
Förslag 

 

Ur Magnus Perssons rapport ”Utvärdering Samverkansavtal – våren 2021” 

SAMMANFATTNING – 27 REKOMMENDATIONER  

Kort bakgrundsinfo: Har i nuläget valt att behålla den ordning som rekommendationerna 

beskrivs i rapporten. De bör senare klustras beroende på vad som bedöms 

som ”verkställighet” och vad som ligger utanför och bör ingå i uppdrag till Värmlandsrådets 

arbetsgrupp. 

Har använt mig av gulmarkering för att tydliggöra vad som bör ingå i begreppet 

verkställighet. 

Rekommendationer: 

• Säkerställ att tid för dialog om samverkansstrukturens utveckling finns på agendan 

minst en gång varje år.  

 

• Region Värmland bör på ett tydligt sätt klargöra att Samverkan – Värmland är den 

plattform man önskar använda för samverkan med Värmlands kommuner 

övergripande och i de uppdrag som finns i de olika nämnderna.  

 

• Region Värmland bör ta initiativ till etablering av sakområdesråd (dialogforum för 

förtroendevalda) kopplade till de processer som regleras i lag och/eller reglemente. 

 

• Region Värmland bör initiera en dialog om vilka av de kommunala yrkesnätverken 

som också bör fungera som stöd till kommande sakområdesråd. En tydlig 

formalisering gör kopplingen mellan region och kommuner starkare. 

 

• Samverkansstrukturen används för dialog och samspel med Nya Perspektiv. 

 

• Etablera den politiska referensgruppen för God och Nära vård som ett sakområdesråd. 

 

• Kommunerna (och Region Värmland) bör etablera rutiner som gör att processer och 

frågor som lyfts i samverkansstrukturen också får en plattform för dialog i den egna 

organisationen.  

 

• Kommunerna behöver mobilisera resurser för att kunna delta och bidra i de processer 

som etableras inom ramen för samverkansstrukturen. 

 

• Använd Värmlandsrådet för bred information som behöver nå ut till förtroendevalda i 

hela Värmland. Strukturera upp informationspunkterna tydligt.  

 

• Värmlandsrådet med sin bredd bör stå för inspel och kreativitet. Vid möten med denna 

karaktär kan man också tänka sig adjungering av t ex. länsstyrelse, universitet m fl. En 



tydlig processledning och tid avsatt för dialog och samtal är en bra grund.  

 

• Tydliggör var i en process en fråga befinner sig och därmed när det bör vara lämpligt 

att använda Värmlandsrådet respektive Värmlandsrådets arbetsutskott som forum.  

 

• Värmlandsrådets arbetsutskott bör vara det forum som gör ställningstagande i 

slutskedet av processer eller i frågor som ska tas vidare för beslut i respektive 

organisation.   

 

• Tydliga underlag med förslag till ställningstaganden, som kan förankras ”på 

hemmaplan” där så behövs ger goda förutsättningar. 

 

• För att bredda Region Värmlands representation och för att hålla kontakt med de 

föreslagna sakområdesråden bör ordförandena i Region Värmlands berörda nämnder 

ingå i/adjungeras till Värmlandsrådets arbetsutskott. 

 

• Värmlandsrådets arbetsutskott bör få en ny benämning – t ex Värmlandsrådets 

ordföranderåd. 

 

• Arbetsutskottet bör ta rollen som uppdragsgivare till Värmlandsrådets arbetsgrupp.  

 

• Värmlandsrådets arbetsgrupp bör ges ett tydligt mandat att samordna/organisera de 

processer som krävs för att genomföra de gemensamma utvecklingsinsatserna.  

 

• Värmlandsrådets arbetsgrupp bör få tydliga uppdrag och mandat att ta fram 

beslutsunderlag för frågor som, efter ställningstaganden i samverkansstrukturen, ska 

beslutas av respektive medlem. 

 

• Inför arbetsgruppens möte bör Regiondirektör och kommundirektörsnätverkets 

ordförande kommunicera och fastställa förslag till dagordningspunkter.  

 

• Värmlandsrådets arbetsgrupp bör förlänga sin mötestid.  

 

• Värmlandsrådets arbetsutskott bör varje år ge arbetsgruppen i uppdrag att presentera 

ett årshjul för kommande verksamhetsår.  

 

• Nya deltagare i samverkansstrukturen bör erbjudas en orientering om hur denna är 

uppbyggd, hur man lyfter frågor och hur processarbetet genomförs.  

 

• Digitala möten bör användas som ett komplement till de fysiska träffarna även 

framöver.  

 

• Hemsidan bör utvecklas kontinuerligt och vara föremål för systematisk dialog i 

Värmlandsrådets arbetsgrupp minst en gång per år. 

 



• De grundläggande formella delarna i mötesrutinerna i alla tre fora bör utvecklas. För 

sammanträdesanteckningar, inklusive logg, över utestående frågor. Justera 

anteckningarna och distribuera dessa skyndsamt. 

 

• Med tydliga minnesanteckningar från Värmlandsrådets arbetsgrupp får de 

tjänstepersoner som nu ingår i beredningsgruppen tydligt mandat att föra fram av 

arbetsgruppen beredda frågor i beredningsmötet. En sådan ordning bör underlätta för 

ordförande och vice ordförande att fastställa en agenda. 

 

• Strikt mellankommunala frågor bör i nuläget inte hanteras i samverkansstrukturen. 

Samspelet mellan regional och kommunal nivå bör stå i centrum för det fortsatta 

utvecklingsarbetet. 

 



 


