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Bakgrund 
LSG Nedansiljan bildades vid årsskiftet 2016/2017 och utgör en del av det utvecklingsarbete om 
samverkan som pågått i regionen med stöd av Nedansiljans samordningsförbund.  Parterna för en 
diskussion om vilket syfte, frågefokus och hur bemanningen bör se ut i en gemensam 
"mellankommunal" gruppering. LSG Gagnef har sedan länge en upparbetad samverkan och man vill 
kvarstå som en egen lokal samverkansgrupp. Mot denna bakgrund har diskuterats om även Rättvik 
respektive Leksand ska bilda varsin LSG. Därtill har man i de respektive kommunerna och 
organisationerna identifierat behov av att utreda och genomlysa hur redan förekommande 
samverkansgrupperingar är organiserade, i vilka frågeställningar samt om den är effektiv och 
ändamålsenlig. Med det som bakgrund har Rättviks kommun beviljats medel för att genomföra en 
pilotstudie i syfte att inventera samverkansbehoven inom kommunen samt med de andra två 
grannkommunerna Leksand och Gagnef och rörande samordningsförbundets övriga parter, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna. 

Syfte 
Rättviks kommun ska genomföra en kartläggning med syfte att inventera samverkansbehoven 
avseende individer som behöver stöd att etablera sig till studier och/eller arbete inom kommunen 
samt med de andra två kommunerna Leksand och Gagnef samt med samordningsförbundets övriga 
parter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna.  

Mål 
Kartläggningen ska resultera i en rapport och sammanställning över vilka samverkansgrupperingar som 
existerar idag, vilka frågor och målgrupper som där behandlas inom Rättviks kommun och med de 
andra kommunerna Leksand och Gagnef samt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Landstinget Dalarna. Målet är att utreda hur de strukturella samverkansgrupperingarna är 
organiserade samt om de är effektiva och ändamålsenliga. 

Avgränsningar 
De avgränsningar som gjorts är att det strukturella samverkansarbetet avseende individer som 
behöver stöd att etablera sig till studier och/eller arbete i åldern 16–64 år belyses. Den samverkan som 
sker på individnivå, kommer inte att behandlas i kommande redovisning.  

Metod 
Sammanlagt har 31 stycken intervjuer genomförts med kommunchef, förvaltningschefer, 
enhetschefer och tjänstemän inom Socialförvaltningen samt Barn- och utbildningsförvaltningen i 
Rättviks, Leksands och Gagnefs kommuner. Vidare har verksamhetsansvariga inom primärvården och 
psykiatrin i de tre kommunerna samt sektionschef inom Arbetsförmedlingen och enhetschef samt 
samordningsansvarig i Försäkringskassan intervjuats. En strukturerad intervjumall har tillsammans 
med uppdragsgivaren tagits fram och använts under kartläggningens intervjuer. Samtliga intervjuer 
har sammanställts och analyserats utifrån återkommande teman, likheter och skillnader. Protokoll, 
överenskommelser och styrdokument har också studerats under kartläggningen.  

Resultat 
Intern samverkan inom Rättviks kommun 
Nedan följer en beskrivning över de samverkansforum som identifierats i genomförda intervjuer med 
chefer och medarbetare inom Rättviks kommun med särskilt fokus på samverkan mellan 
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Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. Samverkansgrupperingarna agerar på flera 
nivåer inom kommunen; strategiskt och/eller operativt.   

 Kommunledningsgruppen 
Kommunledningens uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i arbetet med att utveckla Rättviks kommun, 
leda och samordna kommunens angelägenheter.  

 Socialutskottet 
 Socialutskottet fullgör kommunens myndighetsutövande uppgifter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård 

samt vad som i särskild lagstiftning anges för socialnämnd eller liknande. 
 Bildningsutskottet 
 Bildningsutskottet har beredningsansvar för frågor rörande bland annat förskola, grundskola och 

gymnasium. 
 Socialförvaltningens stabsgrupp 

Socialförvaltningen leds av en stabsgrupp som ansvarar för utveckling och samordning av socialtjänstens 
verksamhet i enlighet med mål och riktlinjer enligt politiska beslut. Här träffas socialförvaltningens ansvarige 
tillsammans med de tre verksamhetscheferna, E-hälsostrategen och den administrativa chefen. Möten sker 
månadsvis. 

 Barn och Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Barn- och utbildningsförvaltningen ledningsgrupp samordnar och planerar strategiska övergripande frågor 
som berör skolans olika verksamheter, förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen samt elevhälsan, 
särskolan och särgymnasiet. Här träffas Barn- och utbildningsförvaltningens ansvarige tillsammans med 
verksamhetscheferna som representerar förskola, grundskola, gymnasiet samt elevhälsan. 

 Forumet för psykisk ohälsa Unga 
Forumet arbetar utifrån Region Dalarnas länsövergripande överenskommelse mellan Dalarnas kommuner 
och Landstinget Dalarna riktat mot barn och unga i åldern 0–17 år som har eller riskerar att utveckla psykisk 
ohälsa. Forumet har till uppdrag att följa upp barn och unga inom Rättviks kommun som visar tecken på 
psykisk ohälsa och har behov av stödinsatser från kommunen och/eller landstinget. I gruppen finns ansvarig 
för elevhälsan representerad tillsammans med representanter från Individ- och Familjeomsorgen, LSS och 
Landstinget.  

 Samverkan ensamkommande barn med fokus på hälsa  
Samverkansgrupperingens uppdrag består av att följa upp och se över de ensamkommande barnens 
skolgång och hälsa. De som träffas är skolsköterskor, kuratorer tillsammans med kommunens 
integrationssamordnare och lärare med särskilt ansvar för ensamkommande barn. Gruppen ses regelbundet 
två gånger per termin. Samarbetet mellan de två förvaltningarna beskrivs som framgångsrikt, framförallt att 
de arbetar resurseffektivt och mot en gemensam målbild. Grupperingen ger möjlighet att förtydliga de olika 
rollerna och dess ansvar för de som är verksamma runt de ensamkommande barnen samt utrymme att se 
helhet och strukturer. 

 Forum för ensamkommande barn och nyanlända 
Forumets syfte är att fånga upp regelförändringar rörande integration samt förbereda mottagande av 
nyanlända. De ser över lagstiftningen och diskuterar hur kommunen kan möta de nationella krav som ställs 
utifrån kommunens lokala förutsättningar. De som deltar är samordnarna på kommunens boenden 
tillsammans med verksamhetschef, enhetschef inom Individ- och familjeomsorgen samt socialsekreterare. 
Här skapas förståelse för verksamheternas olika perspektiv, för målgruppens behov samt ett förbättrat 
samarbete i handläggningen och en breddning av gruppens kompetens.  

 Samverkansmöten mellan Individ- och familjeomsorg, Vuxengrupp och Arbetsmarknadsenheten 
Grupperingens syfte är att se över rutiner och strukturer för hur Individ- och familjeomsorgen samarbetar 
tillsammans med Arbetsmarknadsenheten för att underlätta återgången till arbetsmarknaden för individer 
med behov av stöd. Grupperingen beskrivs ha en öppen dialog om vad som fungerar och vad som behöver 
utvecklas vilket har skapat förståelse för deras olika uppdrag.  
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 Samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialförvaltningen har tillsammans med Barn- och Utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att se över och 
utveckla samarbetet mellan avdelningarna, dels utifrån att den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga, 
dels att antalet så kallade hemmasittare, elever som hoppat av skolan, ökat inom kommunen. Utifrån ett 
enskilt ärende har även Skolinspektionen anmärkt på att de två förvaltningarna måste utöka samarbetet.  
 

Vad som fungerar bra, vad har förbättringspotential samt förekommande skillnader mellan 
kommunerna  
Följande beskriver vad som framkommit under kartläggningen och i intervjuerna med kommunernas 
och de övriga parternas olika verksamhetsansvariga.  

Att tänka och agera som en helhet i kommunen 
I kartläggningen framkommer från flera parter inom kommunen att Rättviks kommun kan och bör bli 
bättre på att arbeta utifrån ett bredare helhetsperspektiv och ett gemensamt ansvarstagande som 
omfattar hela kommunens verksamhet. Detta kan tolkas som en signal om att förvaltningarna inom 
kommunen behöver utöka sitt samarbete. Vidare framkommer att samspelet mellan politiker och 
tjänstemän kan utvecklas dvs. en tydligare dialog mellan politikerna och tjänstemännen behövs för att 
bättre förstå hur de politiska visionerna faller ut i de praktiska verksamheterna. Flera intervjupersoner 
lyfter fram att tjänstemännen behöver bli tydligare på att kommunicera konsekvenserna av de politiska 
besluten i det operativa arbetet, både i ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Det är nödvändigt för 
att politikerna ska kunna fatta välgrundade beslut i framtiden. Chefer och medarbetare på olika nivåer 
inom kommunen lyfter också fram att kommunen behöver bli bättre på att identifiera vad tidiga 
insatser kan ge för resultat på lång sikt, samt att ta fram ekonomiska beräkningar över vinsterna med 
tidiga insatser och satsa på dem för framtida utväxling.  
 
Vikten av ett strategiskt övergripande perspektiv i arbetsmarknadsfrågor 
I intervjuerna delges en bild av att det behövs ett övergripande perspektiv för hur man arbetar med 
arbetslivsinriktad rehabilitering för rapportens målgrupp samt ett strategiskt helhetsgrepp för den 
framtida kompetensförsörjningen inom kommunen. Det framkommer att det samverkas på många 
plan men inom isolerade områden och att det övergripande perspektivet och strategin saknas både 
gällande arbetslivsinriktad rehabilitering och den strategiska kompetensförsörjningen. Här finns det 
därför anledning till att se över hur samverkan fungerar inom kommunen mellan förvaltningarna samt 
dra lärdom och fördelar av de kommuner som har en god etablerad struktur och arbetssätt för den 
strategiska kompetensförsörjningen. Särskilt viktigt att få till en övergripande strategi vad gäller 
kompetensförsörjningen med tanke på den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning 
som kommer påverka fler verksamhetsområden inom kommunen så som tillgången på personal till 
tjänster inom vård, omsorg samt skola. I tillägg fördelar staten om medlen från 
arbetsmarknadsutbildning till Kunskapslyftet som tillfaller kommunernas Vuxenutbildning och det bör 
kommunen ta tillvara på för att vidareutbilda tillgänglig arbetskraft till vård och omsorg, som ett 
exempel.  

Samarbetet mellan Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen 
I kartläggningen framkommer från fler parter att den tidigare nämnda översynen av hur 
Socialförvaltningen samarbetar med Barn- och Utbildningsförvaltningen runt barn och unga som 
riskerar eller med oavslutad skolgång behöver fortlöpa för att nå ett effektivare och mer proaktivt samt 
gemensamt agerande från kommunen. Det framkommer i intervjuerna av både parterna inom 
kommunen samt av övriga samarbetspartners att ansvarsfördelningen mellan skola och 
arbetsmarknadsenhet upplevs otydlig vad gäller det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Därför bör 
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den översyn som redan pågår med att skapa processer och rutiner för hur de två förvaltningarna ska 
samverka prioriteras och förankras på samtliga nivåer. Det finns stora vinster i att tydliggöra rollerna 
mellan de två förvaltningarna, att skapa förståelse för varandras olika uppdrag och regelverk. Här äger 
ansvariga chefer ett stort ansvar i att följa upp och efterfråga att framtagna processer och rutiner 
efterlevs i framtiden.  

Upptäckt skillnad mellan kommunerna i arbetet med kommunala aktivitetsansvaret (KAA)  
Under intervjuerna med grannkommunerna Leksand och Gagnef framkommer skillnader som är värda 
att ta i beaktning för hur intern samverkan kan utvecklas inom Rättviks kommun. Det framkommer att 
dessa kommuner har en tydligare process för hur de arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) och är av alla medarbetare en känd ansvarsfördelning mellan skola och arbetsmarknadsenhet. 
Av intervjuerna i grannkommunerna ges intrycket att de kontinuerligt följer och utvärderar den 
handlingsplan och överenskommelse som kommunen slutit med Arbetsförmedlingen för att unga ska 
slutföra sina studier. Likaså uttrycks ett tydligare förhållningssätt runt individen/eleven; att dennes 
bästa möjlighet att inträda på arbetsmarknaden är att slutföra sina gymnasiestudier. I styrgrupperna 
för det kommunala aktivitetsansvaret i grannkommunerna finns de tjänstemän som arbetar operativ 
med ungdomarna representerade vilket urskiljer sig från Rättviks kommun. 

Förbättringar i samverkan Individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten 
En utvecklingspotential som lyfts fram i samverkansmötena mellan Individ- och familjeomsorg och 
Arbetsmarknadsenheten är att nyttja detta fungerande forum till att även samverka runt målgruppen 
nyanlända genom att bjuda in kommunens ansvariga för integration till samverkansgrupperingen. 

 
Extern samverkan mellan Rättviks kommun och de övriga parterna 
Nedan följer en beskrivning över vilka olika samverkansforum som uppmärksammats i genomförda 
intervjuer med chefer och medarbetare inom Rättviks, Leksands samt Gagnefs kommuner samt chefer 
och ansvariga för de externa parternas verksamheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Landstinget.  Då kartläggningen utgår från Rättviks kommun fokuserar sammanställningen på Rättviks 
kommun och dess samverkan med övriga parter men jämförelse görs även med Leksands och Gagnefs 
kommun samt förslag på förbättringsåtgärder.   

 Polsam 
Den lokala politiska samverkansberedningen mellan kommuner och Landstinget Dalarna.  

 Lokala samverkansgruppen (LSG) Nedansiljan 
LSG Nedansiljan är inte en färdigformerad gruppering än. Parterna i Nedansiljans samordningsförbund 
avvaktar bland annat förevarande kartläggning och kommer utifrån denna, med stöd av Nedansiljans 
samordningsförbund, ta fram förslag på vilket syfte, frågefokus och hur bemanningen bör se ut i en lokal 
samverkansgrupp med alla tre kommunerna och övriga parter. En idé är att grupperingen kan avhandla 
övergripande strategiska frågeställningar samt förankra gemensamma projekt och aktiviteter.  

 Styrgruppen för Coachingteamet 
Styrgruppen består av delvis av chefer till medarbetarna i Coachingteamet och har till uppdrag att styra, följa 
upp och utveckla arbetet i Coachingteamet. Styrgruppen bilades för att ge samverkansparterna kontroll över 
verksamheten och på så vis få en större inblick och påverkansmöjlighet i verksamheten. Teamet har tidigare 
till stor del hanteras och drivits av samordningsförbundet.  

 Lokala överenskommelse Etableringen (LÖKEN) 
Arbetsförmedlingen har tillsammans med Rättviks kommun, Migrationsverket, Försäkringskassan och 
Landstinget träffat en överenskommelse om samverkan för mottagande och etablering av nyanlända. Den 
lokala överenskommelsen avser att tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning och roller mellan de olika 
myndigheterna för att stärka samarbetet och effektivisera resurserna i integrationsprocessen. Här finns 
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Socialförvaltningens samt Barn- och utbildningsförvaltningens chefer representerade tillsammans med 
tjänstemän som arbetar operativt med målgruppen. Träffarna sker två gånger per år.  

 Styrgruppen för Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)  
Här träffas kommunens representanter från Stiernhööksgymnasiet, Individ- och familjeomsorgen, 
Arbetsmarknadsenheten, Elevhälsan och Arbetsförmedlingen för att styra och följa den överenskommelse 
samt handlingsplan som kommunen upprättat för ungdomar i åldern 16–24 år som syftar till att fullfölja 
gymnasieutbildningen. Överenskommelsen är sluten mellan kommunen och Arbetsförmedlingen med målet 
för arbetet, att ungdomarna i första hand ska återgå till studier och arbete. Huvudansvarig för Kommunala 
Aktivitetsansvaret är rektor för Stiernhööksgymnasiet. Utöver styrgruppen finns en arbetsgrupp som följer 
upp och arbetar med ungdomarna på individnivå.  

 Samtalsmottagningen för barn och unga upp till 18 år - lokal överenskommelse om samverkan 
inom Rättviks Kommun 
Samtalsmottagningen erbjuder råd och stöd, bedömning och behandling samt föräldrastöd till barn och 
unga. För samtalsmottagningen finns en styrgrupp med tillhörande forum där ansvariga för Elevhälsan, 
Individ- och familjeomsorgen, Vårdcentralen genom kurator och samtalsterapeut träffas. Syftet med 
samverkansarbetet är att följa upp och få inblick i respektive verksamhet samt genom deras arbete hjälpa 
och stötta barn och unga upp till 18 år med psykisk ohälsa. Regelbundna träffar varje månad.  

 Beroendemottagningen – lokal överenskommelse om samverkan mellan primärvården, 
psykiatrin och kommunen  
Samverkan vilar på att det finns en lokal överenskommelse om beroendemottagning mellan kommunen, 
primärvården och psykiatrin som styrgruppen med chefer från respektive verksamhet följer upp. Här bedrivs 
även operativt arbete med gemensam mottagning en gång per vecka.  

 Samverkan våld i nära relationer 
I detta forum träffas enhetscheferna för Individ- och familjeomsorgen i Leksand, Rättvik och Gagnef för att 
diskutera åtgärder och planera för gemensamma utbildningsinsatser för personalen i ämnet ”våld i nära 
relationer”. Samverkan sker utifrån att staten har beviljat medel till landets kommuner att arbeta med denna 
fråga samt kompetens höja berörda tjänstemän inom området. 
 

Kort beskrivning av samverkan med övriga parter i Leksands och Gagnefs kommun 
Gagnefs kommun har utöver ovanstående forum samverkansgrupperingar med de övriga parter, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna: 

 Lokal samverkansgrupp i Gagnef (LSG), en grupp med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
kommunen, primärvården och psykiatrin med syfte att samverka kring individer som har behov av 
arbetslivsinriktad rehabilitering från fler än en part. 

 Årligen arrangerad insats som finansierats av Nedansiljans samordningsförbund i form av 
Samverkanskonferens med samtliga aktörerna representerade från den Lokala Samverkansgruppen, 
både chefer och medarbetare.  

 Styrgrupp för chefer inom psykiatrin, primärvården samt socialtjänsten. 
 Återkommande frukostmöte mellan kommunens och öppenvårdspsykiatrins medarbetare. 
 Styrgrupp för LOVIS, samarbete mellan socialtjänst, primärvården och öppenvårdspsykiatrin vid 

vårdcentralen i Gagnef kring riskbruk, missbruk och beroende.  
 

Leksands kommun har utöver ovanstående forum ytterligare samverkansgrupperingar med de övriga 
parter Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget Dalarna: 

 KOLA, styrgrupp för de överenskommelser och styrdokument som finns mellan kommun och landsting. 
 Operativa gruppen, styrgrupp mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, Integration, 

Individ- och familjeomsorgen samt SFI, Vuxenutbildningen och representanter från Folkhögskolorna i 
Leksand.  

 Styrgrupp mellan Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsenheten.  
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 Forum för socialpsykiatrin, samverkan mellan kommun, vårdcentralen och psykiatrin. 

 

Vad fungerar bra, vad har förbättringspotential samt förekommande skillnader mellan 
kommunerna  
Följande avsnitt avser att beskriva vad som framkommit under kartläggningen vad gäller Rättviks 
kommuns externa samverkansarbete samt jämförelse med hur de andra kommunerna samverkar med 
motsvarande parter.  

Samverkan mellan kommunerna 
Inför kartläggningen fanns önskemål om att se över samverkan mellan kommunerna vad gäller 
målgruppen som har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Under intervjuerna framkommer att 
denna samverkan sker i en mindre omfattning om man bortser från samarbetet mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen i Rättviks och Leksands kommun med deras gemensamma grepp kring 
Vuxenutbildningen och Gymnasiet samt det samverkansarbete som har påbörjat ske i den Lokala 
Samverkansgruppen för Nedansiljan samt Styrgruppen för Coachingteamet.  

Mellan arbetsmarknadsenheterna i kommunerna finns utbyte mellan cheferna som har ett nätverk där 
de utbyter erfarenheter och kunskaper i syfte att lära av varandra i det operativa arbetet. Vidare 
förekommer ett etablerat strukturellt samarbete vad gäller möjligheten att placera 
kommuninnevånare i en annan kommuns arbetsmarknadsenhet om särskilda behov föreligger. En 
ytterligare samverkan som sker mellan kommunerna är arbetet med att ta fram utbildningsinsatser till 
kommunens tjänstemän om hur man handskas med våld i nära relationer.   

Kartläggningen visar att det finns fler regionala samarbeten och utbyten än enbart samverkan mellan 
Rättvik, Leksands och Gagnefs kommun. Ett sådant exempel är det nu avslutade projektet ”Unga till 
arbete” som Region Dalarna bedrivit. Genom nätverksträffarna som Region Dalarna bjudit in till har 
operativa tjänstemän i projektet utbytt erfarenheter. Erfarenhetsutbyte i det vardagliga arbetet 
mellan enbart Rättviks, Leksands och Gagnefs kommun förekommer i begränsad form.  

Samverkan mellan kommunerna och Landstinget 
Under kartläggningen framkommer att Rättviks kommun önskar ett närmare samarbete med 
Landstinget, med både primärvården och psykiatrin. Vid en sammanställning av de genomförda 
intervjuerna framträder en skillnad mellan kommunerna där Gagnef särskiljer sig med ett etablerat 
samarbete mellan kommunen och Landstinget Dalarna. Genom Gagnefs Lokala Samverkansgrupp och 
samarbetet som gruppens chefer lägger grund för genom att planera, genomföra och utvärdera en 
årlig samverkanskonferens där kommunens och Landstingets personal på samtliga nivåer samlas 
skapas en samverkan som faller väl ut i det operativa arbetet. 

Utöver Gagnefs Lokala Samverkansgrupp finns en styrgrupp mellan Gagnefs kommun och Landstinget 
Dalarna där chefer och verksamhetsansvariga samlas för att diskutera nuläget i respektive verksamhet 
och hur samverkan kan utvecklas. Utöver det tillkommer frukostmöten som arrangeras kontinuerligt 
mellan kommunen och Landstinget där samtliga medarbetare är inbjudna. Med stöd av dessa forum 
har en förståelse för Landstingets rådande situation med minskade resurser skapats bland kommunens 
tjänstemän. Kartläggningen visar således att när god kommunikation mellan parterna finns etablerad 
tillrättaläggs missförstånd och skapar istället förståelse för verksamheternas olika förutsättningar  

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)  
Under intervjuerna framkommer från flera håll ett behov att se över hur det Kommunala 
aktivitetsansvaret tillämpas i Rättviks kommun. Man framhåller att det finns en förbättringspotential i 
strukturen för detta arbete samt ett behov av att förtydliga vem som ansvarar för vad. Flera parter 
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inom kommunen och övriga samarbetspartners lyfter fram att det råder otydlighet i 
ansvarsfördelningen. I intervjuer med de andra kommunerna Leksand och Gagnef framkommer att 
tjänstemän i hela organisationen betonar vikten av att arbeta efter framtagen handlingsplan och den 
överenskommelse som kommunen tecknat med Arbetsförmedlingen. Även vad gäller 
sammansättningen av representanter i de respektive styrgrupperna för KAA skiljer sig kommunerna 
emellan där Rättvik utmärker sig med avsaknaden av en representant från den operativa nivån i 
styrgruppen. Att arbeta som t.ex. i Leksand där tjänstemän som arbetar direkt med ungdomarna deltar 
i styrgruppen är värt att beakta för att både utveckla strukturen och ansvarsfördelningen inom Rättviks 
kommun. Vad gäller kulturella skillnader noterade i form av inställning och attityd som framkommit 
finns det återkommande uttalanden i grannkommunerna att ambitionen och yttersta målet alltid är 
att lotsa samtliga elever tillbaka till studier. Likaså lyfts vikten av nära relationer fram mellan 
elevhälsan, lärarna och ungdomarna för att tidigt uppfatta avvikande signaler från eleven samt den 
återkommande attityden från flera led inom kommunerna, ”vi vuxna får aldrig tappa tron på dessa 
ungdomar”.  

Tydlighet och ägarskap på övergripande nivå mellan kommun och landsting 
Vid en sammanställning av intervjuerna framträder en bild av att det finns tydligare övergripande 
överenskommelser och styrdokument som leder arbetet för hur kommun och landsting ska samverka 
med varandra från toppen till botten i grannkommunerna jämfört med Rättviks kommun. I Gagnef 
finns tex styrgruppen mellan kommun och landsting med representanter från samtliga verksamheters 
chefer och i Leksand lyfts kommunens och Landstingets grupp ”KOLA” fram ett positivt forum. 
Överenskommelserna och styrdokumenten slår an tonen för hur arbetet ska bedrivas samt vad som 
prioriteras. Ytterligare en aspekt som lyfts fram från flera chefer i grannkommunerna är att de ser tungt 
på sitt egna ansvar i att kanalisera ut information om det som överenskommits och diskuterats på 
samverkansforumen till sina verksamheter och medarbetare. Det finns en stor förbättringspotential 
att se över strukturen för det övergripande samverkansarbetet mellan kommun och landsting i Rättviks 
kommun med stöd från grannkommunerna i hur de organiserat det.  

Samverkan mellan Kommunerna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
Kartläggningen visar att det upplevs närmare till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i 
handläggningen hos grannkommunerna Leksand och Gagnef. I Leksands kommun och 
arbetsmarknadsenheten har personalen en naturlig närhet till handläggare på Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen då de delar samma lokaler som Coachingteamet. Det lyfts fram som en 
framgångsfaktor att enkelt kunna söka stöd i olika frågeställningar runt individen.  I Gagnef lyfts 
samverkanskonferensen fram som ett forum där etablerad samverkan i den vardagliga handläggningen 
skapas. Det bör tilläggas att samverkan som sker på individbasis mellan Arbetsförmedlingen och 
Arbetsmarknadsenheten i Rättvik upplevs fungerande och positivt. En förbättringspotential att se över 
är att bjuda in Coachingteamets teamledare till samverkansträffarna som sker mellan 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och Socialförvaltningen i Rättviks kommun samt även 
representant från Försäkringskassan. Detta har framkommit som ett förslag i intervjuerna från 
operativa tjänstemän.  

I Leksand har man valt att initiera till en ny samverkanskonstellation med uppstart under hösten 2017 
där Arbetsförmedlingen bjuder in till möten med Arbetsmarknadsenheten, Individ- och 
familjeomsorgen, Vuxenutbildningen, SFI samt kommunens Folkhögskolor, Västervik- och Leksands 
Folkhögskola. Syftet med initiativet är att ta ett samlat grepp kring kommunens alla målgrupper som 
har behov av stöd och rehabilitering för att återgå till självförsörjning samt skapa en strategi för 
kommunens framtida kompetensförsörjning, säkra tillgång till personal inom vård och omsorg samt 
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säkrad arbetskraft till kommunens näringsliv, tex personal till hotell och restaurangnäringen. Denna 
struktur bör vara av intresse för Rättviks kommun att studera och se över. 

Skillnader i kultur, attityd och förhållningssätt 
Att attityd, förhållningssätt och inställning till samverkan påverkar samverkan och samarbete kommer 
säkerligen inte som någon nyhet. Följande sammanfattning bygger på det som uppmärksammats i 
intervjuerna vad gäller skillnader i uttalanden och betoningar samt hur ofta uttalanden eller citat 
förekommit.  

En viktig faktor som framkommit är att chefernas inställning till att samverka har en väsentlig 
betydelse, att viljan och engagemanget för samverkan finns trots att det kan upplevas att den andra 
samverkande parten har mindre intresse eller utrymme till samverkan. Att ständigt fråga med en 
nyfiken attityd och synsätt att vi lär av varandra samt fråga hur kan vi förenkla vårt gemensamma 
uppdrag genom att samverka. Detta behöver genomsyra samtliga nivåer från högsta chef till operativa 
medarbetare där särskilt chefen bär en tongivande roll att sprida detta förhållningssätt i sin 
organisation. På så vis finns en möjlighet att skapa en positiv atmosfär kring samverkan även när den 
upplevs kärva.  

En levande dialog om fördelarna som samverkan medför i det operativa arbetet och effekterna på sikt 
för kommuninnevånare rekommenderas att föras internt i verksamheterna samt i gemensamma 
forum. Vid sammanställningarna av intervjuerna i Gagnefs Kommun finns tydligare återkommande 
uttalanden om att tiden som läggs på samverkan på sikt kommer gynna kommuninnevånarna. Att tiden 
som läggs på att diskutera varför man ska samverka ger resultat tillsammans med övergripande 
styrdokument, en etablerad struktur och en god kultur. Som tidigare noterats framkommer vikten av 
att samverka än tydligare vid omorganisationer och neddragningar hos någon av parterna, att då våga 
fortsätta arbete vidare med inställningen ”vilka möjligheter finns här till samverkan utifrån rådande 
situation” istället för ”vad är vårt absoluta måste och minimum utifrån lagstiftningen”.  

Slutsats, analys samt rekommendationer 
Nedan presenteras några slutsatser utifrån analyser av vad som framkommit i intervjuerna och utifrån 
en samlad bild av hur samverkan fungerar internt inom Rättviks kommun, med grannkommunerna 
Leksand och Gagnef samt med de övriga parterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Landstinget ges förslag på framtida åtgärder att reflektera och diskutera på övergripande nivå och 
förslagsvis inom Nedansiljans Lokala Samverkansgrupp. 

Samverkan som viktigast vid organisationsförändringar och neddragningar 
Som tidigare beskrivits ovan framkommer i kartläggningen att samverkan mellan Gagnef Kommun och 
Landstinget lagt grund för en lyckad kommunikation där en förståelse skapats inom kommunen för 
Landstingets situation med minskade resurser. Vid större organisationsförändringar, neddragningar av 
resurser eller förändringar i myndighetsutövningen hos någon av parterna blir därför slutsatsen att det 
är än viktigare att ta sig tiden till samverkan på chefsnivå för att skapa goda förutsättningar för 
medarbetarnas möjlighet att fullgöra sina uppdrag, att ge kommuninnevånarna det stöd och service 
de behöver för självförsörjning. Risken finns annars att kommunens tjänstemän upplever att de står 
ensamma i uppdraget att rehabilitera tillbaka individerna till arbetsmarknaden. Flera chefer inom 
Gagnefs kommun vittnar om att en god samverkan berikar det dagliga arbetet och arbetsmiljön bland 
medarbetarna med en möjlighet att se sin roll i ett större samhällsperspektiv samt upplevelse av högre 
trygghet i myndighetsutövningen. Det är värt att reflektera vad samverkan ger för positiva effekter på 
sikt för både arbetsmiljön hos de olika parterna samt vinsterna för kommuninnevånarna.  
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Gemensam introduktion och kriterier vid chefsprofilering 
Vid nytillsättning av chefer som ska ingå i olika samverkansforum upplevs av flera personer i 
kartläggningen att samtliga samverkansforum riskerar tappa fart när och att omtag behövs göras när 
nya medlemmar introduceras i samverkansgrupperingarna. Särskilt påtagligt blir detta när mötena 
sker mer sällan samt om omsättningen på chefer är hög. Detta riskerar att äventyra 
samverkansgrupperingens effektivitet vilket på sikt kan leda till ifrågasättande om grupperingen är 
ändamålsenlig. I kartläggningen framkommer att nytillsatta chefer ofta saknar introduktion till de olika 
samverkansforumen, att deras introduktion bygger deras egna intresse, engagemang och förkunskap 
om samverkan. Med detta som bakgrund rekommenderas att skapa en gemensam introduktion till 
samverkan samt vid chefsprofileringen efterfråga erfarenheter och kunskaper i att överblicka och se 
strukturer.  

Vikten av en positiv inställning till samverkan 
I en introduktion av nya medarbetare är ofta arbetsgivarens värderingar och visioner tongivande, 
varvid även värdet av samverkan bör lyftas fram som en del av arbetsgivarens visioner.  Det kan lägga 
en grund för framgångsrik kultur och attityd till samverkan vilket framkommer i kartläggningen minst 
lika viktig som att det finns en struktur för samverkan. Att samverkan bygger på de relationer som 
individer skapar går inte att förneka. Med en introduktion och kompetensutvecklingsinsats där 
samverkan ingår i värdegrundsarbetet bör förutsättningarna öka för att goda relationer och bra 
samarbetsklimat utvecklas samt kan bibehållas när samverkans forumen byter representanter. 
Tillsammans med en tydlig struktur för samverkan, från övergripande strukturell nivå ända till operativ 
nivå med en tydlig röd tråd och syfte läggs en god grund för effektiv och ändamålsenlig samverkan.  
 
Nyttja fördelarna med det finansiella samordningsförbundet 
Kommunerna som ingått i denna kartläggning är små kommuner och de målgrupper som behöver 
särskilda stödinsatser för att nå egen försörjning är relativt små. För att åstadkomma detta borde 
parterna tillsammans inom de tre kommunerna hitta en samverkangruppering där den typen av 
gemensamma behov och frågor kan belysas. Parterna rekommenderas att ta stöd av 
samordningsförbundet för att starta upp ett sådant forum i form av en Lokal samverkansgrupp (LSG 
Nedansiljan). Här behöver framförallt Landstinget och Försäkringskassan i Gagnefs kommun se 
fördelarna med att gå samman i en sådan gruppering.   
 
Tidiga insatser och långsiktigt resultat  
I kartläggningen efterfrågas liksom i andra samhälleliga sammanhang ett nytt synsätt vad gäller tidiga 
insatser och långsiktiga resultat dvs. att våga satsa medel och resurser på tidiga insatser för att tjäna 
in detta i långsiktigt perspektiv. För att få mer utväxling i dessa dialoger, att verkligen satsa på de 
förebyggande insatserna rekommenderas att en ekonomisk kostnadsanalys tas fram på vad proaktiva 
insatser och hur samverkan ekonomiskt kan bespara kommunerna i långsiktigt scenario. Exempel kan 
hämtas från det privata näringslivet som tagit fram ekonomiska underlag för vad ohälsa och 
sjukfrånvaro kostar jämfört med kostnaden för förebyggande insatser. Översatt till ett kommunalt 
perspektiv skulle man kunna ta fram ekonomiska underlag på vad kommunen och samhället skulle 
bespara om t.ex. en ung person slutför sin utbildning jämfört om hen inte gör det.  

Lära från parternas samverkan under integrationsprocessen 
Den samverkan som sker kring nyanlända i samtliga kommuner lyfts generellt fram som ett bra 
exempel på när samverkan fungerar gott och där bra samarbetsformer växt fram under kort tid. Vid 
en närmare undersökning framstår den överenskommelse (LÖKEN) som upprättats mellan de 
samverkande parterna ha lagt grunden till att samarbetet upplevs positivt. Generellt kan konstateras 
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att där det finns en övergripande överenskommelse, som följs upp och leder samverkansarbetet 
framåt, upplevs en högre effektivitet och mening i att samverka. Slutsatsen är att detta bidrar till att 
utveckla ett strukturellt arbete som inte är personbundet, vilket ger kvalité och fokus i arbetet. Värt 
att ta i beaktning i de forum där det saknas en övergripande överenskommelse.  

Avslutningsvis 
Avslutningsvis ska nämnas att kommunerna har relativt goda interna samverkansforum och med de 
övriga parterna samt att vägarna inte upplevs alltför långa att nå varandra. Därför behöver samverkan 
ständigt utmanas genom kontinuerlig utvärdering av framgångsrika samverkansformer. Att ha olika 
åsikter om hur arbetet ska bedrivas mellan parterna skapar dynamik vilket lägger grunden till 
utveckling av den samhällsservice som parterna bedriver.  

 
 

 

 

 

 


