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2015-04-16  
Samordningsförbundet i Jämtlands län bjöd in till 

EN DAG SOM SYFTAR TILL INSPIRATION VIA KUNSKAP  
 
  

”SAMORDNING - KITTET I 
VÄLFÄRDSBYGGET” 
- Samordningsförbund med uppdrag att samverka  

- Vad säger forskningen om samverkan? Framgångsfaktorer?  

- Lokalt perspektiv på samverkan i länet  

- Tankesmedja, paneldiskussion  

 
Medverkade gjorde   
Ola Andersson, Förbundschef Samordningsförbundet DELTA, Göteborg. Nationella rådet för 
Samordningsförbund.  
Runo Axelsson, professor i Health management, universitetet i Ålborg, Danmark.  
Samordningsförbundet i Jämtlands län och partners. 

50-talet personer från länet, tjänstemän och politiker samt kollegor från andra 

samordningsförbund kom och lyssnade, diskuterade och reflekterade.  

Vår förra ordförande och nuvarande regionrådet Ann-Marie Johansson inledde dagen. Som 

politiker vill hon lyfta och betona det vi kan och ska göra för att utveckla för medborgarnas 

bästa. På alla håll och i samordningsförbund. 

 

Dagen lyfte frågor om nutid och framtid – det finns mer att göra för att samverka väl och medvetet 

samt strukturella frågor om samordningsförbundens roll i välfärdsinsatser för medborgare. Var och 
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en tar med sig frågor och bekräftade tankar hem till sin egen verksamhet. Förhoppningsvis påfyllda 

med kunskap och inspiration. 

 

Gunilla Kaev, Samordningsförbundet Jämtland annonserade en återkommande nätverkande dag 

2016 med Ola Andersson som medverkande support. Detta för att hålla fokus på samverkansfrågor 

samt frågan om samordningsförbunden roll och arbetssätt i välfärdsbygget i samhället. 

Samordningsförbundet i Jämtlands län bjuder in 2016! 

Ola Andersson lyfte frågan om samordningsförbundens betydelse och möjlighet att vara en tydlig 

kugge i välfärdsstruktur. Han efterlyste politikens vilja – vem äger frågan om samordningsförbundens 

utveckling i politiken? Vilken minister följer och leder frågan? Varför bara en minister, samverkan 

inom departementen efterlyses. Bra lyfta blicken utöver vardagsfrågor och lokalt perspektiv tyckte 

dagens åhörare. Frågan hör hemma i större sammanhang, politikens vilja och ansats spelar roll. 

 

Inspel/ sagt under dagen; 

Vi måste verka väl tillsammans för att nå ut med välfärden till medborgare som är i stort behov av att 

få stöd och ha en livskvalitet. Samverkan och samordning av resurser  

Tänk med helhet som bas. Skapa samsyn. 

-Vad ”kostar” samhällsmässigt, en medborgarlön? Måste alla arbeta?? 

-Hur få med medborgarnas synpunkter mer?  

-Vad ska mätas och utvärderas? Måste allt mätas och resultatmässigt utvärderas? Hur mäter man 

samverkan? Vilka modeller är bra? Tänk inte i standardmodeller….  

-Använd de led och styr-strukturer som finns… om samordningsförbund att nå ut och involveras i 

regioners övergripande arbete 

-Bra med lagom stora organisationer/kommuner – o-krångligt att jobba i  

-”Vi samverkar mycket här! (fint att säga?)– men hur är det i verkligheten? Funkar det i praktiken?”  

-Hur mycket tid tar det att samverka? Mer/ mindre? När ska man samverka?  

-Det krävs särskild kompetens för att samverka. Det krävs särskild kunskap och förhållningssätt hos 

ledare 

-Skapa ”soffor”  

-Samordningsförbundet är en bra plattform för att kanalisera ESF-medel 

-Samordningsförbunden en bra plattform för nationella /SKL satsningar 

-Bjud in politiker – ta med riksdagspolitiker in i samordningsförbundens arbete/styrelse för att trycka 

på uppåt 

-Bra få tankar och kunnande  om samverkan - framgångsfaktorer och risker/hinder bekräftade och 

upplyfta 

-Det var en bra dag! 
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Slutord: 

Samverkan är att vara gränsöverskridande och verka samman med respekt och öppet sinne– det 

fortsätter vi att jobba vi på!  

Samordningsförbund – en möjlighet och bra struktur med plattform att använda – det fortsätter vi 

att jobba på! 

 

Resultat kommer… se över tid. Var bara uppmärksam på det som faktiskt händer, skeenden, 

beteenden och effekter som kanske inte alltid kan mätas i pengar eller siffror.  

Vi återkommer nästa år. Då får vi se hur stor synergieffekt vi tycker vi har nått genom att 

samverka, 2+2=5 eller 2+2=8?? 

 

 

Bild svep………… 

 
Martine Eng, politiker i Åre kommun samt i Samjamt´s styrelse 

Ann-Marie Johansson, regionråd Region Jämtland/Härjedalen 

Peter Wildt, projektledare ”Verktyg hela vägen – Birka”/Samorndingsförbundet Jämtlands län 

Lena Hallquist, Region Jämtland/Härjedalen 
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Förbundskollegor;                               Helene Breed och Anette Burman, Region Gävleborg, Hannah-                

Jan Andersson Sundsvall                    Karin Linck, ordf i sf Gävleborg, Tinna Cars-Björling och Margareta 

Bodil Mattsson Timrå/Härnösand    Mörtsell AF, styrelsemedlem i Gävleborg och Jämtlands läns sf 

 
Gunnar Hjelm, regionfullm, Lena Bäckelin reg fullmäktige i Jämtland/Härjedalen 

Anja Skålén, Åre projektledare FÅKUS/Samordningsförbundet Jämtlands län 
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Håkan Printz och Bengt Werin, Navigatorcentrum och Mirja Israelsson, 

Integrations service. Alla från Östersunds kommun 

 

 
Frida Hansson, Folkhälsocentrum Region J/H och Wiveka Kjellgren, Strömsunds kommu

  Interaktiv teknik. Monica Andersson, Samordningsförbundet  
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Åke Rönnberg, Monica Andersson, Ola Andersson, Gunilla Kaev och Runo Axelsson efter dagen……….. 

Tack för gott samarbete! 

 

 

Östersund 2015-04-17 

Sammanställning gjord av Gunilla Kaev, Samordningsförbundet i Jämtlands län 


