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§ 23 Tjänsteskrivelse  
Integrerad samverkan kopplat till strukturprojektet 

  
Bakgrund  
I januari-14 genomfördes en kompetensutvecklingsdag, för styrelseledamöter, chefer i 
berednings- och styrgrupper samt medarbetare i Samspelets insatser, under temat 
Integrerad samverkan. 

Styrelsen beviljade 140214 medel till ett strukturprojekt i syfte att ge förutsättningar för 
att grundligt utreda och inventera de olika huvudmännens synpunkter gällande samverkan. 
Idén bygger på organiseringen av samverkan till ett långsiktigt och strukturellt arbete 
via samordningsförbundet, s.k. integrerad samverkan, inte genom eldsjälar.  

Det finns ett intresse från flera andra samordningsförbund att ta steg mot integrerad 
samverkan samt intresse från nationella aktörer som NNS, Försäkringskassan, 
Socialstyrelsen och Inspektion för Socialförsäkringen samt Örebro universitet att 
utveckla kunskap och arbetssätt i det nationella stödet för att utveckla 
samordningsförbundens arbete i landet mot integrerad verksamhet istället för projekt. 
Genom att utöka arbetet i strukturprojektet med följande frågeställningar kan vi komma 
längre i vår strävan mot integrerad samverkan: 
- Hur kan man bäst stödja en lokal utveckling mot integrerad samverkan? 
- Vad kan andra samordningsförbund dra för lärdomar av processarbetet mot integrerad 
samverkan i Samspelet? 
- Vilka kompetenser, arbetssätt och strategiskt kunnande är av vikt för att fortsatta 
utvecklingen mot integrerad samverkan efter projekttiden?    
  

Aktuellt ärende 
NNS, Nationella Nätverket för Samordningsförbund, har nyligen utökat sin kapacitet 
och förmåga för att kunna utgöra stöd för förbundens utveckling. Det gäller bland annat 
utvecklingen av integrerad samverkan som strategi samt att systematisera 
erfarenhetsutbytet mellan samordningsförbunden.  

NNS styrelses tanke är att kunna stödja Samspelet som en nationell pilot.  
Arbetet kopplas till en referensgrupp bestående av 4 samordningsförbund som redan 
påbörjat arbetet, där de tillsammans med forskningen identifierat indikatorer för 
integrerad samverkan. Tanke är NNS resurs dokumenterar utvecklingsprocessen i 
Samspelet, som ett lärande för andra förbund samtidigt som NNS kan erbjuda ett 
förstärkt stöd för det lokala strukturomvandlingsprojektet genom handledning.  
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Beredningsgruppen har diskuterat frågan 140422 och är mycket positiva till presenterat 
förslag. Gruppen tillstyrker förslaget där arbetet, för att få strukturprojektet att fungera i 
praktiken, behöver att arbetet processas genom cheferna under tiden. Gruppen kommer 
arbeta med samverkansprocessen tillsammans med utredningen av system, kulturer och 
strukturer. Under hösten är ett möte per månad inbokat. 

Tidsplanen för grundprojektet ”Utredning angående strukturell samverkan i Samspelet” 
är tänkt med start efter sommaren 2014.  
Tanken är att NNS- resursen följer uppgjord tidsplan.  
För handledning, processtöd och dokumentering beräknas en åtgång på maximalt 3-4 
dagar per månad. Omfattningen kan diskuteras och förhandlas under tidens gång. 
Kostnader för detta, tillsammans med resekostnader och ev. kostnader för logi 
beräknas, enligt konsultarvode, uppgå till mellan 24 000 till 32 000 kronor per månad i 
maximalt 6 månader.  
 

Beslutsunderlag  
Samordningsförbundet Samspelets tjänsteskrivelse Integrerad samverkan kopplat till 
strukturprojektet, daterad 2014-05-06. 

Samspelet protokoll 2014-03-21 §10 punkten Strukturprojekt 
Inkommen skrivelse från NNS genom Jonas Wells angående: Skiss på en förstärkning/ 
komplettering av projektet ”Utredning angående strukturell samverkan i Samspelet” 
daterad 2014-04-16.  
 

Förslag till beslut 
Förslaget att till strukturprojektet koppla ett strategisk processarbetet kring integrerad 
samverkan genom att köp av extern resurs från NNS/ Jonas Wells, antas. 
Konsultuppdraget innebär; handledning, processtöd och dokumentation samt koppling 
av referensgrupp, till en månadskostnad på cirka 30 tkr/ månad i max 6 månader. 


