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Inledning
De uppdrag som ingår i ”Överenskommelsen om samverkan mellan Region Jämtland
Härjedalen och länets kommuner om regional samverkan” ser olika ut och går in i varandra. I
samverkansarenor och nätverk kan det ingå politiker och/eller tjänstemän i interkommunal eller
regional samverkan. Något uppdrag finansierar sig själv, några har särskilda avtal som reglerar
verksamhet och finansiering och andra är en gemensam stödfunktion och har inga
samverkansarenor direkt kopplade till sig. Flera uppdrag växlas upp genom statliga eller andra
projektmedel och kan under perioden därför variera i storlek och aktiviteter. Nationellt förväntas
att det inom vissa områden finns en regional plattform, en motpart och en väg in till
kommunerna.
Region Jämtland Härjedalen bedriver ett omfattande arbete inom regional utveckling. All
regional utveckling sker lokalt, det vill säga någonstans i länets åtta kommuner. Det arbete som
utförs inom ramen för denna överenskommelse om samverkan går in i det övriga arbetet med
regional utveckling t.ex. näringslivsutveckling, kulturen, uppdraget som
kollektivtrafikmyndighet, ”besöksnäring och attraktivitet” etc. Genom denna överenskommelse
har kommunerna även tillgång till de olika regionala arenor och nätverk inom
verksamhetsområden som inte direkt omfattas av överenskommelsen.
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Uppdrag
EU-frågor och övergripande utveckling
Inom detta område ingår att bevaka och verka för kommunernas och Jämtland Härjedalens
intressen i olika sammanhang på kommunal, regional, nationell och EU-nivå. EU-frågor,
MidSweden European Office (MSEO) och aktuella frågor utifrån kommunchefsnätverk och
primärkommunala- och regionala samverkansråd. Flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda
och utrikesfödda beaktas i alla frågor.
Social välfärd och folkhälsa
Inom området ingår sociala välfärdsfrågor och folkhälsofrågor för flickor, pojkar, kvinnor, män,
svenskfödda och utrikesfödda. Genom FoU Jämt blir socialtjänsten och den kommunala hälsooch sjukvården mer kunskapsorienterad och kunskapsbaserad. Arbetet växlas upp genom t.ex.
nationella projektmedel.
Samhällsbyggnad och klimat
Detta område omfattar samhällsbyggnadsfrågor, tekniska frågor och att arbeta för en effektivare
energianvändning och ökad användning av förnybar energi. I arbetet tas ska hänsyn tas till
flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda. Inom detta område växlas arbetet
upp genom olika projektmedel.
Arbetsmarknad och utbildning
Inom området ingår utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor för flickor, pojkar, kvinnor,
män, svenskfödda och utrikesfödda. Vård- och omsorgscollege verkar för kompetensförsörjning
över tid. Tillväxt, näringsliv och inflyttning ingår i området. Inom detta område växlas arbetet
upp med projektmedel från t.ex. Socialfonden.
Kurs- och konferens
Kurs- och konferens anordnar fortbildning av personal, föreläsningar och konferenser utifrån
behov. I arbetet med att ta fram föreläsare, utbildare och innehåll tas hänsyn till flickor, pojkar,
kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda.

Nedan följer en beskrivning av innehållet i uppdragen som det ser ut för
närvarande. Detta kommer att förändras utifrån behov.
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EU-frågor och övergripande utveckling
Inom detta område ingår att bevaka och verka för kommunernas och Jämtland Härjedalens
intressen i olika sammanhang på kommunal, regional, nationell och EU-nivå. EU-frågor,
MidSweden European Office (MSEO) och aktuella frågor utifrån kommunchefsnätverk och
primärkommunala- och regionala samverkansråd. Flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda
och utrikesfödda beaktas i alla frågor.
 EU-frågor och MSEO
 Ledning
Bakgrund
Region Jämtland Härjedalen bevakar kommunernas intressen i olika sammanhang på såväl
nationell som europeisk nivå. Detta arbete innefattar bland annat möten och dialoger med
berörda departement och statliga verk liksom med SKL utifrån dialoger i bl.a.
kommunchefsnätverk, primärkommunala samverkansrådet och regionens samverkansråd.
Jämtland Härjedalen är kraftigt beroende av den europeiska sammanhållningspolitiken och de
struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder) som förverkligar politiken. Under våren år 2018
presenterar EU-kommissionen sitt förslag till långtidsbudget för perioden efter år 2020. Brexit
innebär en minskning i EU:s budget och med den politik EU-kommissionen förväntas detta ske
på bekostnad av sammanhållningspolitiken. När det gäller omvärldsbevakning och påverkan på
europeisk nivå verkar Region Jämtland Härjedalen bland annat genom Europaforum Norra
Sverige (EFNS) och Mid Sweden European Office (MSEO).
Syfte och mål
Bevaka och verka för kommunernas och Jämtland Härjedalens intressen i olika sammanhang på
kommunal, regional, nationell och EU-nivå.
Verksamhetsområden
 Kommunchefsnätverk
 Primärkommunala samverkansrådet
 Arbeta för att europeisk politik och ESI-fonder även fortsättningsvis tar hänsyn till vår
regions unika förutsättningar
 Arbeta för att statliga regionala tillväxtmedel, 1:1-medel till regionen inte minskar
 Förutsatt att vi får del av EU-fonderna ska den regionala utvecklingsstrategin revideras
och en smart specialiseringsstrategi tas fram för att möjliggöra ett optimalt användande
av fonderna
 Arbeta vidare med rekommendationerna i OECD-rapporten som belyser nordliga glesa
regioners särdrag, utmaningar och styrkor
 Bedriva påverkan gentemot nationell nivå och beslutande myndigheter
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Social välfärd och folkhälsa
Inom området ingår sociala välfärdsfrågor och folkhälsofrågor för flickor, pojkar, kvinnor, män,
svenskfödda och utrikesfödda. Genom FoU Jämt blir socialtjänsten och den kommunala hälsooch sjukvården mer kunskapsorienterad och kunskapsbaserad. Arbetet växlas upp genom t.ex.
nationella projektmedel.
 Samordning social välfärd
 FoU Jämt

Samordning social välfärd
Bakgrund
Primärkommunala samverkansrådet (PKR) har en samrådsgrupp med länets kommuner för
vård- och omsorg och socialtjänst (SocSam – Sociala samrådsgruppen). Genom denna
överenskommelse tillhandahålls tjänstemannastöd till SocSam och till de gemensamma
arenorna mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna. Samordnaren bidrar till det
gemensamma arbetet med förvaltningschefer samt med personal till olika nätverk, utredningar
och samrådsgrupper. Det är angeläget att ha former för samverkan med Region Jämtland
Härjedalen i frågor med gemensamma målgrupper eller av annan gemensam karaktär. Nationellt
förväntas att det finns en regional plattform, en samverkanspart.
Syfte och mål
Samrådsgrupperna syftar bland annat till att genom länssamverkan dra nytta av varandras
kompetens, erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet i
omvärldsbevakning, kontakter med hälso- och sjukvården vid Region Jämtland Härjedalen och
andra intressenter samt vid behov samordna aktiviteter och utredningar med mera. En god
samverkan mellan BUZ och SocSam inom framför allt barn- och ungdomsfrågor är angelägen
varför former för detta utvecklas.
SVOM är en etablerad samverkan mellan kommuner och Region Jämtland Härjedalen inom
framför allt hälso- och sjukvårdsfrågor och därmed angränsande frågor. Till detta finns kopplat
tjänstemannaberedningar. När det gäller barn och ungdomsfrågor är Barn- och ungdomsarenan
etablerad och utgår från en representation utsedd av BUZ, SocSam och Region Jämtland
Härjedalen.
Verksamhetsområden





Samverkan med universitet, högskola, offentlighet, näringsliv och arbetsliv utifrån såväl
kompetens som framtida personalförsörjning
Initiativ tas till att samverkansavtal tecknas inom olika områden samt att
överenskommelser och gemensamma arbetssätt skrivs ner och dokumenteras
Främjande och förebyggande arbete samt folkhälsofrågor
Integration
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SocSam: Vård- och omsorgsfrågor, hälso- och sjukvårdsfrågor, socialtjänstfrågor, LSS,
SocSams egna prioriteringar
Vid behov och efter särskilda beslut kan personal anställas för olika projekt eller
utredningar. Finansiering av detta avgörs i varje enskilt fall

FoU Jämt
Bakgrund
FoU Jämt ska utgöra ett regionalt kunskapscentrum där utgångspunkten är verksamhetsnära
lärande, delaktighet och tillgänglighet. FoU Jämt ska vara en öppen mötesplats där olika aktörer
kan utbyta erfarenheter, lära av varandra och utveckla processer som kan göra socialtjänsten och
den kommunala hälso- och sjukvården mer kunskapsorienterad och kunskapsbaserad. FoU Jämt
har fått en alltmer central roll i den regionala samverkans- och stödstrukturen för
kunskapsutveckling. Den regionala samverkans- och stödstrukturen utgörs av strategiska
funktioner, nätverk, olika samverkansarenor, gemensamma beredningar, styrgrupper med mera.
Syfte och mål
FoU Jämt ska genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidra till
en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och
sjukvård. Enheten ska stödja evidensbaserad praktik. Avsikten är att utifrån kommunala behov,
integrera forsknings- och utvecklingsarbete i den ordinarie verksamheten.
Årlig verksamhetsuppföljning redovisas till FoU-rådet, som sammanträder två gånger per år. I
FoU-rådet ingår en representant (förvaltningschef/motsvarande) från vardera kommunen, två
representanter från regionen. Mittuniversitetet har en representant från vardera hälsovetenskap
(HLV), omvårdnad (OMV) respektive socialt arbete (SOA).
Verksamhetsområden
 Socialtjänstens verksamheter inom områdena inom SoL, HSL, LSS
 Samverkan med kommunerna i Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen och
Mittuniversitetet. Samverkan med övriga FoU-miljöer i landet
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Samhällsbyggnad och klimat
Detta område omfattar samhällsbyggnadsfrågor, tekniska frågor och att arbeta för en effektivare
energianvändning och ökad användning av förnybar energi. I arbetet ska hänsyn tas till flickor,
pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda. Inom detta område växlas arbetet upp
genom olika projektmedel.
 Energikontoret

Energi och klimat
Bakgrund
Visionen för Jämtlands län är att bli en fossilbränslefri region. År 2016 baserades hela 69% av
energianvändningen i länet på förnybar energi. Jämfört med de flesta andra regioner, såväl i
Sverige som Europa, är detta en väldigt stor andel. Den icke förnybara energin utgörs främst av
fossila bränslen för transportsektorn. Andelen icke förnybar energi motsvarade i absoluta tal år
2016 en förbrukning av cirka 170.000 m3 bensin, diesel- och eldningsolja . Denna förbrukning
motsvarar utsläpp av drygt 400.000 ton CO2 och en kostnad för länets invånare på cirka 2,5
miljarder kronor . Ett fullt rimligt antagande är att mer än 1 miljard kronor allokerades från länet
till andra länder och regioner i världen. Sammantaget finns det många skäl att arbeta för att
ytterligare öka andelen förnybar energi i Jämtlands län, dels minskade utsläpp av koldioxid och
minskad klimatpåverkan men även för att allokera kapital till regional utveckling m.m.
Syfte och mål
Syfte och mål är att arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser genom projekt och aktiviteter
som syftar till effektivare energianvändning och ökad användning av förnybar energi. Arbetet
ska ligga i linje med såväl klimatstrategi som utvecklingsstrategi på regional nivå. Arbetet följs
upp vartannat år genom sammanställning av energibalansstudien för Jämtlands län som visar
energitillförsel, energianvändning och andel förnybar energi i länet.
Verksamhetsområden




På initiativ av Energimyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och kommunerna i
Jämtlands län ska Region Jämtland Härjedalen arbeta för minskade utsläpp av
växthusgaser genom projekt och aktiviteter som syftar till effektivare energianvändning
och ökad användning av förnybar energi. Aktuella arbetsområden kommer att variera
över tid; aktuella områden 2018 är t.ex. energieffektivisering i företag, förbättrad
laddinfrastruktur samt ökad användning av solceller
I rollen som Regional utvecklingsledare (RUL) ska också Region Jämtland Härjedalen
samordna och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen i Jämtlands län
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Arbetsmarknad och utbildning
Inom området ingår utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor för flickor, pojkar, kvinnor,
män, svenskfödda och utrikesfödda. Vård- och omsorgscollege verkar för kompetensförsörjning
över tid. Tillväxt, näringsliv och inflyttning ingår i området. Inom detta område växlas arbetet
upp med projektmedel från t.ex. Socialfonden.
 Samordning utbildning
 Samordning Lärcentrum
 Vård- och omsorgscollege

Samordning utbildning
Bakgrund
Primärkommunala samverkansrådet (PKR) har en samrådsgrupp med länets kommuner för
barn- och utbildningsfrågor (BUZ - Barn och utbildning i Z län). Genom denna
överenskommelse tillhandahålls tjänstemannastöd till BUZ och till de gemensamma arenorna
mellan Region Jämtland Härjedalen och kommunerna. Samordnaren bidrar till det gemensamma
arbetet med förvaltningschefer samt med personal till olika nätverk, utredningar och
samrådsgrupper. Det är angeläget att ha former för samverkan med Region Jämtland Härjedalen
i frågor med gemensamma målgrupper eller av annan gemensam karaktär. Nationellt förväntas
att det finns en regional plattform, en samverkanspart.
Syfte och mål
Samrådsgrupperna syftar bland annat till att genom länssamverkan dra nytta av varandras
kompetens, erfarenheter och resurser, gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet i
omvärldsbevakning, kontakter med hälso- och sjukvården vid Region Jämtland Härjedalen och
andra intressenter samt vid behov samordna aktiviteter och utredningar med mera. En god
samverkan mellan BUZ och SocSam inom framför allt barn- och ungdomsfrågor är angelägen
varför former för detta utvecklas.
Verksamhetsområden







Samverkan med universitet, högskola, offentlighet, näringsliv och arbetsliv utifrån såväl
kompetens som framtida personalförsörjning
Initiativ tas till att samverkansavtal tecknas inom olika områden samt att
överenskommelser och gemensamma arbetssätt skrivs ner och dokumenteras
Främjande och förebyggande arbete samt folkhälsofrågor
Integration
BUZ: Barn- och utbildningsfrågor, barn- och ungdomsinflytande, BUZs egna
prioriteringar
Vid behov och efter särskilda beslut kan personal anställas för olika projekt eller
utredningar. Finansiering av detta avgörs i varje enskilt fall
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Samordning LärCentrum
Bakgrund
LärCentrum i Jämtlands län bildades 2001 och finns sedan dess i länets alla kommuner.
LärCentrum har byggds upp med stöd av EU:s strukturfonder och investeringsfonder och
nationella utvecklingsmedel. Länssamordning och Lärcentranätverket organiseras av Region
Jämtland Härjedalen.
Syfte och mål
LärCentrum:s huvuduppgifter är att vara en mötesplats för vuxnas lärande i kommunen, en
mäklare av utbildning som svarar mot arbetslivets och individens behov av kompetens och en
motor för lokal och regional utveckling genom bl. a. kompetensförsörjning och bidra till
utveckling av nya utbildningar för en föränderlig arbetsmarknad. Varje kommun äger och driver
sitt LärCentrum i sin egen organisation eller genom Jämtlands Gymnasieförbund (JGY).
Länssamordningen är organiserad av Region Jämtland Härjedalen kring kommungemensamma
frågor och områden.
Verksamhetsområden
 Samordning av möten mellan LärCentrum i länet
 Kommunal vuxenutbildning, Folkhögskolor, Yrkeshögskola och Universitet/högskola
 Regional funktion kring yrkesvux
 Distansteknikutveckling
 Marknadsföring, både tillsammans med Mittuniversitetet och med kommunerna
 Samordning av regional studie- och yrkesvägledning
 Gemensamma utbildningsmässor
 Analyser av kompetens och utbildningsbehov genom samverkan med universitet och
högskola, näringsliv och arbetsliv och Arbetsförmedlingen
 Omvärldsbevakning

Vård- och omsorgscollege Jämtlands län
Bakgrund
Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan och kvalitetssäkring av vård- och omsorg
främst gällande undersköterskor och vårdbiträden. Samverkan sker mellan arbetsgivare och
ungdomsgymnasium - vuxenutbildning. I den certifierade samverkan ingår arbetsgivare,
utbildningsanordnare, fackförbund, universitet, arbetsförmedling.
Syfte och mål
Syftet med VO-C är att verka för kompetensförsörjning över tid, samt säkerställa kompetens
och kvalitet inom vård och omsorgsutbildningarna. Via samverkan ska man dra nytta av
varandras kompetens, erfarenheter och resurser, samt gemensamt bidra till kvalitet och säkerhet
inom vård och omsorg och utbildningssystemet vård- och omsorg. VO-C erbjuder också
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kompetenspåfyllnad till redan anställd personal via riktade utbildningar, handledarutbildningar
och språkombudsutbildningar.
Verksamhetsområden
 Kvalitetssäkring av samverkan arbetsliv - utbildningsanordnare
 Kompetensutveckling
 Samverkan med ungdomsgymnasium, vuxenutbildning, universitet, högskola, offentlighet,
fackförbund, arbetsförmedling, näringsliv och arbetsliv utifrån såväl kompetens som
framtida personalförsörjning i ett brett perspektiv
 Integrations- och språkfrågor
 Handledarutbildning i 3 steg
 Valideringsmodell
 Framarbetande av nationella likvärdiga YH-utbildningar
 Bevakning av funktionshinderområdet
 APL samordning
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Kurs och konferens
Kurs- och konferens anordnar fortbildning av personal, föreläsningar och konferenser utifrån
behov. I arbetet med att ta fram föreläsare, utbildare och innehåll tas hänsyn till flickor, pojkar,
kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda.
Bakgrund
Kurs och konferens är ett mångårigt samarbete mellan länets kommuner, Region Jämtland
Härjedalen och andra myndigheter kring fortbildning av personal. Verksamheten finansieras
genom deltagaravgifter. På uppdrag ordnas även t.ex. konferenser och föreläsningar.
Syfte och mål
Syftet är att höja utbildnings- och kompetensnivån i länet, att vara en resurs vid anordnade av
konferenser och seminarier och att tillgodose kommunernas och Region Jämtland Härjedalens
efterfrågan på fortbildning. I arbetet med att ta fram föreläsare, utbildare och innehåll tas hänsyn
till flickor, pojkar, kvinnor, män, svenskfödda och utrikesfödda.
Verksamhetsområden
 Anordna kurser och konferenser utifrån uppkomna behov och dialog med kommunerna

