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Tankar om sammanslagning utifrån tjänstemannaperspektiv

• Organisationen var ett objekt för ägarna  (rådighet)

• Helt nytt uppdrag för den nya huvudmannen: 
innehåll och struktur

• Annan logik in i befintlig stor organisation
- samverkan vs egen drift, t.ex. styrdokument/verksamhetsplaner
- relation:  politiker – tjänstepersoner
- stordrift vs flexibilitet
- mycket påfrestande för väldigt många parter

• Efter två år börjar vissa saker ta form

Landstinget i Östergötland +
Regionförbundet ÖSTSAM =

Region Östergötland
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1.

Förutsättningar

Gemensam målbild

Samrådens syfte

Begrepp o Roller

2.
Struktur

Övergripande 
struktur
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3.
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Byggstenar för samverkan
Regionen + kommunerna
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1.

Förutsättningar

Målbild för samråden:

Ett gemensamt system för 
Östergötlands utveckling

Region Östergötlands 
strategier och insatser

Ett starkare 
Östergötland! 

Kommunala strategier 
och insatser

Gemensamma 
strategier 

och insatser

Gemensam 
uppföljning

Gemensam
- Kunskap 
- Behovsanalys  
- Prioritering

Byggs av: Förutsätter:



Vad är en rimlig 
samverkansambition?
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1.

Förutsättningar

1.
Samtal

2.
Samsyn

3.
Samförstånd

4. 
Samverkansbeslut

5. 
Samordnade 

insatser 

Uppskattad tid och kraft som 
läggs i respektive steg

Samverkanstrappans fem steg



1.

Förutsättningar

• Parternas grunduppdrag och ansvar som huvudmän är utgångspunkten för samverkan 

kring frågor av betydelse för länets fortsatta utveckling. 

• I frågor där kommuner och region har ett delat ansvar ska samverkan ske för att nå 

uppsatta mål för Östergötland. (tex: infrastruktur, kompetensförsörjning, kultur, 

näringslivsutveckling och hälso- och sjukvård)

• Frågor där kommunerna/regionen har egen beslutanderätt men som har betydelse för 

andra aktörer eller påverkar relationen mellan aktörerna ska lyftas i samråden. (tex: 

samhällsplanering, kollektivtrafik, miljöfrågor, gymnasieutbildning) 

• Regionens ansvar för utvecklingsarbetet på regional nivå inom ett område påverkar inte 

kommunernas ansvar eller handlingsfrihet inom området.

• Regionen ansvarar för att upprätthålla arenor för samråd och samverkan, primärt mellan 

kommunerna och regionen, men också vid behov med andra aktörer.

Roller och ansvar
Utdrag ur Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete:
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• Samråden utgörs av politiska representanter från regionen och kommunerna

• För att förenkla begreppen kallas samrådsgrupperna för:

– Samrådet för strategiska frågor (strategiska samrådet)

– Samrådet för företagande (kompetensförsörjning, företagande och 
attraktivitet)

– Samrådet för kultur (kultur och kreativitet)

– Samrådet för samhällsplanering (kollektivtrafik, infrastruktur, 
samhällsplanering)

– Samrådet för vård- och omsorg

• Till respektive samrådsgrupp kopplas en tjänstemannagrupp kallad ledningsgrupp

– Ledningsgruppen för strategiska frågor (kommunchefsgruppen)

– Ledningsgruppen för företagande/kultur/samhällsplanering/vård- och omsorg 
osv

Nya begrepp
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1.

Förutsättningar



• Samråden hanterar gemensamma frågor inom respektive område. Detta omfattar 
bland annat:

– Principiella frågor inom sakområdet

– Gemensamma utvecklingsfrågor inom området

– Inspel till utarbetande eller revidering av regionala och kommunala strategier

– Ärenden som där lag/förordning/instruktion anger att samråd ska ske 

• I Samrådet för strategiska frågor hanteras frågor som är av strategisk principiell 
betydelse för Östergötlands utveckling respektive frågor som påverkar relationen 
mellan regionen och kommunerna (tex ansvarsfördelning, finansiering)

Samrådens uppdrag
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2.
Struktur



• Ledningsgrupperna ansvarar för att inom respektive området:

– driva den gemensamma utvecklingen för Östergötland

– genomföra beslutade strategiska överenskommelser

– identifiera möjligheter till ökad samverkan mellan parterna

– tydliggöra förväntningar och krav på gemensamma nätverk

– säkerställa att ärenden hanteras på ett samordnat sätt

– vara sakkunniga till samråden 

– genomföra uppdrag från samråden

– vid behov vara beredande i ärenden

Ledningsgruppernas 
uppdrag - förslag
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2.
Struktur



• Region Östergötland säkerställer administrativt stöd för att stödja 
samverkansstrukturen med kallelser, ärendehandlingar, minnesanteckningar osv.

• En politisk samrådsgrupp för utbildnings-/skol-/kompetensförsörjningsfrågor 
etableras. 

– Förutsätter att det finns ett uttryckligt intresse från kommunerna

– En sådan samrådsgrupp påverkar inte ansvarsfördelningen av sakfrågorna 
mellan kommunerna och regionen 

Struktur - förslag 
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2.
Struktur



Övergripande samrådsstruktur
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Nätverk Nätverk Nätverk Nätverk Nätverk

Samrådet för  
strategiska 

frågor

Lednings-
gruppen för
strategiska 

frågor

Länets kommuner
Region Östergötland 

Samrådet för  
näringslivs-
utveckling

Samrådet för 
kultur

Samrådet för 
samhälls-
planering

Samrådet för 
vård och 
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utveckling

Lednings-
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Gemensam ”miniminivå” för alla politiska samråd:
• Minst en politisk företrädare från resp kommun + presidiet från RÖ
• Ett AU bestående av minst en kommunrepresentant och en RÖ-representant
• En gemensam arbetsplan för samrådets verksamhet utarbetas tillsammans av 

respektive samråd och ledningsgrupp.
• Arbetsplanen förankras i det strategiska samrådet?
• Minst två möten per år

Därutöver beslutar samråden själva om:
• Ytterligare ordinarie representanter (oppositionsföreträdare)
• Ersättare som kan delta när ordinarie ledamot har förhinder.
• Ytterligare representanter från respektive organisation kan bjudas in vid behov, 

tex vid frågor som berör flera områden/nämnder. (tillfälligt eller permanent)
• Utformningen av AU
• Mötesfrekvens
• Formerna för tjänstemannamedverkan vid de politiska samråden 

Samrådsstruktur -
arbetsformer
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