
Historien bakom Överenskommelsen 

om samverkan

för en god och jämlik hälsa och 

trygghet hos befolkningen



Augusti 2011

Kommun och landsting bestämmer sig för att tillsätta en 

gemensam resurs för det lokala samverkansarbetet. Arbetet 

går under begreppet ”närvård”.

Kommunen kombinerar tjänsten i syfte att samordna 

folkhälsoarbetet internt för kommunens verksamheter och för 

samverkan med bl.a. Polisen.



Film med koordinatorn



Film - Illustration av styrning och 

struktur



Identifierade behov av effektivare styrning, struktur och 

samsyn i arbetet

Styrning – ojämnt mandat, dubbla samverkanstruktur för 

snarlika frågor. Otydliga målsättningar kopplat till 

övergripande mål inom kommun, landsting och polis

Struktur – vissa delar som i praktiken var samverkan mellan 

kommun-landsting-polis lämnades utanför dåvarande struktur 

och sattes därför inte i ett gemensamt sammanhang. 

Samsyn – inte tillräckligt tydligt att närvård omfattar det 

främjande och tidigt förebyggande arbetet. ”vill vi samma 

sak?”



Januari 2012

Politiska styrgruppen för närvård och ordförande för 

preventionsrådet ger två tjänstemän uppdraget att i samråd 

med polismyndigheten ta fram förslag på gemensam 

överenskommelse.

Beslutet grundar sig på identifierade behov av effektivare 

styrning, struktur och samsyn i arbetet. 





Exempel på styrande dokument



Vi närmar oss nutid

Maj 2013

Överenskommelsen skrivs under.



Exempel – Kompensera/förtydliga 

styrningen



Exempel – Kompensera/förtydliga 

styrningen



Exempel – Kompensera/förtydliga 

styrningen



Maj 2013 – Februari 2014



Vad är Växthuset II ?

• Ett samverkansprojekt för 

arbetslivsinriktad rehabilitering med 

individuellt stöd

• För personer i åldern 16-40 år, skrivna i 

Älvkarleby kommun, som av 

remitterande handläggare hos 

samverkansparterna bedömts vara i 

behov av samordnad arbetslivsinriktad 

rehabilitering med individuellt stöd.

• Individerna har en historik hos en eller 

flera av samverkansparterna och har 

under minst fyra månader haft offentligt 

ekonomiskt stöd.

• Prioriterade är personer i åldern 16-25 

år.

VÄXTHUSET  II

Ett projekt med stöd av Samordningsförbundet Uppsala län



Vad är projektets resultat så här långt ?

Projektmål

Totalt minst 35 % av deltagarana till 

anställning/utbildning

Minst 20 % av deltagarna per grupp till 

arbete/utbildning 4 veckor efter avslut

Minst 25 % av deltagarna per grupp till 

arbete/utbildning 4 månader efter avslut

Minst 85 % av deltagarna fullföljt innehåll 

och upplägg

Antal deltagare

Projektets målgrupp omfattar totalt 55 

personer.

Resultat nuläge

Grupp 1 o 2: 56,7 %

Grupp 1: 33,3 %

Grupp 2: 40,0 %

Grupp 1: 33,3 %

Grupp 2: 60,0 %

Grupp 1-3: 78,6 %

Grupp 1-4: 58 deltagare

VÄXTHUSET  II

Ett projekt med stöd av Samordningsförbundet Uppsala län



En hälsning från Anna-Karin, ledningsgrupps 

representant och chef för individ-och 

familjeomsorgen

Ett fantastiskt sätt att samverka och 

samarbeta! 

Den stora skillnaden är att vi har bättre 

styrning och kontroll av frågor/   

utvecklingsområden vi bedriver   

gemensamt.

Vi har kommit långt i gemensam struktur 

och arbetssätt. Nu går vi mer och mer in i 

praktiken och bedriver verksamhet.

Nästa utmaning/önskan är att få till samma 

regionala struktur för samverkan! Med en 

tydlig koppling till den lokala strukturen.


