi  a rä  .”

Citat från nätverket för gymnasiechefer
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Kommunförbundet driver separata kommun-
gemensamma uppdrag och verksamhetsformer 
som Gemensam familjehemsorganisa  on och Vård 
och Omsorgscollege. Vi är ibland också projekt-
ägare och söker på uppdrag av kommunerna 
utvecklingsmedel inom europeiska utvecklingsfon-
der, för samarbetsprojekt inom främst digitalisering 
och kapacitetshöjning inom off entlig sektor. 

Utmaningen som har vårt största 
fokus: Kompetensförsörjningen

Kompetensförsörjning är en förutsä  ning för 
välfärd, men det är också en utmaning. Inte bara 
för länets kommuner. I princip alla regioner och 
kommuner har, eller kommer a   få svårigheter a   
kompetensförsörja sina verksamheter. 

Alla nivåer behöver arbeta ak  vt med lösningar 
för välfärdens kompetensbehov, både na  onellt, 
regionalt och lokalt. Det handlar inte bara om a   
få fl er medarbetare utan också om a   behålla de 
vi har, men också om a   kunna klara sig med färre. 
A   arbeta med a  rak  viteten som arbetsgivare är 
vik  g, men det kommer inte a   räcka u  från den 
regionala prognosen om hur behov och  llgång på 
kompetens ser ut nu och utvecklas framöver. 

Insatserna för a   underlä  a matchningen mellan 
kommunernas kompetensbehov och utbildnings-
anordnare kommer a   fortsä  a. Till exempel 
arbetar vi vidare med lärarutbildningen i det 
regionala utvecklingsnätverket som drivs av Mi  -
universitetet. Vi fortsä  er a   samordna verk-
samhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor och 
socionomer och driva Vård och Omsorgscollege för 
a   höja a  rak  viteten i vårdyrken. 

Trycket på vuxenutbildningen och kraven på snabb 
anpassning är stort. Vi fortsä  er a   stödja kom-
munerna i utvecklingen av lärcentrum och a   
möjliggöra a   länets invånare kan ta del av länets 
vuxenutbildningsutbud.

De na  onella uppdragen a   utveckla yrkesresor 
för funk  onshinderområdet och barn och unga är 
också exempel på hur vi arbetar med kompetens-
utveckling av befi ntliga medarbetare. 

Vi kommer också a   avsluta projektet Hållbar 
arbetsliv i Västernorrland som är e   projekt som 
sy  ar  ll a   genomföra kompetens insatser för 
vård och omsorgspersonal. I genomförandet av 
projektets utbildningsinsatser har fl era vik  ga 
erfarenheter framkommit som vi kommer a   
sprida för a   underlä  a för kommunerna i a   ta 
 llvara projektets resultat och erfarenheter.    

Vi deltar  llsammans med Region Västernorrland 
i dialogen med Mi  universitetet om utveckling av 
utbildningen av sjuksköterskor och i programrådet 
för Socionomutbildningen på Umeå universitet. 

Vår målsä  ning: Länets kommuner upplever a   
de får stöd i a    llvarata befi ntlig kompetens och 
utveckla nödvändig kunskap.

Hur märker ni a   era verksamheter har 
få   ny  a av ert nätverksarbete?

”Genom nätverkets samverkan med MIUNS 
forskningsprogram kring eff ekterna av lokala 
arbetsmarknadsprogram bidrar nätverket  ll 
frågor om en mer kunskapsbaserad 
kommunal arbetsmarknadspoli  k . Det är 
helt avgörande om lång  dsarbetslösheten 
ska kunna stävjas. ”

Citat från nätverket för arbetsmarknadsfrågor
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Genom a   samordna och anordna kompetens-
höjande insatser för kommunernas medarbetare 
på e   antal olika sä   inom olika områden, bidrar 
vi  ll a   öka a  rak  viteten i välfärdsyrken och  ll 
kvalitén i u  örda välfärdstjänster. 

Den interna utmaningen

,

Vår egen utveckling
Det är i sig en utmaning a   inte glömma oss själva. 
A   fortsä  a vara proak  va, se framåt och ak  vt 
arbeta med hur vi ska utvecklas som organisa  on 
och se vilken kompetens vi behöver för a   på 
bästa sä    llgodose de behov som kommunerna 
har. Vi behöver ständigt utveckla vår förmåga a   
ta vara på vår egen kompetens och kunskap och 
ak  vt utveckla den u  från de behov och de 
prioriteringar kommunerna har. 

Det är en utmaning a   hinna arbeta med den egna 
utvecklingen såväl på organisatorisk-, grupp -, som 
individnivå. 

A  rak  v arbetsgivare
Kommunförbundet är en liten organisa  on och har 
inte ak  vt arbetat med a  rak  viteten som 
arbetsgivare eller ak  vt spridit kunskap om vårt 
uppdrag. Det ligger i sakens natur a   vi i stället 
ly  er våra kommuners arbete och samarbeten. Vi 
behöver dock bli bä  re på a   förmedla hur in-
tressant och  llfredsställande utmaning det är a   
arbeta på Kommunförbundet. Konkurrensen om 
kompetenserna har ökat, vilket även vi känner av. 
A   a  rahera den höga kompetens vi kräver när vi 
rekryterar har inte all  d varit lä  . Hur vi ska säkra 
vår kompetensförsörjning framåt är något som 
även vi behöver ta e   bä  re grepp kring. 

Professionell organisa  on
Även om vi som organisa  on kan anses vara liten, 
har vi stadigt få   in nya uppdrag och vuxit i antal 
medarbetare över  d. När vi växer ökar också 
behovet av interna processer, ru  ner och olika 
former av internt stöd. Vi behöver fortsä  a arbeta 
med a   vara en bra arbetsplats med ru  ner för  ll 
exempel introduk  on, systema  skt arbetsmiljö-
arbete, medarbetarsamtal, lönerevision med 

mera. De fasta kostnaderna har också en tendens 
a   öka när vi blir fl er, samt av infl a  on och index-
uppräkning. E  ersom större delen av vår verk-
samhet bygger på  dsbegränsad fi nansiering och 
överenskommelser, behöver vi skapa en hållbar 
ramstruktur för organisa  onen som också kan vara 
fl exibel u  från dimensionering av verksamheten.  

Vår målsä  ning: Länets kommuner upplever a   
de får stöd av medarbetare som har bred och 
relevant kompetens, som kan stö  a kommunerna 
i den verksamhetsutveckling de prioriterar.

Om behovet:

”Jag tycker absolut a   det fi nns e   reellt 
behov, dels i den omvärldsbevakning som 
görs, alltså a   vi får  ps på vad som är på 
gång. Både läs  ps och handgripliga  ps.”

”Utan det goda samarbetet i nätverket, 
skulle jag inte klara av mi   uppdrag”

Citat från socialtjänstens chefsnätverk

Vilken ny  a märker ni a   era 
verksamheter få   från nätverksarbetet?

”Tagit med informa  on  ll olika HR-gruppe-
ringar, även  ll ledningen som uppska  at 
omvärldsbevakningen hur andra kommuner 
gör, vilket också undviker missförstånd och 
möjliga konfl ikter. Tydligt under pandemin 
a   få hjälp med bevakning av vad som 
händer och ny  ja varandras exempel och 
framtagna material som tex. chefsstöd.”

Citat från HR-chefsnätverket

Hur upplever ni stödet ni få   i ert 
nätverksarbete?

”Mycket bra stöd från utbildningssamordna-
ren på kommunförbundet. Hon är expert på 
balansen a   moderera, driva på möten och 
sam  digt hålla en neutral hållning. Det är 
väldigt professionellt och uppska  at.”

Citat från nätverket för gymnasiechefer
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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 a   jobba eller bo i Västernorrland? 
I Västernorrland fi nns något för alla; kust och inland, stad och landsbygd. Besök gärna en 
eller fl era av våra medlemskommuner genom att använda dig av QR-koderna på kartan.
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Prognostiserad beräkning av förbundsavgiften 2024 
 

 Kostnad Anteckning 
Styrelse 1 000 000 Arvoden, resor, Ernact, NSEO, Europaforum,  

mfl. 
Löner, grundfunktioner 6 130 720 6,75 åa (4 samordnare, direktör, 50 % ek, 50 % 

kommunikatör, 50 % administratör, 25% 
projektledare). 

Fasta kostnader 1 376 340 Lok 518 tkr, städ 103, tkr, kom.tj 259 tkr, 
redov.tj 259 tkr, resor 134 tkr, 
invent/förbrukn.matr. 103 tkr 

Övr. personalkostnader    330 415 Kompetensutveckling, företagshälsovård, 
friskvård, planering, personalvård, rehab, 
arbetsmiljö etc. 

Totalt 8 837 475  
   

 

Förbundsavgiften för 2023 är fastställd till 8 837 475 kr som fördelas på de sju 
medlemskommunerna utifrån invånarantal, 
Uppräkning av 2023 års avgifter med 0% innebär en förbundsavgift på 8 837 475 kr för 2024. 

Med grundfunktioner menas ledning, ekonomisk uppföljning, kommunikation med hemsidor 
och elektroniska kanaler, administration och intern service samt fasta kostnader och 
avtalsenlig uppräkning för verksamheten som lokaler, städning, datorer och övriga 
personalkostnader.  

I grundfunktioner ingår även bemanning av en samordnare per sakområde (socialtjänst, 
utbildning, fritid/arbetsmarknad, digitalisering) dvs. fyra samordnare. Därutöver 25 % 
projektledare som innefattar arbete med ansökningar och behovsinventering av kommande 
projekt.   

Totalt 6,75 årsarbetare.  

Fördelningen av förbundsavgiften görs via invånarantal och skulle med 2022 års invånarantal 
innebära en fördelning per kommun enligt nedan: (Observera att invånarantalet kan 
förändras något till 2023). 
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Kommun Folkmängd per 1 
nov 2022 

Procentuell 
fördelning 

Kostnad per kommun Höjning 
0 % 

Ånge 9 169 3,7681 333 002 
 

Timrå 17 730 7,2863 643 923 
 

Härnösand 24 872 10,2213 903 309  
Sundsvall 99 342 40,8254 3 607 932 

 

Kramfors 17 943 7,3738 651 659 
 

Sollefteå 18 673 7,6738 678 171 
 

Örnsköldsvik 55 605 22,8513 2 019 479 
 

 
243 334  100 8 837 475 
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Hej styrelsen! resultat av HAV - 230224
HAV – ”Ett lite annorlunda ESF projekt kring kompetensutveckling?”
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Kort Historia bakom HAV..
• Kommuncheferna i Västernorrland identifierade en målgrupp 

som de såg hade mycket låg tillgång till kompetensutveckling 
inom yrket. 

• Uppdraget gick till kommunförbundet Västernorrland att skriva 
fram en ansökan för att säkra projektmedel för ett 
samverkansprojekt där kommunerna arbetar tillsammans –
(tidigare arbete/resultat)

• Jämställdhetsdimensionen bedömdes mycket viktig i 
kommande projekt

• Ansökan skrevs av KFVN och beviljades av EU (ESF – ca 6M)
• Projektledare rekryterades – tack för förtroendet!

” Om jag någon gång ser en 

leende joggare ska jag 

överväga saken.” – Joan Rivers
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Hur genomfördes HAV i 
Västernorrland?

• Styrgrupp till projektet utsågs HR cheferna (HR-
chefsnätverket KFVN)

• HR-cheferna valde själv enheterna i sin kommun som 
skulle ingå – olika hur kommunerna selekterade enheter 
i HAV

• Målgruppen är Vård- och omsorgspersonal i 5 olika 
kommuner i Västernorrland (ÄO-LSS-Socialpsyk-Rehab
personal), 2 ytterligare kommuner i ägargruppen tar del 
av  resultat.

• Vid detta tillfälle kom precis första vågen – Ska man 
verkligen köra ett sånt här projekt med tanke  på läget?

• Referensgrupperna i samtliga kommuner sa kör!
• Enhetscheferna sa kör!
• Socialchefsnätverket sa kör!
• Deltagarna sa kör!

• Så körde gjorde vi minsann.. 

Från Teater spotlights 
interaktiva föreställning.  
Hur är vi med varandra och 
våra och våra äldre?
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· KOMPETENSUTVECKLING FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV ·

245 deltagare
215 kvinnor, 30 män

I Västernorrland

Hur många?
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· HAVs genomgående logik 
populärversionen!·

Glad medarbetare = frisk medarbetare
Låter enkelt eller hur! – egentligen kanske det inte är 
svårare än så?

Projektmål: 

• Öka medarbetarnas förståelse för verksamhetens utveckling och hur 
de kan delta i utvecklingen

• Att öka tiden för kompetensutvecklande insatser för 
kvinnodominerade yrkesgrupper i jämförelse med mansdominerade 
yrkesgrupper

• Tillgänglighet, jämställdhet och ickediskriminering

• Att minska teknikstress
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· MEDARBETAREN I CENTRUM· • Avgränsningarna vi kom 
överens om?

• Individperspektiv – endast!
• Vad har kompetensutveckling 

med hälsa och sjukskrivningar 
att göra? Vi lutar oss på 
forskning

• Salutogent perspektiv är 
verktyget för HAV 

VERKSAMHETSUTVECKLING

DIGITALISERINGDELAKTIGHET
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Projektet som ville utmana ”naturlagarna” 
inom det hållbara arbetslivet
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Utmaningarna i det här 
projektet har varit

• Covid – projektet som alltid träffar fel i tid!
• Digitala utbildningar (någon fysisk här på slutet)
• ESF – Låga kunskaper hur vi ska nyttja verktyget i 

kommunerna på ett bra sätt
• Verksamhetsförutsättningar
• Personalomsättning - chefsbyten
• Individperspektivet svårt med tanke på problematiken!
• Tid - utbildningströtthet!
• Möjligheter att träffas naturligt

” Never was anything 
great achieved without 
danger” - Machiavelli
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Deltagarnas väg genom projektet!

• Grundutbildning – Salutogent perspektiv och kopplingen till hälsa 
och hållbart arbetsliv – Frågan: Vad vill ni ha?

• Tematiska utbildningar – bygger direkt på vad deltagarna själv har 
pekat ut som viktigaste område för deras välmående: – för att skapa 
en gemensam grundkunskap 

• Deltagarna väljer helt fritt vad man vill gå genom hela projektet

• Fysisk hälsa
• Stressfaktorer och stresshantering
• Personlig utveckling
• Gruppdynamik och samspel i grupp
• Verksamhetsutveckling och förändringsprocessen
• Kommunikation och feedback
• Formella yrkeskunskaper 

”Du kan inte lära en 
människa någonting, du 
kan bara hjälpa honom att 
hitta det inom sig själv” -
Galileo Galilei
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Vilka formella yrkeskunskaper har 
deltagarna kompetensutvecklat sig inom -
exempel?

• Kompletterande/fördjupade föreläsningar inom tematiska
• Palliativ vård 
• Demens - fördjupad
• Verksamhetsutveckling – ex. nära vård
• Digitalisering – relevant sådan
• Anhörigperspektiv (ÄO och LSS)
• Förflyttningsteknik (fysisk utbildning)
• Våld i nära relationer – Äldre/funkis perspektivet
• Suicidprevention
• NPF 
• Omställningsmöjligheter - vidareutbildning
• Sårvård – (avancerad)
• Språkombudsutbildning
• Handledarskap
• Ambassadörskap
• Mindfulness
• Sömn
• Etc etc.. Ca 65 utbildningsaktivieter under dessa 3 år 
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Leveransen från projektet?

• Leverans på projektmål – mätbarhet på uppsatta indikatorer –
givetvis.. programlogik.. (Förtroende för KFVN från ESF rådet)

• Allt behöver inte vara så krångligt och stort som i HAV – Varför 
gör vi inte det vi redan vet idag i kommunerna?

• En tanke för hur man skulle kunna jobba med detta långsiktigt 
kommunövergripande – Varför gör vi inte mer tillsammans?

• Den rätta kompetensen är inte alltid den dyraste föreläsaren –
den finns i regel hos våra medarbetare

• Cheferna har fått verktyg också för att ta till vara processerna 
som startats inom HAV.

• Personal inom vård och omsorg är verkligen inte ”digitalt 
omogna!” – Observera bilden till höger

• Enorm mängd kompetensutveckling: 7500-8000 
utbildningstimmar, flera 100 diplomerade utbildningar 
genomförda av deltagarna

• Beställarna kommer få förslag på hur man kan tillvarata 
resultaten från HAV – Det behöver inte bli ett tomtebloss

• Vikten av kommunförbundet Västernorrland… 

• Framförallt den viktigaste frågan: Nöjda medarbetare?

HAV Deltagares uppfinning –
Covidvänlig toalett
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Tack för mig – frågor?

Bifogar detta bildspelet till handlingarna om någon vill ha

Kontaktuppgifter: 
peder.berg@kfvn.se
Tel: 070-2747902
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Projekt TEO
Tillgängliga E-tjänster i Offentlig sektor
210101-230228
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Kommunförbundet i Västernorrland
Vision
Tillsammans för välfärd och utveckling

Syfte
Att nytta till kommuninvånare kan realiseras genom samverkan

Uppdrag
Att stödja kommunerna i det primärkommunala uppdraget att 
leverera välfärdstjänster av god och likställd kvalitet till sina 
invånare

Verksamhet

Samverkansområden

•Kommunövergripande frågor och EU
•Socialtjänstens samverkans-
och stödstrukturer
•Utbildning och arbetsmarknad
•Digitalisering

•En plattform
•En utvecklingskraft
•En röst
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Bakgrund
• Lång erfarenhet av eSamverkan

• 24 000 e-tjänster på Open ePlatform
• 200 kommuner använder plattformen

• Behov att öka användandet av våra e-
tjänster

• Nyttorealisering
• Tillgänglighet & lagstiftning
• Extern expertis

• Digitalt utanförskap
• Öka kunskapen
• Kartlägga nuläge
• Underlag för förbättringsarbete
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Målsättning
Ökad användning
Tillgänglighet

• Funktionshindrade
• Språksvaga
• Äldre

Effektivitet i 
handläggningen
Ökad kunskap
Strategi för Digital Inkludering
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Några av våra leveranser och resultat
eFörvaltningsrådet

Nytt gränssnitt

Nya inloggningsmöjligheter

Beställning utifrån tillgänglighetsanalys

Intern kompetensutveckling för kunskaper 
i tillgänglighet och digital inkludering

E-tjänst för hantering av förbättringsförslag från 
interna verksamheter

Guide för e-tjänsteutvecklare ”lätt att göra rätt”

Ärendehanteringsguide för handläggare

Tillgänglighetsanpassningar i e-tjänster och Mina 
Sidor

Arbetsgrupp Kommunikation

2 animerade filmer om nyttan med e-
tjänster

1 guidefilm om e-tjänsten för 
Ekonomiskt Bistånd

Intern Digitaliseringsvecka
• 5 presentationer om digitala 

tillgänglighetsanpassningar och 
digital inkludering

• 5 artiklar om digitalisering, digitalt 
utanförskap och projektets arbete
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Några av våra leveranser och resultat
Arbetsgrupp Kompetensutveckling

Kartläggning av kommunernas bemötande 
av och stöd till personer i digitalt 
utanförskap

Rapport om nuläge, önskat läge och vägen 
dit

Arbetsgrupp Omvärld

3 lägesrapporter Omvärldsbevakning med 
fokus på digital fullmakt och Ombud

Uppmärksammat DIGG på att två aktörer 
utvecklade samma tjänst ovetande om 
varandra.
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Projektresultat
• Ökat användande-Mål 25% ökning

2020=36% 20 procentenheter
2021=55% Ökning med 55 %
2022=56% Fördubblat vårt mål!

• En förbättrad tillgänglighet

• Ökad förståelse för målgrupperna

• Ökad kunskap om tillgänglighet

• Ökad kunskap om kommunernas stödstruktur för 
Digital Inkludering

• Samverkan mellan utvecklare och stödfunktioner 
kring tillgänglighet i Digitalisering

• Samverkan mellan olika verksamheter inom stöd till 
personer i Digitalt Utanförskap
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Tillsammans TEO-vad tar Kommunerna med sig?
Nordanstig vill lyfta 
kommunens interna 
kompetens och ta vara på 
möjligheten att möta 
människor i samverkan med 
biblioteken

Sollefteå kommer att lyfta behovet av resurser till 
ledningen och installera kortläsare på alla KAP:ar och 
se över möjligheten att starta en Digital Salong.

Härnösand vill samverka med kommunikation kring 
Klarspråk och satsa på demonstrationsmiljöer för 
välfärdsteknik.

Timrå fortsätter att driva frågan om Svenska 
Pass gentemot MobilityGuard och fortsätter 
tillgänglighetsanpassningen av befintliga e-
tjänster.

Ånge bildar en intern verksamhetsöverskridande 
arbetsgrupp med inriktning Digital Inkludering. 
Man är även nyfikna på Digitala fixare som en 
möjlighet att stötta sina invånare.

Kramfors bildar också en intern arbetsgrupp och vill 
jobba vidare med att tillgänglighetsanpassa 
kartfrågor. De vill även skapa ett årshjul för mer 
träffsäker kommunikation.

Ö-vik tar lead på slutförandet 
av implementeringen av 
integrationer 1 och 3.

Sundsvall avslutar arbetet med 
tillgänglighetsanpassningar och leder 
arbetet med att införa Mina Ombud i 
Open ePlatform tillsammans med 
Nordic Peak.
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Hur påverkar detta våra målgrupper?

Integrationer ger bättre 
flöde för medborgare och 
handläggare

Tillgänglighetsanpassningar 
ger bättre användbarhet 
för alla

Nytt gränssnitt förbättrar 
alla invånares upplevelse

En översyn av våra 
kommunikationskanaler 
ger ett bättre bemötande

Kartläggning av vart 
hjälpen finns förenklar för 
alla även oss själva som 
kommun

Samverkan mellan personal 
som möter personer i digitalt 
utanförskap och e-
tjänsteutvecklare ger bättre e-
tjänster

Tjänst för förbättringsförslag 
ger personal möjlighet att 
flagga sånt som inte funkar 
och hjälpa till att förbättra

Ökad kunskap om 
tillgänglighet skapar bättre 
förutsättningar för inkludering

Nya inloggningssätt möjliggör 
för fler att använda tjänsterna

De som kan 
och som gör

De som kan 
men inte gör

De som inte kan men 
skulle kunna med stöd 
eller hjälpmedel 

De som inte kan och 
inte kommer att kunna

Intern spridning och tydlighet 
med Digitalt Först gör att man 
i högre grad blir hänvisad till e-
tjänsterna

Våra filmklipp tydliggör nyttan 
av e-tjänster både externt och 
internt

Guidefilm ger ökad trygghet 
när du ansöker om Ekonomiskt 
Bistånd

Plan för att lyfta e-tjänster i 
rätt tid på rätt plats kommer 
att göra informationen om 
dem mer relevant

Möjligheten att skapa en 
digital fullmakt kommer att 
förenkla för många som inte 
kan använda e-tjänster

Möjligheten att utse ombud 
kommer att göra det säkrare 
att använda e-tjänster och 
digitala verktyg
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Tack!
Kontaktuppgifter:
Sara Johnston
073-271 28 78
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Reformen skyddat boende

Anneli Okerman 

Comfact Signature Referensnummer: 1561157



Utgångspunkt 
• Reformen skyddat boende
• Socialstyrelsens roll

Lagrådsremissen:
• https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-

och-promemorior/2022/08/utkastet-till-lagradsremiss-ett-fonster-av-
mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-vuxna-i-skyddat-
boende/
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”Ett 
fönster av 
möjlighete

r” SOU 
2017:112

”Stärkt 
barn-

perspektiv 
för barn i 
skyddat 
boende”

Ds 2020:16

Regering-
ens

höstbudge
t         -21

Förordning 
om tillfälligt 
statsbidrag 
till ideella 

organisatio-
ner

april -22

Ca 30 
miljoner 

till 
kommu
ner för 

skyddat 
boende        
-11 maj

Riksda
gens 

proposit
ionslist
a juni -

22

Förslag 
till 

lagråds
-remiss, 
aug -22

Proposition i 
maj. 

Riksdags-
behandling 

efter 
sommaren. 

Ikraftträdande 
1 jan 2024?  

Reform för skyddat boende

Comfact Signature Referensnummer: 1561157



23 kommuner och tre regioner har lämnat remissyttranden. Ytterligare tre 
kommuner lämnat svar på eget initiativ.

Ytterligare 19 aktörer kommenterar utkastets ekonomiska beräkning. Fem aktörer påtalar att 
kostnader för den egna myndigheten är högre än beräknat (t.ex. IVO, Domstolsverket).  

13 aktörer påtalar att förändringen kommer medföra ökade kostnader för socialtjänsten (t.ex. 
SSR, BRIS, Sveriges stadsmissioner, Unizon, FSS)

En aktör framför att kostnadsbilden kommer bli högre i mer generella termer (vård och 
omsorgsanalys). 

Sammanställning remissyttranden: 

Finansierings-
principen

Det medföljer 
för lite pengar

Hänvisar till 
SKR

Invänder mot 
tidsplanen

Betonar vikten 
av att värna 

kvinnojourerna

Nämner den vida 
målgruppen, inkl. 

avhoppare

De 20 remiss-
kommunerna 65 % (13 st) 80 % (16 st) 40 % (8 st) 45 % (9 st) 30 % (6 st) 50 % (10 st)
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En ny lag och förändringar och justeringar i 12 
befintliga lagar 

Den nya lagen består av flera delar bland annat dessa två
• Planeringsansvaret
• Barn ska få ett eget placeringsbeslut. 
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Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen som en boendeinsats till 
den som behöver stöd och skydd till följd av hot, våld eller andra 
övergrepp. 

Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska 
bedömas och beviljas insatsen individuellt.

När det finns samtycke från båda vårdnadshavarna ska placeringen av 
barnet göras med stöd av socialtjänstlagen. 

Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet inte placeras 
tillsammans med, ska socialnämnden, efter ansökan hos 
förvaltningsrätten, kunna placera barnet i ett skyddat boende med stöd av 
en ny lag. En sådan placering ska även kunna göras omedelbart av 
socialnämnden och underställas förvaltningsrätten.
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Statsbidrag för att stärka kommunernas arbete med att 
hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende,
bidragsår 2023

27 500 000 kr ska fördelas.

Förutsättningar för statsbidraget framgår av förordningen (2022:1416) om 
statsbidrag till kommuner för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna 
stadigvarande boende. Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter 
som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Samverkan, spridningspotential och långsiktighet premieras i ev. prioritering 
av SoS. 

Sista dag att ansöka är 30 januari. 

Tänk på att det går att komplettera ansökan ✅
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2023-02-22
Det har precis kommit till SKR:s kännedom att utvecklingsmedel och kompetensstödsuppdraget 
upphör från och med 2023.
Kommuner och regioner kommer alltså inte längre att kunna rekvirera medel från Socialstyrelsen 
för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, 
sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Det pågår dialog med Socialstyrelsen och Länsstyrelsen om vilka konsekvenser detta kan leda till 
.
Länsstyrelserna har ett permanentat uppdrag enligt förordning 2021: 995 att stödja länet i 
utbildning och kompetensutveckling på området.
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Från Regeringen  2023-02-22
• Medel för reformen skyddat boende 

Vi har också fått klarhet i att 145 mkr går in i kommunernas generella statsbidrag för att stödja 
kommunernas arbete med reformen skyddat boende redan i år, trots att det nya regelverket ännu inte har 
trätt ikraft. Medlen motsvarar 14 kr per invånare. Dessa medel kan under 2023 användas i förberedande 
syfte kring kommunernas arbete med att utveckla skyddat boende. Avseende reformen om skyddat boende 
väntas en proposition i maj med behandling i riksdagen efter sommaren. Möjligt ikraftträdande av ny 
lagstiftning kan bli tidigast 1 jan 2024. 

SKR driver fortsatt frågan gentemot staten om finansiering av reformen för skyddat boende i enlighet med 
finansieringsprincipen. Enligt SKR:s beräkningar kostar reformen minst 2,4 miljarder kronor att genomföra. 
Men i budgetpropositionen avsätts endast 145 miljoner kronor 2023, och 321 miljoner per år 2024 och 
2025. Läs mer om SKR:s synpunkter här: 
https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/battreforutsattningarkravsforattstodjavaldsutsatta.
67769.html
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• Förslaget ökar tryggheten för våldsutsatta kvinnor och barn och innebär att socialtjänsten kan ge ett mer jämlikt stöd över 
landet. 

• Tillståndsplikt och kvalitetskrav underlättar också för kommunerna att säkerställa boendenas kvalitet, vilket hittills varit en 
utmaning då allt fler privata aktörer driver skyddade boenden.

• Samtidigt innebär de föreslagna lagändringarna nya åtaganden, mer administration och kraftigt ökade kostnader för 
kommunerna.

• Enligt SKR:s beräkningar kostar reformen minst 2,4 miljarder kronor att genomföra. Men i budgetpropositionen avsätts endast 
145 miljoner kronor 2023, och 321 miljoner per år 2024 och 2025. Därmed föregår regeringen remisshanteringen. Regeringen 
frångår även finansieringsprincipen, som innebär att nya åtaganden ska finansieras från grunden, så att kommunerna inte ska 
behöva skära ner på annan verksamhet för att klara sitt nya uppdrag.

• I utkastet till lagrådsremiss föreslås att lagändringarna ska träda i kraft redan i juni 2023, vilket är en mycket kort tidsram. Det är 
oklart om berörda myndigheter hinner ta fram och besluta om föreskrifter, kvalitetskrav och kriterier för tillståndsplikt till dess. 
Det är också viktigt att de ideella kvinnojourerna värnas i den här processen, så att välfungerande verksamheter får 
förutsättningar att verka även framgent.

• SKR är även kritisk till att lagförslagen ska omfatta skyddat boende för avhoppare från kriminella miljöer. Den målgruppen har 
andra behov än de som utsätts för våld i nära relation. Det är viktigt att avhopparverksamhet prioriteras, men det behöver 
utredas och finansieras separat.
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Summering 
• Reformen kommer att kosta mycket pengar
• Den kräver mer personella resurser pga längre och fler utredningar.
• Det kommer att krävas en kompetenssatsning på nämnderna då den nya lagen och våld då 

beslutet är ett ordförandebeslut. Lagen är lik LVU men ändå inte LVU. 
• Kompetenssatsning av hela barn och unga området kring lagen. 
• Att det interna arbetet bygger på en gemensam grund/syn på processen 
• Rutiner behöver inventeras
• Samverkan mellan socialtjänst, skola och region krävs utifrån Planeringsansvaret och Barn ska få 

ett eget placeringsbeslut. 
• Olika Boendeformer behöver kartläggas, utifrån kompetens/behov osv (skyddat boende är en 

boendeform)
• Avtalssamverkan mellan kommuner kan vara aktuellt för att möta behoven.
• Relationen till civilsamhället behöver inventeras inte minst relationen till kvinnojourerna och 

deras verksamhet

Comfact Signature Referensnummer: 1561157



Tack!
Anneli Okerman 
Anneli.okerman@kfvn.se
070-6857943
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Barn och ungdomar 
med normbrytande 
beteende

-Kunskapsstöd till socialtjänsten
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Kunskapsstöd

Comfact Signature Referensnummer: 1561157



Forskning visar att verksamma insatser för målgruppen

Fokuserar på forskningsbaserade riskfaktorer

Är multimodala och ges med hög intensitet

Är strukturerade och baseras på social inlärningsteori och KBT

Anpassas utifrån barns och föräldrars mottaglighet 
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Utöver behandlingsinnehåll
Multimodalitet 
En bred eller flera parallella insatser, engagera familjens privata och professionella nätverk, samverkan 
med och samordning av åtgärder från skola, fritids, BUP m.fl. 

Hög intensitet 
Tillgång till stöd kvällar/helger, hemuppgifter och påminnelser mellan träffar, stöd till vardaglig 
färdighets- och beteendeträning i familjehem/på HVB, hög grad av tillsyn och uppsikt 

Förutsättningar för förändring
Samarbete och tillit, utgå från personens styrkor och intressen, anpassa utifrån individuell och 
gruppspecifik mottaglighet, aktivt motivationsarbete, planera för motgångar.
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Implementeringsstöd
Socialstyrelsen tillsammans med 79 kommuner och deras RSS ska 
delta i nationella workshop i fyra steg: 

• Introduktion till  kunskapsstödet med efterföljande workshop
• Utbildning i RBM*-principerna och gemensamma komponenter med 

efterföljande workshop
• Möten med metodföreträdare
• Introduktion till avtalssamverkan

* Risk, behov, mottaglighet

Comfact Signature Referensnummer: 1561157



Gäller även för dessa unga

”Man vill bli älskad, 
i brist därpå beundrad, 
i brist därpå fruktad, 
i brist därpå avskydd och föraktad. 

Man vill ingiva människorna någon 
slags känsla…..

Hjalmar Söderberg
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Tack!
Kontaktuppgifter:
Sirpa Virtanen
Verksamhetschef Socialtjänstens samverkans och 
stödstrukturer
070- 320 85 41
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Verksamhetsplan för FoU Västernorrland 2023 
 
Om verksamheten och kommande året 
Forsknings- och utvecklingsenheten (FoU) tillhör organisatoriskt Kommunförbundet 
Västernorrland. Förbundets styrelse har det politiska övergripande ansvaret för enheten, vilket 
även innefattar beslut om enhetens ekonomiska ram och inriktning.  
FoU arbetar integrerat med den förstärkta samordningen för den länsgemensamma 
utvecklingen av kunskapsbaserad socialtjänst. Det innebär att FoUs medarbetare förstärker de 
länsgemensamma utvecklingsprocesserna med vetenskapligt stöd och samarbetar med den 
övriga personalen i utvecklingsprocesser riktade till socialtjänsten. FoU erbjuder även stöd till 
enskilda verksamheter inom socialtjänsten samt åtar sig mot ersättning utvärderingsuppdrag 
som genererar kunskap till socialtjänsternas verksamheter. De senaste åren har de externa 
uppdragen emellertid minskat kraftigt, för att under 2022 upphöra helt. I stället medverkar FoUs 
personal i den länsgemensamma utvecklingen som sker med stöd av riktade statsbidrag. 
Verksamheternas uppföljning inriktar sig alltmer på systematisk uppföljning (SU) av den 
ordinarie verksamheten i stället för externa utvärderingar. Systematisk uppföljning är ett steg i 
utveckling av en mer kunskapsbaserad verksamhet och fler verksamheter efterfrågar stöd just i 
detta. På FoU finns en tjänst avsatt till att samordna stödet för utveckling av SU. 
 
FoU-verksamheten kommer under 2023 att fortsätta att utveckla samarbeten och 
forskningsprojekt inom socialtjänstens frågor. I landet finns ett trettiotal FoU-miljöer som 
tillsammans bildat en intresseförening, FoU Välfärd. Föreningen arrangerar årligen en konferens 
riktat till forskare och praktiker inom socialtjänstens verksamhetsområden. FoU Välfärd har 
konstaterat att det finns ett antal områden som är gemensamma för FoU-miljöer att arbeta inom: 
praktik-nära forskning, kunskaps- och verksamhetsutveckling, kritiskt granskande, vetenskapligt 
förhållningssätt, implementeringsstöd, systematisk uppföljning och utvärdering, utvecklande av 
en lärande organisation, samverkan och samarbete med omgivande aktörer samt 
omvärldsbevakning (Välfärd, 2018). FoU Västernorrland medverkar även i flera nationella 
utvecklingsprojekt inom kunskapsstyrningsfrågorna genom SKR. FoU:s personal kommer 
fortsättningsvis ha tillgång till ett handlednings- och utvecklingsstöd även under 2023. Björn 
Blom, professor i socialt arbete på Umeå universitet, fortsätter med uppdraget under kommande 
året. Avsikten är att fortsätta att stärka utvecklingen av forskningsfrågorna och samarbetet med 
universiteten. 
Under 2022 har FoU kunnat ta del av den utvärderingsstudie som genomförts av PhD Elisabeth 
Höög och Anna Westerlund från Umeå universitet. Studien fokuserar på att undersöka den 
upplevda nyttan av samverkan och regionalt stöd på lokal nivå här i Västernorrland. Resultaten 
kommer att användas under 2023 till utveckling av Socialtjänstens Samverkans och 
Stödstrukturer där FoU Västernorrland ingår. 
 
Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen består av förvaltningschefer för kommunernas socialtjänster. Gruppen kan 
initiera, prioritera och besluta om forsknings- och utvecklingsprojekt, stipendiatansökningar och 
andra kunskapsutvecklande aktiviteter. Förslag till aktiviteter och projekt bereds av FoU-
enhetens medarbetare. Ledningsgruppen avhandlar ärenden gällande FoU på sina 
socialchefsnätverksträffar, ca.10 ggr per år. FoU-chefen (chefen för Samverkans och 
Stödstrukturer) deltar i möten, sammankallar och upprättar ärendelista tillsammans med 
ledningsgruppens ordförande. FoU Västernorrlands medarbetare och/eller vetenskapliga 
ledaren föredrar mer omfattande projektplaner i ledningsgruppen. Pågående utvecklingsarbete 
och resultat återkopplas kontinuerligt under året till ledningsgruppen. 
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Personal 
Antalet anställda och årsarbetare kan variera beroende på hur den externa finansieringen 
utfaller. För det närmsta året planeras för 3,14 årsarbetare fördelade på sju personer. Antalet är 
något lägre än året innan, vilket beror på att det finns medarbetare som är föräldralediga och 
medarbetare som är utlånade deltid till universiteten i olika samverkansprojekt. 
 
Finansiering 
Grunden för FoU Västernorrlands finansiering är socialtjänsternas årsavgift som ska säkerställa 
kontinuitet i bemanningen för kärnverksamhet. 
För år 2023 beräknas basfinansieringen (årsavgiften) utgöra ca. 90 % av den totala budgeten. 
Övrig finansiering sker genom forskningsmedel från forskningsprojekt i samverkan med 
universiteten eller av statsbidrag som kan användas till att finansiera personalens medverkan i 
gemensamt utvecklingsarbete i länet. 
För VFU Socionom-samordningen betalar Mittuniversitet och Umeå universitet en ersättning 
enligt avtal per placerad student. 
 
Personal FoU inklusive VFU Socionom 
Carolina Klockmo, Fil dr i hälsovetenskap, 60 % 
Sheila Zimic, Fil dr i data och systemvetenskap (informatik), 84 % 
Viktoria Skoog, Fil dr i socialt arbete, 60 % 
Anna Jacobsson Lund, samordnare av systematisk uppföljning, 30 % 
Malin Bolin, Fil dr sociologi, 10%  
Björn Blom, Professor i socialt arbete, UmU, 10 % 
Ina Strömberg, utbildningssamordnare VFU Socionom, 60 % 
 
Totalt: 314 % eller 3,14 årsarbetare 
 

Budget 2023 

 

Intäkter 2023 (kr) Kostnader 2023 (kr) 

Basfinansiering 
socialtjänst 

2 662 995 Personal inkl. soc.avg. 2 507 455 

VFU-avtal 490 620 OH-kostnader KFVN 302 355 

  Verksamhetskostnader 
Resor, konferenser, 
litteratur, licenser, 
datasystem 

343 805 
 

  

Summa 3 153 615  3 153 615 
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FoU Västernorrlands verksamhet 2023 
 

Under 2022 skapades en FoU-strategi som blev beslutat av FoUs ledningsgrupp. Strategin 
utgör en långsiktig plattform för FoUs utvecklingsarbete för att förankra FoU som en viktig aktör i 
socialtjänstens kunskapsutveckling som sker nationellt, regionalt och lokalt inom området. Ett 
syfte med FoU-strategin är att definiera övergripande mål och inriktningar för FoUs arbete. 
Dessa mål är att: 

1. Stödja ett kritiskt förhållningssätt i kommunernas utvecklingsarbete med en 
kunskapsbaserad verksamhet. 

2. Stödja organisatoriskt lärande i Västernorrlands kommuner. 
3. Säkerställa att FoU utgör en stark forskarmiljö. 

 
Ett annat syfte med FoU-strategin är att definiera hur FoU-enheten arbetar med praktiknära 
forskning. FoU Västernorrland vill verka för att socialtjänsten i sina utvecklingsprojekt/-processer 
utgår från befintlig kunskap, forskning och erfarenheter. FoU vill också vara en aktör som bidrar 
till att identifiera, analysera och synliggöra/begreppsliggöra erfarenhetsbaserad kunskap inom 
socialtjänsten samt sprida kunskap om FoU:s arbetssätt för att stödja en kunskapsbaserad 
socialtjänst.  

Även om prioriteringar förändras mellan olika år så återkommer vissa typer av uppdrag: 

• Att stödja kunskapsutveckling i prioriterade områden, vilka definieras av 
ledningsgruppen varje år och framgår av den årliga verksamhetsplanen för 
Socialtjänstens Samverkans och Stödstrukturer. 

• Att stödja verksamhetsutveckling genom att bidra med kompetens och fungera som en 
resurs i forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs i kommunerna. 

• Att representera länets kommuner i nationella nätverk inom aktuella områden, som 
exempelvis Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Statens 
Beredning för social och medicinsk utvärdering (SBU). 

• Att bidra till vetenskapssamhället genom att utveckla och synliggöra praktiknära 
kunskap. 
 
FoU:s medverkan i dessa uppdrag rör sig ofta kring dessa teman: 
 
- Arbetsvillkor 
- Ledarskap 
- Styrmodeller 
- Systematisk uppföljning 
- Implementering 
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FoU Västernorrland kommer under 2023 att: 

- fortsätta driva doktorandprojekt om ”Sammanhållen insatsprocess för personer med 
missbruk och annan komplicerad problematik” för ny kunskap inom området. Arbetet 
utgår ifrån de gemensamma utvecklingsprocesserna som man driver tillsammans med 
Region Västernorrland 
 

- påbörja ett nytt doktorandprojekt; ”Utmaningar med samverkan och implementering av 
arbetsmetoder som utförs inom social omsorg och kommunal hälso- och sjukvård i 
funktionshinderområdet” Studien genomförs som en del av ett större forskningsprojekt 
som bedrivs vid Umeå Universitet, ”Everyday life rehabilitation”- implementering av nya 
arbetssätt i socialpsykiatriboenden 
 

- inkomma med en rapport under våren 2023 med en samlad kunskap kring projekten 
med förkortad arbetsplatsförlagd arbetstid. Detta för att tillgängliggöra resultat och stödja 
lärande 
 

- fortsätta att följa utvecklingen av nya arbetssätt inom ekonomiskt bistånd och 
arbetsmarknadsenheter, till exempel vilka utmaningar som uppstår med generalister 
samt om det påverkar förutsättningar för att utföra socialt arbete med olika grupper av 
klienter. Rapportering sker under hösten 2023 
 

- stödja socialtjänsten med att utveckla effektivare informationsförsörjning inom HVB-
vårdens område, bland annat genom att utveckla verktyg för att synliggöra och mäta 
kvalitet 
 

- stödja användningen av ISU (Individbaserad systematisk uppföljning) i socialtjänstens 
verksamhetsutveckling 
 

- ta fram mer kunskap om hur kommunernas verksamhetssystem kan användas för ISU 
och SU (Systematisk uppföljning) i syfte att underlätta kopplingen mellan dokumentation 
och analys av aggregerade data för att ge kommunerna ett mer ändamålsenligt sätt att 
följa upp sina målgrupper, sina insatser och sina resultat, samt skapa kunskap om 
upphandlingsprocessen av digitala system till stöd för uppföljning 
 

- påbörja studie om social omsorg och digital teknik i hemtjänsten 
 

- sprida lovande resultat och stödja implementering av SDQ (Strengths and Difficulties 
Questionnaire). En metod för att screena barns och ungdomars psykiska mående i 
socialtjänstens verksamhet 
 

- få fördjupad kunskap om familjehemsvården genom att följa upp och studera avbrott i 
familjehemsvården samt genomföra en studie gällande umgänge mellan barn och 
biologiska föräldrar 
 

- fortsätta utvecklingen av en modell för brukarundersökningar inom LSS-området. Under 
2023 är fokus LSS daglig verksamhet. Utifrån de erfarenheter och resultat under 2022, 
pröva modellen ytterligare en omgång under 2023 
 

- handleda verksamheter och medarbetare i utvecklings-/forskningsprocesser, 
tillvaratagande av resultat och lärande. 
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Forskningssamarbeten 

 

FoU:s forskare medverkar i flera forskningsprojekt som pågår eller påbörjas under 2023 på 

Umeå universitet eller på Mittuniversitetet: 

Digitalisering, mätbarhet och värderealisering (DIVÄ) – Samverkansprojekt mellan 

Mittuniversitetet och Örnsköldsvik, projektstart 2021-01-01, projektavslut 2023-12-15.  

Projektet syftar till att skapa bättre förutsättningar för att följa upp, mäta och tydliggöra när, hur 

och var värden realiseras när det gäller digitaliseringsinvesteringar i kommunen. 

Procurement of ’digitalization’ in Social Services – an analysis of barriers for value 

creation (Upphandling av ’digitalisering’ i Socialtjänsten – en analys av hinder för 

värdeskapande) Forskningsprojekt, Mittuniversitetet, Treårigt projekt, start HT 2022. 

LOKA: Lokala arbetsmarknadsprogram – utmaningar av och för en inkluderande 

arbetsmarknad 

Programmet syftar till att bidra till en förbättrad inkludering av underrepresenterade grupper på 

arbetsmarknaden. Programmet är ett sjuårigt forskningsprojekt på Mittuniversitetet och 

finansieras av Forte, start VT 2022. 

Social omsorg och digital teknik i kommunal hemtjänst till äldre: en studie av 

digitaliseringens betydelse för brukares situation, biståndsbedömning och 

omsorgsprocesser   
Treårigt Fortefinansierat forskningsprojekt tillsammans med Umeå universitet, start HT 2023. 
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VP 2023 
Gemensam familjehemsorganisation är en kommunägd familjehemsorganisation, som organisatoriskt 

ligger på Kommunförbundet i Västernorrland, under enheten Socialtjänstens samverkansstrukturer.  

 
GFO övergår nu från etableringsfasen till driftsfasen fullt ut. Det innebär att förvalta en redan etablerad 

verksamhet och utvecklingen fokuserar på att förfina processerna och innehållet i tjänsterna som erbjuds 

ägarkommunerna och familjehemmen. 

 

Kommunförbundet i Västernorrland;  

Kommunförbundets övergripande uppdrag är att stödja kommunernas samverkan inom: 

• Kommunövergripande frågor 

• Socialtjänstens samverkans- och stödstrukturer 

• Kultur & Fritid 

• Utbildning & Arbetsliv 

• Verksamhetsutveckling med stöd av teknik - digitalisering 

 

Kommunförbundets vision är ”Tillsammans för välfärd och utveckling” och uppdraget är att stödja 

kommunerna i det primärkommunala uppdraget att leverera välfärdstjänster av god kvalitet till sina 

medborgare.  

 

Gemensam familjehemsorganisations verksamhet har direkt bäring i ett av kommunförbundets mål; 

Kommunerna har möjlighet att utveckla en likställd kvalitet på ett effektivt sätt genom att utnyttja styrkan i att 

arbeta tillsammans och växeldra – i detta fall familjehemsvården.  

 

Styrning och ledning 

Gemensamma riktlinjer för samarbete mellan kommunerna och Gemensam familjehemsorganisation 

beslutade 2019-01-01, reviderade 2023-01-13. 

 

Styrgrupp; GFO kommunernas IFO chefer tillika GFO´s uppdragsgivare. Dit resultat och avvikelser 

rapporteras. Där frågor om kvalitet och samverkan diskuteras på ett strategiskt plan. Till styrgruppen 

presenteras verksamhetens resultat och eventuella problem i samverkan.  

Enhetschefer; Frågor som rör familjehemsarbete och GFO lyfts regelbundet till enhetscheferna för barn 

och unga. Till enhetscheferna lyfts hantering av resultat och avvikelser. En tät kommunikation ska hållas 

med de som ansvarar för verksamheten samt för beslut i operativa frågor. 

Budget 

Intäkter 2023 Kostnader 2023 

Enligt fördelningsnyckel 8 351 120 Personal, inkl bilönekostn.  5 922 982 

  Jourhem, inkl mentorprogr 1 182 000 

  OH 732 267 

  Övrigt; resor, utbildning 

familjehem, kommunikation, 

m.m. 

513 871 

Summa 8 351 120 Summa 8 351 120 

 

Personal GFO 

Enhetschef 100%   Familjehemssamordnare 100% 

Kommunikatör 75%   Familjehemssamordnare 100% 

Familjehemssamordnare 100%   Familjehemssamordnare 100% 

Familjehemssamordnare 100%   Familjehemssamordnare 100% 
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Riktlinjernas övergripande mål för GFO är att; 

Placerade barns förutsättningar för gynnsam utveckling förbättras genom att de får en familjehemsvård 

som håller god kvalitet. 

 

Effektmål 

GFO arbetar mot dessa mål för att bidra med sin del i det gemensamma övergripande målet: 

• Tillräckligt antal familjehem anpassade efter barnens behov. 

• Familjehemmen känner sig trygga i sitt uppdrag; de har kompetens och stöd som är anpassat efter 

det/de barn som är placerade hos dem. 

• Minskat antal planerade avbrott i familjehemsvården som orsakas av bristande. förutsättningar för 

familjehemmen att genomföra sina uppdrag. 

 

Verksamhetsmål 

• Bedriva ett strategiskt, sammanhållet och välfungerande arbete inom rekrytering av familjehem.  

• Erbjuda kommunerna familjehem som passar inför varje placering.  

• Erbjuda familjehemmen utbildning, fortbildning, extern handledning, nätverk och 

mentorsprogram.  

• Tillhandahålla jourhem i tillräcklig utsträckning för att fylla kommunernas behov.  

 

Mål för 2023 
• Drift och utveckling 

Aktiviteter 

• Utifrån styrgruppens direktiv fortsatt driva och utveckla den gemensamma 

familjehemsorganisationen för rekrytering, inkl marknadsföring, utbildning, generellt stöd och 

på uppdrag av kommunerna, stöd till familjehem (löpande). 

• Se över verksamhetens dimensionering avseende ovanstående uppdrag och säkerställa att 

rekrytering, inkl marknadsföring, kartläggning och grundutbildning – Ett hem att växa i utgör 

basen i verksamheten. 

 

• Övergripande strategiskt arbete 

Aktiviteter 

• Verka för sammanhållna insatser inom familjehemsvården, familjehem som barn (löpande). 

• Återkoppling och förankring av resultat till politik och ledningsgrupper i syfte att bidra till 

likvärdighet gällande innehåll och kvalitet i familjehemsvården (löpande). 

• Omvärldsbevakning och samarbete inom området nationellt, regionalt och lokalt (löpande). 

 

Arbetet med riktlinjernas verksamhetsmål 2023 

• Bedriva en strategisk kommunikation och marknadsföring avseende rekrytering av familjehem 

(GFO´s Brandbook) 

Aktiviteter  

• En ny kommunikation- och marknadsföringsstrategi/plan tas fram utifrån det varumärkesarbete 

som påbörjades 2022, exempelvis målgruppsanpassade rekryteringsaktiviteter m.m.   

• En aktivitetsplan för marknadsföring/rekrytering tas fram för 2023 (löpande) 

• Vidmakthålla kontakt med kommunikatörer i respektive kommun (synas i kommunernas kanaler).  

 

• Erbjuda kommunerna familjehem som passar inför varje placering  

Aktiviteter 

• Våren 2023, utforskar och fastställer GFO, under professionell handledning, en gemensam 

bedömningsgrund/kvalifikationer av potentiella familjehem. (Kvalifikationer potentiella familjehem 

kan användas i rekryteringsarbetet) 

• Tillsammans med ägarkommunerna färdigställa system för avvikelsehantering utifrån 

gemensamma processer/flöden. 
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• Erbjuda familjehemmen utbildning, fortbildning, extern handledning, nätverk och 

mentorsprogram 

Aktiviteter 

• Ett hem att växa i erbjuds efter behov både i fysiskt och digitalt format, för att möjliggöra 

deltagande (löpande) 

• Regelbundet utvärdera familjehemmens behov genom probleminventering i samband med 

trepartssamtal, avslutningssamtal. (löpande) 

• Under året genomför GFO den första Connect föräldrautbildning för familjehem. 

 

• Tillhandahålla jourhem i tillräcklig utsträckning för att fylla kommunernas behov 

Aktiviteter 

• Löpande rekrytera och kontraktera erfarna familjehem till jourhem, bla i samband med 

avslutsamtal.  

• Vid behov fortbilda jourhemmen i hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. (löpande) 

• Följa utveckling avseende behov och tillgång på platser. (löpande) 

 

• Verka för att verksamheten följs upp  

Aktiviteter 

• Tertialsvis rapportera viss information till styrgruppen, inkl ekonomiskt utfall. (löpande) 

• Årlig insamling, analys och återkoppling till styrgrupp gällande placeringsstatistik och kostnader 

från GFO kommunerna. (löpande) 

• Tillsammans med ägarkommunerna analysera och dra lärdomar av studier; Sammanbrott samt 

svåra umgängesärenden. 

• Årlig utvecklingsdag GFO för arbete med gemensamt identifierade utvecklingsbehov.  (löpande) 

 

• Övrigt (GFO´s interna utveckling/verksamhetsbygge) 

Aktiviteter 

• Årsplan 2023 upprättas för GFO´s interna arbete.  

• Slutföra arbetet med ledningssystem för GFO´s flöden/processer, aktiviteter och rutiner i den del 

som rör individuellt stöd till familjehem. 

• Ta fram en bild/kommunikation gällande gränssnitten i processhjulet, vem gör vad i syfte att skapa 

tydlighet för familjehem, såväl som GFO och kommunmedarbetare. 

 

 

 

Härnösand 2023-01-13 

 

 

 

Elisabeth Högberg/På styrgruppens uppdrag  
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Verksamhetsplan 2023 
Socialtjänstens Samverkans och 

Stödstrukturer 
 
 
 

Kommunförbundet Västernorrland  

 
Sirpa Virtanen 

Verksamhetschef Socialtjänstens Samverkans och Stödstrukturer 
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Socialtjänstens Samverkans och Stödstrukturer 
 
Socialtjänstens regionala samverkans- och stödstruktur är länets gemensamma resurs för 
utveckling av en kunskapsbaserad socialtjänst och förstärkt kompetensförsörjning inom 
socialtjänsten. Kommunernas gemensamma arbete för en kunskapsbaserad socialtjänst är 
långsiktigt, stimulerar till utveckling av verksamheten och möjliggör ett bättre 
beslutsfattande. De regionala samverkans- och stödstrukturerna verkar främst på länsnivå 
för sammanhållen samverkan och utveckling till nytta för socialtjänsternas verksamhet. De 
samverkar i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och 
regioner, men även med andra viktiga aktörer som Länsstyrelsen och universiteten. 
 

Det gemensamma utvecklingsarbetet styrs av länets socialchefer och olika styrgrupper. 
Verksamheten ingår i det kunskapsstyrningssystem för socialtjänsten som utvecklas 
nationellt, regionalt och lokalt. I det systemet är samordningen mellan nivåerna och 
samverkan med myndigheter och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) central.  
Verksamheterna tillhör organisatoriskt Kommunförbundet Västernorrland och bidrar till 
att uppfylla Kommunförbundets verksamhetsmål i det gemensamma arbetet att stärka 
kommunernas utveckling inom välfärdsområdet. 
 
I Västernorrlands socialtjänsters regionala stödstruktur ingår följande verksamheter som 
tillsammans arbetar för socialtjänstens utveckling: 
 

• Förstärkt samordning av prioriterade 
utvecklingsområden:  
Barn och Unga 
Äldre 
Missbruk, beroende och psykisk hälsa 
Funktionsnedsättning 
Försörjningsstöd 
God och Nära vård 

 

• Resurscentrum mot våld 

(Kvinnofridsatsning, Våld i nära relationer och Hedersrelaterat våld och förtryck) 
• Projektledning för Suicidpreventivt arbete 

• Samordning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för socionomer 

• FoU Västernorrland 

Verksamhetsplanen finns som separat bilaga 
• Vård och Omsorgscollege Västernorrland 

Har en regional styrgrupp som beslutar om verksamhetsplanen för verksamheten, 
finns som separat bilaga 
• Gemensam familjehemsorganisation 

Har en regional styrgrupp som beslutar om verksamhetsplanen för verksamheten, 
finns som separat bilaga 
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Övergripande mål 
 

• Samordna samverkan med centrala aktörer. 

• Stödja såväl länsgemensamma som de enskilda verksamheternas 
utvecklingsprocesser. 

• Utgöra det samordnande och vetenskapliga stödet för socialtjänsten i de olika   
nationella, länsgemensamma och lokala utvecklingsprojekten. 

• Bidra till socialtjänstens kompetensförsörjning. 
• Verka för att de lokala och länsgemensamma behoven, erfarenheterna och   

resultaten sprids regionalt, nationellt och internationellt. 
 

Principer för socialtjänsternas länsgemensamma utveckling inom prioriterade 

utvecklingsområden 

 

• Prioriterade utvecklingsområden ska bygga på identifierade, gemensamma behov där 
länsgemensamma lösningar alltid ska övervägas. 

• Utvecklingsprocesserna ska vara systematiska och arbetet ska bygga på bästa 
tillgängliga kunskap. 

• Utveckling av metoder som förstärker brukarnas delaktighet ska främjas. 

• Utbildningssatsningar och utveckling av välfärdsteknik ska förstärka 
verksamheternas kompetens inom prioriterade områden. 

• Viktiga verktyg för att nå resultat är vetenskapligt stöd, samordning, samverkan, 
kommunikation och förankring. 

• Deltagandet i nationella nätverk som verkar för kunskapsstyrning och – utveckling 
ska säkerställas. 

• Målen för fokusområden ska årligen följas upp och revideras vid behov. 

 
Utmaningar 2023 

Socialtjänsterna är på väg mot en framtid som ställer krav på lättillgängliga, kunskapsbaserade 

och personcentrerade verksamheter, såväl i individ-och familjeomsorgs insatser som inom 

vård och omsorg. Den utvecklingen kommer att drivas på av kommande lagstiftningar både 

inom socialtjänsten, LSS, äldreomsorgens och hälso-och sjukvårdens område. Samtidigt 

utmanas välfärden av den ökande andel föråldrande befolkning och det behov av 

kompetensförsörjning som uppstår till de välfärdstjänster som ska tillgodose befolkningens 

behov. 

Under det kommande året ska vi fortsätta att analysera kommunernas behov inför dessa 

förändringar och tillsammans med nationella aktörer skapa förutsättningar för långsiktigt 

och hållbart stöd i utvecklingen. Det pågår redan flera nationella satsningar för att stärka 

de lokala verksamheternas förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. I dessa 

satsningar är vi aktiva, som till exempel i uppbyggnad av kunskapsstyrning inom både den 
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kommunala hälso-och sjukvården som socialtjänstens område. Ett annat exempel är 

arbetet inom Nära vård och Nationella Yrkesresan, som ska stärka personcentreringen och 

den kunskapsbaserade utvecklingen inom verksamheter. 

Vi medverkar även i nationella piloter för att ta fram modeller för att systematiskt fånga de 

lokala kunskapsbehoven och hitta stöd till att ta vara på nationella kunskapsprodukter i 

vardagen på den lokala nivån.  

Ett viktigt utvecklingsarbete blir inom den nya samverkansstrukturen, Hälsam. Under året ska 

strukturen för samverkan mellan socialtjänsten, skolan och hälso-och sjukvården utvecklas 

och provas ut i praktiken. 

Vårt stöd på regional nivå ska stödja den lokala utvecklingen och våra resurser riktas till de 

gemensamma, prioriterade områdena. Vi kommer att utveckla våra interna arbetssätt utifrån 

utvärderingsresultaten från 2022. 

 
Vad vi gör: 

• Samordnar och samverkar i nätverk. 

• Utvecklar metoder och verksamheter. 

• Forskar och ger vetenskapligt stöd. 

• Verkar på tre olika nivåer, nationellt, regionalt och lokalt, för socialtjänstens 
utveckling 

 

Socialcheferna i länet har prioriterat sex samordningsområden (de blåa i bilden). 
I samordningsuppdraget ingår att inom samordningsområdet: 
 

• samordna nätverk inom området 

• delta i nationella nätverk inom området 

• driva och leda gemensam utveckling inom området 

• omvärldsbevaka och ge remissvar inom området 

• genomföra utbildningsinsatser inom området tillsammans med 

utbildningssamordnaren 

• företräda socialtjänst i olika samverkansgrupperingar. 

 
Utvecklingen som drivs inom samordningsområden ska ske inom de prioriterade 

utvecklingsområdena (de gröna i bilden). Inom kunskapsutvecklingen bidrar FoUs forskare 

med vetenskapligt stöd och egen kunskapsproduktion i form av artiklar, forskningsrapporter 

och vetenskapliga översikter inom relevanta områden. 
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2023 ska vi inom de prioriterade områden arbeta med följande utvecklingsfrågor 
 
 
 
 
 

Kunskapsutveckling 

Utveckla nätverkets träffar till lärandeforum. 

Stödja och driva utvecklingen inom området utifrån de förslag som framkommer i 

samverkan, även inom psykisk hälsa. 

Bevaka samsjuklighetsutredningens förslag och effekter. 

Skapa struktur för området i den lokala kunskapsstyrningen tillsammans med 

kommunerna och RVN. 

Bedriva doktorandarbete inom området. 

Välfärdsteknik 

Följa utvecklingen av lösningar inom välfärdsteknik för insatser och behandling. 

Kompetensförsörjning 

Möta den ökande efterfrågan av webbutbildningar. 

Stödja de gemensamma metodutbildningar som drivs tillsammans med RVN. 

Samordningsområden 

Utvecklingsområden  

Missbruk, beroende, psykisk hälsa 
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Nära vård 

Bidra till utvecklingen av lättillgängliga, personcentrerade och samordnade insatser inom 

området. 

 
 
 
 
 

Kunskapsutveckling 

Implementera systematisk uppföljning utifrån de nationella kvalitetsregister, pilotprojekt i några 

kommuner. 

Utveckla arbetssätt som främjar den personcentrerande vården. 

Samverka med Regionen i kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård. 

Välfärdsteknik 

Uppmärksamma och följa digitaliseringsbehov som understödjer utvecklingen inom 

området. 

 

Kompetensförsörjning 
Representera länets kommuner i samarbete med MIUN för att förbättra och kvalitetssäkra VFU-
platser inom kommunal verksamhet för att öka kommunernas attraktivitet som kommande 
arbetsgivare. 

Samverka med regionen för en gemensam VFU-samordning för sjuksköterskor på grund- 

och avancerad nivå. 

 

Nära vård 

Bidra till utvecklingen av lättillgängliga, personcentrerade och samordnade insatser inom 

området. 
 
 

 
 

 
 

Kunskapsutveckling 
Slutredovisa projektet gällande tidiga samordnade insatser (TSI) och de tre pågående 
pilotprojekten. 
 

Fortsatt arbete gällande utveckling av Barns Brukarmedverkan som en del i Yrkesresan. 
 
Fortsatt utvecklingsarbete i uppföljning av HVB, med stöd av verksamhetssystem. 

 
Vara stöd i implementering av Socialstyrelsens rekommendationer när det gäller 

Äldre 

Barn och unga 
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kommunernas arbete med barn och unga med normbrytande beteende. 

Välfärdsteknik 
Lyfta fram behov av lösningar av välfärdsteknik i befintliga utvecklingsarbeten, som utveckling 
inom HVB-avtalsfrågor (upphandling och uppföljning). 
 
Kompetensförsörjning 
Fortsatt arbete i utveckling och implementering av Nationella Yrkesresan inom  området. 
 

Gemensamma verksamhetsformer 

Fortsatt drift och utveckling av Gemensamma Familjehemsorganisationen utifrån 

kommunernas behov och styrgruppens direktiv. 

 

Nära vård 

Bidra till utvecklingen av lättillgängliga, personcentrerade och samordnade insatser inom 

området. 
 
 

 

Kunskapsutveckling 
Sammanställa, arbeta med resultat och utvärdera det nya arbetssättet angående 

länsgemensamma brukarundersökningarna med temat digital delaktighet. 

 

Fortsatt arbete med, för målgruppen, anpassade individuella systematiska uppföljningar 

som fungerar för livslånga insatser. 

 

Stödja kommuner i arbetet med införande av arbetssätt/metoder för att stärka 

kunskapsbaseringen. 

 

Bedriva doktorandarbete inom området. 

Välfärdsteknik 

Initiera utveckling av välfärdsteknik i verksamheter utifrån brukarnas behov. 
 

Kompetensförsörjning 
Titulatur och kompetensnivåprojektet kopplas till VoC för kontinuerligt arbete med 
kompetensfrågor och möjliga rekryteringsvägar för området. 
 
Tillsammans med kommunerna arbeta vidare med den eftergymnasiala nivån 
(stödpedagog) för att möta verksamheternas och brukarnas behov. 
 

Funktionshinderområdet 
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Genomföra det nationella åtagandet av att skapa en yrkesresa för 
funktionshinderområdets utförarverksamheter. 
 
Nära vård 
Bidra till utvecklingen av lättillgängliga, personcentrerade och samordnade insatser inom 
området. 
 

 
 
 
 
Kunskapsutveckling 
Etablera nätverk inom område. 
 
Skapa ett erfarenhetsutbyte och lärande inom nätverken. 
 
Följa och förmedla den kunskapsutvecklingen som sker inom området nationellt, regionalt och 
lokalt. 
 
Utveckla samverkan med nätverk inom arbetsmarknadsområdet. 
 
Kompetensförsörjning 
Skapa en bild av kompetensförsörjningsbehoven inom området. 
 
Välfärdsteknik  
Skapa en bild av utvecklingen inom området. 
 
Nära vård 
Bidra till utvecklingen av lättillgängliga, personcentrerade och samordnade insatser inom 
området. 
 
 
 
 
 
Kunskapsutveckling 
Skapa förutsättningar för att tidigt upptäcka individer som riskerar eller utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer genom att utbilda chefer och 
personal. 
 
Implementera länsgemensam systematisk uppföljning av arbetet med våldsutsatta barn och 
vuxna. 
 
Arbeta fram en gemensam samverkan i form av ett Resurscentrum mot hedersrelaterat 

Försörjningsstöd 

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 

Comfact Signature Referensnummer: 1561157



8  

våld och förtryck, könsstympning samt tvångsäktenskap. 

Kompetensförsörjning 
Inventera kunskapsbehoven kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hos 
myndighetsutövande personal i socialtjänsten, Regionen samt Rättsväsendet. 
Skapa en långsiktig struktur gällande utbildningar inom området. 
Integrera kompetensutvecklingen i våld i nära relationer med utveckling av Yrkesresan. 
 
Gemensamma verksamhetsformer 
Ingår i en projektgrupp för att skapa ett regionalt Resurscentrum tillsammans med 
Länsstyrelsen, Rättsväsendet och Regionen. 
 

Välfärdsteknik 
Utveckling av hemsidan Västernorrland mot våld med tillhörande intranät som ämnar ge 
yrkesverksamma en gemensam plattform för samverkan. 
 
Nära vård 
Bidra till utvecklingen av lättillgängliga, personcentrerade och samordnade insatser inom 
området. 
 
 
Kommunförbundet Västernorrland har som ett av sina mål för verksamheterna att stödja 
kommunernas totala kompetensförsörjning. Inom socialtjänstens verksamhetsområde 
kommer vi att bidra med, utöver det som nämnts inom nedan prioriterade 
samordningsområden: 
 

• Kompetensförsörjning 
Stödja och samordna kommunernas utvecklingsarbete för att stärka 
verksamheternas kompetensförsörjning inom strategiskt viktiga områden. 

 

• Verksamhetsförlagd utbildning VFU socionom 
Tillsammans med kommunerna samordna och säkra rätt antal VFU-platser 
utifrån gällande avtal. 
 

• Yrkesresan 
Yrkesresan är en nationell modell för introduktion och 
kompetensutveckling och bedöms på sikt möjliggöra/bidra till en kvalitetssäkring  av 
kompetens inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Införa en Nationell 
Yrkesresa, en digital lärplattform för      socialtjänstens verksamheter, inledningsvis 
inom den sociala barn och ungdomsvården.  
Ansvara för att utveckla en Nationell Yrkesresa för funktionshinderområdets 
utförarverksamheter. 
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• Verksamhetsförlagd utbildning VFU sjuksköterska 
Delta och samverka som kommunernas representant i Lokala och Regionala 
samverkansgrupperna tillsammans med MIUN, RVN och Jämtlands län. Syftet är 
att kommunerna ska erbjuda god kvalité på VFU och attrahera studenter till att bli 
framtida medarbetare för att möta den ökade efterfrågan på 
sjuksköterskekompetens. 
Delta i arbetsgrupp i översyn av kursmålen för VFU-placeringar för att utöka  placeringar 
inom kommunernas äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 
Samverka med regionen inom gemensam samordning VFU-samordning. 
 

• Vård och Omsorgscollege 
Driva certifierad samverkan för att tillsammans skapa attraktiva och moderna 
utbildningar och vård och omsorgsverksamheter. 
 

• Stöd till systematisk uppföljning 
Fortsätta arbetet med att stötta kommunerna att utveckla kvalitetsarbete med stöd av 
systematisk uppföljning. 
 
• Forskning 
Driva forskningsprojekt kring utveckling av nya arbetssätt och metoder samt personalens 
arbetsvillkor och de kommunala arbetsmarknadsenheternas insatser. 
 

• Socionomutbildning i Umeå Universitet 
Delta i utbildningens programgrupp. 
 

• Nationella kompetensrådet (funktionshinder)  
Delta i rådets arbete. 
 

• Nationella kompetensrådet för vård och omsorg 
Delta i rådets arbete 

 

Socialtjänstens samverkans och stödstrukturer samordnar även socialtjänsternas och skolornas 

samverkan med RVN. 

 

Utvecklingsprojekt/-processer som drivs i samverkan med Region 
Västernorrland: 

God och Nära vård 
Långsiktig utveckling av sammanhållen, lättillgänglig och personcentrerad vård  och 
omsorg bland annat genom etablerade programkontoret God och nära vård i 
Västernorrland. 
Psykisk hälsa 
Förvaltning av statsbidrag samt utformande av det gemensamma arbetet. 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1561157



10  

Suicidprevention 
Driva projektet inom ramen för överenskommelsen Psykisk hälsa. Implementering av         
kunskapsbaserade metoder som stöd mot suicid. 
Lokal kunskapsstyrningsorganisation 

Delta i skapandet av en gemensam stödstruktur för implementering av kunskapsstöd 
inom hälso-och sjukvården och socialtjänsten. 
Samverkanskoordinator 
Driva och utveckla gemensamma tjänster med placering hos KFVN som utgör stöd till 
den nya samverkansstrukturen HälSam med Länsledning och tre 
länssamordningsområden. 
Tidiga Samordnade Insatser 
(TSI) är ett samarbete mellan hälso-och sjukvården, skolan och socialtjänst, som går in i 
en avslutningsfas under 2023. 
Utbildningar 

Vi leder och samordnar arbetsgrupper för att genomföra utbildningar i samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård inom somatik och psykiatri i syfte att öka 
brukare/patienters medverkan i sin egen individuella plan hur vården ska ges. 

Länsgemensam VFU-samordning för sjuksköterskor 

Skapande av en länsövergripande VFU-samordnare för sjuksköterskor. Kommunerna 
och regionen samarbetar för att på lång sikt säkra kompetensförsörjningen av 
sjuksköterskor i länet samt kvalitén i utbildningarna. 
Validering 
Delta som ledamot i valideringsnätverket som regional utveckling samordnar. 
Bidra till samt erhålla viss ekonomiskt stöd utifrån en ansökan till Tillväxtverket som regionen 
beviljats för validering, Vo -college med sin branschmodell och det arbete som gjorts kommer 
att vara draglok i Västernorrland för andra branscher utifrån ansökningen  
Missbruk/Beroende 
Arbeta i enlighet med den femåriga planen för utveckling av missbruks- och beroendevården i 
länet. Tillsammans förbereda för kommande förändringar inom samsjuklighet. 
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Visionen för Vård och omsorgscollege Västernorrland  
Där bransch och skola möts skapas kvalité och kompetens till framtidens 
yrken inom vård och omsorg, vilket bidrar till kompetensförsörjningen. 

 
Syftet är  
  • att utbildning ska leda till jobb och möjlighet till vidare studier  
  • att kvalitet och status i utbildning och arbetsliv står i fokus. 
  • att arbeta med ett gemensamt synsätt 
  • att elever och medarbetare ska ha förutsättningar att göra ett bra jobb   
och vara delaktiga 
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certifierad samverkan mellan 
arbetsliv och utbildning 

Tillsammans skapar vi 
attraktiva och moderna 
verksamheter 
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Under 2023 kommer den regionala samordningen inom Vård och 
omsorgscollege arbeta med: 

 

• Vara en aktiv part i regionens kompetensförsörjningsarbete för 
Västernorrland  
 

• Processleda Vård och omsorgscollege Västernorrland utifrån godkänd 
certifieringsansökning 2022 

 

• Samordna och organisera regionala styrgruppsmöten 2023 
 

• Verka för att praktik och apl samordning fungerar i de två grupperna syd och 
nord i Västernorrland.  
 

• Arbeta för att de tre regionala arbetsgrupperna utbildningsdimensionering, 
handledning o attraktion fungerar för att göra underlag till regionala beslut  

 

•  Marknadsföra Vård och omsorgscollege i sociala medier med stöd av 20% 
anställd kommunikatör  
 

• Var en aktiv part i regionens valideringsnätverk och arbete i för utvidgad och 
förbättrad validering i vård och omsorg utifrån Vård och omsorgscollege 
branschmodell  
 

• Vara en del i projektet Lärkraft som regionen beviljats medel för ifrån 
tillväxtverket genom att använda goda erfarenheter från vårdutbildningar till 
att öka andelen valideringar i andra branscher i Västernorrland. 
 

• Sammankalla språkombudsutbildarnätverket minst ett möte vår och höst. 
 

• Genomföra steg 3 handledarutbildning våren 2023  
 

• Genomföra yrkesambassadörsutbildningar utifrån behov i kommunerna. 
 

• Organisera och kalla steg 3 handledarnätverk vår och höst  
 

• Genomföra dialogmöten med förtroendevalda vår och höst utvecklas och 
vara delaktig. 

 

• Genomföra beviljat ESF förstudie inom programområde D Effektiv vård i 
glesbygd med medfinansiering från samordningsförbunden och 
kommunerna. 

 

• Genomföra nationella certifieringsuppdrag för Föreningen Vård och 
omsorgscollege 
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