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Sammanfattning 
Ordförande i revisionerna i Hallands kommuner, Region Halland och Landstinget Halland har gemen-
samt gett sakkunniga i uppdrag att granska länsgemensamma projekt. Granskningen är en förstudie 
och revisionsfrågan för granskning är: Initieras och genomförs länsgemensamma projekt på ett ända-
målsenligt sätt? 
 
Granskningen har genomförts genom: 

1. En inventering av beslutade och pågående projekt, antalet projekt är avgränsat till sådana där 
minst fyra kommuner medverkar 

2. En kortfattad enkät till personer som representerar kommuner och landsting i projekten, en 
person per kommun och landsting  

3. Kompletterande intervjuer med förvaltningschefer inom socialtjänsten  
 
Enligt vår bedömning initieras och genomförs länsgemensamma projekt på ett i huvudsak ändamåls-
enligt sätt. Granskningen visar på några faktorer som kan förbättras i styrningen av gemensamma 
projekt.  
 
Generellt sett visar svaren från enkäten och kommentarer från de vi intervjuade att de allmänt sett är 
positiva till samarbete. Att de svarande anser att alla frågor är viktiga betyder att det är många faktorer 
som avgör om projekten ska kunna genomföras effektivt och att det är viktigt att ha hög kompetens i 
att leda och styra projekt.  
 
I de projekt som ingår i denna undersökning har det uppstått få problem som hör samman med före-
beredelser av projekten, som förankring och att det stämmer med behoven. De som svarat på enkäten 
framhåller vikten av att nämnd eller styrelse är involverade. Det kan bero på bristande kunskaper om 
rapportering till nämnder eller styrelser men kan också vara ett tecken på ett behov av bättre styrning 
och ledning i projekten och bristande information från förvaltningsledningen till projektledningen.  
 
Enkätundersökningen visar att det inte uppstått så allvarliga svårigheter i projekten att det på sikt kan 
äventyra projekten. Resultaten visar att det är några frågor i genomförandet som man bör vara obser-
vant på. Dessa är:  

 att projekt initieras och beslutas på rätt nivå inom såväl regionsamverkanssystemet som hos 
respektive huvudman 

 kontinuitet hos de personer som medverkar i projekten, eftersom det bland annat leder 
till oklarheter i mandat och minskar effektiviteten i genomförandet 

 personernas förutsättningar för sin medverkan i projekt, bland annat deras tid för 
medverkan och administrativa resurser 

 projektledningens betydelser, i de fall där problemen har uppstått tidigt i processen 
återverkar detta på genomförandet, till exempel bristande samarbete, kontinuitet och låg prio-
ritering. 
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Alla projekt som ingår i granskningen är inte avslutade. Utvärderingar är inte genomförda för dessa 
projekt. Att följa upp projektet efter en tid är viktigt för att ta tillvara erfarenheter från projekten. Det 
saknas en tydlig strategi för uppföljning och utvärdering av projekten. Med strategi menas främst att 
de erfarenheter och kunskaper som projekten ger ska kunna användas för att utveckla verksamheter-
na. 
 
Det är troligt att kommuner och regionen oftare kommer att delta och medverka i utvecklingsarbete i 
samverkan. Såväl staten som den nya Region Halland kommer att vara pådrivande. Problem som gör 
att processen i ett projekt stannar upp kommer alltid att inträffa. Kunskaper i samverkan och i pro-
jektstyrning kommer därmed att vara en strategisk fråga framåt. 
 
En aspekt som bör lyftas fram är skillnader i organisation av samverkan mellan de olika verksamhets-
områdena och integreringen av projekten i den ordinarie organisationen. För Tillsynssamverkan inom 
miljöområdet finns en politisk ledning som består av ordförandena från nämnderna i respektive kom-
mun och en ledning som består av förvaltningschefer. Dessa tar initiativ till och samordnar projekten. 
Inom till exempel socialtjänstens område utgår inte projekten från motsvarande politiska nivå eller 
från gruppen av socialchefer i länet. Variationen hos de projekt som genomförs inom socialtjänstens 
område är större, de kan ha initierats på verksamhetsnivå i förvaltningarna eller av staten, ha olika i 
sin struktur med olika mandat, besluts- och ärendegång. Sammantaget blir det svårare att skapa över-
blick, styra och följa upp projekt när förutsättningarna varierar. 
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Inledning 

Uppdrag 
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Genomförande 
Förstudien avgränsas till: 

1. inventeringen av beslutade och pågående projekt vid granskningstillfället, antalet projekt är 
avgränsat till sådana där minst fyra kommuner medverkar 

2. kortfattad enkät till personer som representerar kommuner och landsting i projektet, en per-
son per kommun och landsting  

3. kompletterande intervjuer som berör de problemområden som identifierats i enkätundersök-
ningen  

 
Inventering av pågående projekt och underlag till frågorna till enkäten har tagits fram i intervjuer med 
projektansvariga i Region Halland inom respektive område. Intervjuerna har handlat om vilka faktorer 
som avgör om de aktuella projekten lyckas eller inte. 
 
Enkäten består av fyra avsnitt som följer ett projekts faser. Dessa är: 

 Initiering och förankring av projekt 
 Genomförande av projekt 
 Uppföljning/utvärdering av projekt 
 Avslutning av projekt 

 
Totalt omfattar enkäten 25 frågor där varje fråga har två delar. I den första delen frågar vi efter i vilken 
utsträckning påståendet gäller för det aktuella projektet och i den andra delen hur viktigt man anser 
att påståendet är för det aktuella projektet. Den första delen börjar frågan med formuleringen ”I vilken 
utsträckning har … ” där svarsalternativen är en femgradig skala från ”liten utsträckning” till ”stor 
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utsträckning”. Den andra delen börjar med ”Hur viktigt är det att …” där svarsalternativen är en fem-
gradig skala från ”inte alls viktigt” till ”mycket viktigt”. Enkäten avslutas med möjligheten att lämna 
fria kommentarer. 
 
De kompletterande intervjuerna har genomförts av sakbiträden till revisorerna i respektive kommun. 
De som intervjuats är förvaltningschefer, avdelningschefer eller verksamhetschefer. 

Resultat 

Inventering av länsgemensamma projekt 
 
Följande projekt ingår i enkätundersökningen. 
 
Verksamhet Projektets namn Projektet handlar om  
   
Socialtjänsten  Bas Ut 

 
 Finansiellt samordningsförbund 
 Kunskap till praktik 

 
 Kultur i äldreomsorgen 

 Utbildning psykisk funktionsnedsätt-
ning, från Miltonutredningen 

 Med AF och FK 
 Utbildning inom missbruk och beroen-

devård 
 Kulturstimulans 

   
Skola/utbildning  Gymnasiesamverkan 

 Samverkansavtal vuxnas lärande 
 Yrkesvux - behovsinventering 

och ansökan 
 Teknikcollage 
 Gemensam gymnasiemässa 

 Samverkan i gymnasiefrågor 
 Yrkesvux 
 Yrkesvux – statliga pengar 
 
 Teknikkommittén 
 Studie- och yrkesvägsinformation 

   
Miljö  Tillsynssamverkan Halland  Utveckla och effektivisera miljö- och 

hälsoskyddsarbetet 
   
Näringsliv   Bra, bättre bäst 

 Tillväxt Halland 
 Nyföretagarrådgivning 
 Förbättra företagens utvecklings- och 

innovationsförmåga 
   
Tvärprojekt  LISA  Landsbygdsutveckling i Skandinavien 
 

Besvarade enkäter 
Enkäterna har skickat till en person i varje kommun. Dessa representerar kommun eller landsting i 
projektets styrgrupp eller motsvarande. Representanterna har besvarat enkäten enbart för det projek-
tet de medverkar i. Kommunerna Laholm, Falkenberg och Varberg har deltagit i samtliga projekt. 
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Landstinget har varit representerat i projektet Kunskap till praktik. Kungsbacka har inte varit deltagit i 
projekten Finansiellt samordningsförbund, Gymnasiesamverkan, Teknikcollage, Gemensam gymna-
siemässa och LISA. Hylte har inte deltagit i projektet Teknikcollage. Halmstad har inte deltagit i LISA.  
 
Totalt har 73 enkäter skickats ut och 56 svara kommit in. Svarsfrekvensen (77 procent)  är relativt 
jämn mellan projekten utom Gymnasiemässa där endast två personer svarade på enkäten. 
 
En del av projekten påbörjades år 2010. För dessa projekt har svaren som gäller utvärdering och av-
slutning av projektet inte kunnat besvaras. De som svarat på dessa frågor har i större omfattning sva-
rat på den andra delen i frågorna, hur viktigt påståendet är. 
 

Resultat från enkätundersökningen 

Initiering och förankring av projekt 
 
Fråga Svar 

Har medverkat i diskussio-
ner 

 
Har intresse av 

 
Tar hänsyn till behoven 

 
Har prioriterat 
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Har nämnd/styrelse varit 
involverad 

 
 
 
Svaren ligger på en relativt hög nivå. Resultatet visar att de medverkande anser att de aktuella projek-
ten är av intresse för dem, de har prioriterat projektet och medverkat i diskussioner inför projektet så 
att det projektet kan ta hänsyn till behov hos dem.  
 
Värdet är lägre för om nämnder/styrelsen har varit involverade i förankringen av projekten. De anser 
samtidigt att det är viktigt att nämnd/styrelse blir involverad i förankringen. Det är i första hand pro-
jekt inom socialtjänstens område som förklarar resultatet för denna fråga. 
 

Genomförande av projekt 
 
Fråga Svar 

Har projektledarens insatser 
haft betydelse 

 

Tydligt mandatet för med-
verkande 

 
Prioriterat medverkan 

 
Har medverkande sakkun-
skaper 
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Tid för medverkan 

 
Tempot med hänsyn till för-
utsättningar 

 
Kontinuitet hos personer 
som medverkar 

 
Medverkan varit hög 

 
Arbetsformerna anpassade 
till förutsättningarna 

 
Administrativa resurser av-
satta 

 
För frågorna som handlar om projektledarens insatser, prioriterat medverkan, sakkunskaper hos de 
som medverkar, om medverkan varit hög och om arbetsformerna varit anpassade är värdena relativt 
höga. Skillnaderna är små mellan hur det är i de aktuella projekten i förhållande till hur viktigt de an-
ser att det är. 
 
För några områden är skillnaderna relativt stora mellan förutsättningarna att genomföra projektet 
med hur de anser hur viktigt det är för projektet. Detta gäller mandatet hos de medverkande, tid för 
medverkan, tempot i genomförandet, kontinuiteten hos de medverkande samt i vilken utsträckning 
administrativa resurser är avsatta. Störst är skillnaden för administrativa resurser. 
 
Svaren gäller för samtliga projekt utom för Kunskap till praktik och Tillväxt Halland där kontinuiteten 
hos de medverkande anges vara låg. 
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Uppföljning/utvärdering av projekt 
 
Fråga Svar 

Delapportering 

 
Utvärdering i sin helhet 

 
Utvärdering en tid efter att 
detta projekt avslutats 

 
Rapporterats till beslutsfat-
tare på tjänstemansnivå 

 
Rapporterats till beslutsfat-
tare på politisk nivå 

 
 
 
Delrapporteringar under projekttidens gång sker i stor utsträckning. När det gäller utvärdering i sin 
helhet respektive utvärdering efter en tid är det 12 respektive 21 personer som inte svarat på den första 
delen av frågan. De flesta har dock svarat på den andra delen. För frågorna om utvärdering finns det 
en skillnad mellan i vilken utsträckning utvärdering görs och vilken vikt de svarande lägger på frågan. 
 
Störst skillnad mellan hur det är och hur viktigt man anser att frågan är avser rapporteringen till be-
slutsfattare på tjänstmannanivå. Detta gäller generellt för projektet, 
 
För rapporteringen till politisk nivå är skillnaderna störst för projektet Kunskap till praktik. 
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Avslutning av projekt 
 
Fråga Svar 

Resultat används från 
detta projekt i verk-
samhet 

 
Icke avsedda effekter 
tagits tillvara 

 
Erfarenheter har 
spridits i verksamhe-
ten 

 
Lett till förbättringar 

 
Samverkan mellan 
kommuner förbätt-
rats 

 
 
De första två frågorna har 25 personer inte svarat på den första delen i respektive fråga. Frågornas 
andra del har 5 respektive 17 personer inte svarat på. De projekt som är representerade bland svaren 
är främst projekt som är mer långsiktiga och inte avgränsade i tid, till exempel Tillsynssamverkan, 
Samverkansavtal och Yrkesvux. 
 
Med tanke på att dessa projekt svarar för en mer långsiktig samverkan är det angeläget att notera 
skillnaden mellan i vilken utsträckning resultat tas tillvara och hur viktigt det. 
 
För övriga frågor är antalet som inte svarat på frågans första del begränsat till mellan 5 och 8 personer. 
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För dessa finns en viss men inte stor skillnad mellan hur det är i förhållande till hur viktigt de som 
svarat anser att det är. Skillnaden är störst för frågan om projektet lett till förbättringar. 

Fria kommentarer 
 
Enkäten har avslutats med ett utrymmer för fria svar. Vi har ställt frågorna: 

 Vad har varit särskilt tillfredsställande med detta projekt? 
 Vad har varit särskilt otillfredsställande med detta projekt? 

 
 
Verksamhet / 
Projektet 

Fria kommentarer 

Socialtjänst  
Bas Ut Tillfredsställande: styrgruppen har hög närvaro och träffas var 6:e vecka. 

Utbildning till baspersonal är positivt och svarar mot ett uppdämt behov, 
det fullständiga resultatet är inte utvärderat. Bra att träffas över gränserna. 
 
Inte tillfredsställande: svårighet att kommunicera mellan styrgruppen, ut-
bildningsledare och lokala ledningsgrupper. Det kommer att bli riktigt bra. 
Möjligen mycket föreläsningar och svårt att lösa vikariefrågan. 
 

Finansiellt samord-
ningsförbund 
 

Tillfredställande: att vi lyckats nå fram till ett samordningsförbund samt 
dialogen och processen under processen konstruktiv. 
 
Inte tillfredsställande: en projektmedlem hade oklart mandat och direktiv, 
en kommun gav ingen respons, vilket förlängde processen. 
 

Kunskap till praktik 
 

Tillfredställande: projektet har gjort en nystart 2010. Samverkan mellan 
kommunerna och landstingets olika delar. Gemensamma utbildningar för 
personal i kommuner och landsting. 
 
Inte tillfredsställande: projektet har en färdig form, ett storstadsperspektiv 
som inte är förankrat i Halland. Styrgruppen har olika mandat, varierande 
sakkunskap och olika ingångsvärdar. Stor omsättning i styrgruppen. Sam-
arbetssvårigheter i projektledning. 
 

Kultur i  
äldreomsorgen 
 

Tillfredställande: Nätverk, heldag med aktiviteter och föreläsare. 
 
Inte tillfredsställande: projekt bör förankras på ledningsnivå och inbjudan 
inte skickas direkt till verksamheten, vilket skapat förvirring – svårt att 
förstå vad det handlar om och varifrån direktiven kommer. Viktigt att de 
som ingår i projektet har samma mandat. 
 

Skola/utbildning  
Gymnasie- Tillfredställande: att elevernas valfrihet inte inskränks, att kommunsamver-
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samverkan 
 

kan blir bättre och att samverkan kommit till stånd. 
 
Inte tillfredsställande: att infrastrukturen (Hallandstrafiken) motverkar 
intentionerna med elevernas fria rörlighet, att arbetet med prislistan pågått 
i flera år och blockerats av kommunernas olika storlekar och förutsättning-
ar. 
 

Samverkansavtal  
vuxnas lärande 

Tillfredställande: ökade möjligheter för elever att välja utbildningar, ökad 
flexibilitet, närvaro, genuint intresse, kvaliteten på våra utbildningar blir 
bättre, försöker hitta gemensamma strategier, ökad samsyn. Delaktig i be-
slut. Samverkan tagit ett stort steg framåt. Bättre utfall i sökta statsbidrag. 
 
Inte tillfredsställande: till viss del tjänstemannadrivet från Region Halland, 
för liten kännedom om de frågor som beslutas (lagar, förordningar, rekryte-
ringsvägar), borde ha relevant erfarenhet från utbildningsvärlden. Rekryte-
ring till Region Halland bör ske i dialog med berörda i regionen. Enskilda 
kommuner har ansvar för det mandat personerna har. 
 

Yrkesvux – behovs-
inventering  
och ansökan 
 

Tillfredställande: fler yrkesutbildningar till Halland, vuxnas lärande lyfts till 
övergripande nivå i länet, samma bedömning och behovsanalys, tydlighet 
för sökande, mer uppsökande verksamhet mot näringslivet, vi fördelar 
statsbidrag inom Halland 
 
Inte tillfredsställande: tjänstemän på Region Halland bär känna till mer om 
lagar, förordningar och förutsättningar, omfattande administration, admi-
nistrativt system för registrering av deltagare har inte harmoniserat 
 

Teknikcollage 
 

Tillfredställande: snabb process, samarbetet skola – näringsliv, kvalitetsfo-
kus. Kunnig och drivande projektledare. Tydlig kvalitetshöjning 
 
Inte tillfredsställande: för mycket arbete på kort tid, olika nämnder för 
gymnasiet och vuxenutbildningen i kommunen har gjort att nämnderna 
varit lite involverade, resurskrävande 
 

Gemensam  
gymnasiemässa 

Tillfredställande: - 
Inte tillfredsställande: - 
 

Miljö  
Tillsynssamverkan  
Halland 

Tillfredställande: önskat mer politiskt engagemang, ökat intresse för sam-
verkan, nyckeltal för jämförelser, likabehandlingsprincipen, ökad kontakt 
mellan handläggare, bättre rutiner, mallar etcetera, att projektledaren rote-
rat mellan kommunerna, Region Halland som sammanhållande 
  
Inte tillfredsställande: har inte kunnat utnyttja alla möjligheter pga begrän-
sade resurser, att tillsynsvägledningen från Länsstyrelsen inte fungerat till-
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fredsställande 
 

Näringsliv  
Bra, bättre bäst 
 

Tillfredställande: syftar till att bygga ett långsiktigt hållbart system för att 
stödja nyföretagande de första åren, sätter ”kundens” behov i centrum och 
ett behovsstyrt perspektiv. Lyft frågor som rör tillväxt, innovationsverk-
samhet samt nyföretagande 
  
Inte tillfredsställande: kartläggningen drog ut på tiden pga av en kommun 
var sen, lite oklart kring kommande fas (men naturligt) 

 
Tillväxt Halland Tillfredställande: projektet på rätt väg, arbetssätt kan tas tillvara, följe-

forskning gett bra feedback, projektet lyft frågor som rör tillväxt, innova-
tionsverksamhetsamt nyföretagande. Metodutveckling för kvalificerad ana-
lys. Bra resultat i enskilda företag. Återkopplingen god. 
 
Inte tillfredsställande: dålig start på grund av bristande förankring och bris-
ter i planeringen, projektledning bytts ut halvvägs. 
 

Tvärprojekt  
LISA Tillfredställande: samarbetet mellan kommunerna, planerad inriktning och 

fokus stämmer med behov 
 
Inte tillfredsställande: mycket tid till administration, borde finnas administ-
rativ personal, tung och tidskrävande administration som dämpar engage-
manget 

 
 
 

Kompletterande intervjuer 
För de kompletterande intervjuerna har vi valt förvaltningschefer, eller personer som denne utsett, 
inom socialtjänsten. Motivet för valet är att alla kommuner har varit med i dessa projekt och att dessa 
projekt, enligt de fria svaren från enkäten, har varit mer problematiska. Därmed får vi kommentarer 
till dessa från ytterligare en källa. 
 
Intervjun har gällt samtliga projekt inom socialtjänst och deras syn på och erfarenheter av samverkan i 
projekten. Detta avsnitt är en summering av intervjuerna. 
 
Generellt sett anser de intervjuade att de allmänt positiva resultaten från enkäten ger uttryck för en 
god vilja till samarbete. Att de svarande genomgående anser att alla frågor är viktiga säger att det är 
många faktorer som avgör om projekten ska kunna genomföras effektivt och att det är viktig att ha hög 
kompetens i att leda och styra projekt.  
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Socialförvaltningen i Varbergs kommun har tagit fram riktlinjer och stödmaterial för genomförande av 
projekt. Detta används också när förvaltningen medverkar i externa projekt. 
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Initiering och förankring 
Det finns i regel stora behov som ska tillgodoses genom projekten vilket gör att många ser positivt på 
och har intressen att delta i dem. Därför har behovet av förankring och ”att sälja in” projekt varit litet. 
 
Det är vanligt att staten beslutar om utvecklingsinsatser som förutsätter samverkan för kommunerna. 
Därför är det viktigt att kommuner och region är bra på samverkan och projektstyrning. 
 
Nämndernas medverkan i projekten är oftast begränsad. I de mindre kommunerna är nämnderna mer 
involverade i projekten. Nämnderna blir dock informerade av förvaltningsledningen i den utsträckning 
som behövs för att de ska ha kännedom om projekten och ha möjlighet att ta initiativ. Det är inte sä-
kert att de som besvarat enkäten känner till att nämnden har blivit informerad. I projektet Finansiell 
samordningsförbund har de politiska diskussionerna inledningsvis tagit tid men varit viktiga för pro-
jektets fortsättning. 
 
Genomförande 
Projektledningen är många gånger avgörande för framgångarna i projekten. De projekt som drivs med 
störst framgång är de som har en kompentent projektledare och finns med under hela projekttiden. I 
fallet med projektet Kunskap till praktik har problem inom projektledningen medfört att medverkande 
kommuner prioriterar ner sin medverkan i projektet. 
 
Kontinuiteten hos personer som medverkat i projekten har varierat mellan projekten. Det är dock inte 
självklart att från början hitta rätt personer till projektet. Man har dock lyckats lösa de problem som 
uppstått. Det är inte alltid som de medverkande kommunerna gett deltagarna i projekten ett tydligt 
mandat. Mandaten har varit olika hos deltagarna i samma projekt, till exempel om personer är chef 
eller inte. I de fall mandaten varit otydliga har det medfört att frågor i projekten fördröjs. 
 
I de fall det uppstår svårigheter att avsätta tid för medverkan är det viktigt att deltagarna för en dialog 
med sin ledning inom förvaltningen. 
 
De administrativa resurserna är generellt sett begränsade i förvaltningarna, vilket blir särskilt påtagligt 
i projekt som ska genomföras utöver den dagliga verksamheten. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Den löpande delrapporteringen under projektens gång har fungerar väl. Det är dock för tidigt att uttala 
sig om utvärderingar av projektet. Det finns dock planer för uppföljning i samtliga projekt. 
 
Avslutning 
Projekten är inte avslutade. Projekten Kunskap till praktik och Bas Ut består till stora delar av utbild-
ningar för att höja kompetenser. Dessa är i praktiken genomförda i och med att personalen deltar på 
utbildningarna. Någon mer utvecklad implementering behövs inte alltid. 
 
I de fall som utvecklingsledare eller motsvarande i förvaltningarna deltagit i projekten finns det en 
funktion som gör att erfarenheter från projekten kan tas tillvara i verksamheten i övrigt. 
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Regional samverkan – social verksamhet 
Kommuncheferna, regiondirektören och landstingsdirektören beslutade i september 2010 att ge soci-
alchefsnätverket i Halland, samt hälso- och sjukvårdsdirektören inom Landstinget Halland, i uppdrag 
att utreda och beskriva förslag till förbättrad organisation och struktur för ledning och styrning av 
regionala och interkommunala frågeställningar efter regionbildningen i januari 2011.  
 
Socialchefsnätverkets engagemang för dessa frågor bottnar i en längre tids erfarenhet av bristande 
stringens i styrning och genomförande av interkommunala processer. Enligt socialchefsnätverket be-
ror en väl fungerande samverkan inte alltid på goda interkommunala strukturer utan lika väl på en 
stark statlig styrning eller på initiativ från eldsjälar i enskilda kommuner, landstinget eller Region 
Halland. Socialchefsnätverket sammanfattar nuläget i följande punkter: 
 

 Oklar ärende- och beslutsgång – svårt att initiera och bevaka ärenden som berör flera kom-
muner och huvudmän 

 
 Oklarheter kring initiativrätt/skyldighet, mandat och deltagarnivå 

 
 Avsaknad av struktur för styrning och uppföljning av etablerade samverkansområden 

 
 Enskilda frågor dirigeras till ”taktiska/operativa” nätverk som saknar mandat och uppdrag att 

hantera frågan processuellt 
 

 Låg effektivitet ur besluts- och ledningsperspektiv vilket lokalt återspeglas i låg verkningsgrad 
vid genomförande 

 
Socialchefsnätverket har lämnat förslag till principer för ledning, styrning och uppföljning av samver-
kansprocesser samt fördelning av ansvar och befogenheter. Förslaget har redovisats för kommunchefs- 
och regiondirektörsgruppen och innebär i korthet att: 

 Kommunberedningen svarar för den politiska förankringen 
 Samverkan organiseras i fem programområden (till exempel äldre och beroendeproblematik) 
 Inom varje område utarbetas en ”Regional utvecklingsplan” 
 Samverkan inom varje programområde bedrivs på strategisk, taktisk och operativ nivå 
 Socialchef/hälso- och sjukvårdsdirektörsnätverket ansvarar för genomförandet 

Kommentarer 
Det är troligt att kommunerna och regionen oftare kommer att delta och medverka i utvecklingsarbete 
i samverkan. Såväl staten som den nya Region Halland kommer att vara pådrivande. 
 
För de mindre kommunerna är länsgemensamma projekt en förutsättning för att verksamheterna ska 
kunna utvecklas på lika villkor som större kommuner. 
 
Kunskaper i samverkan och i projektstyrning kommer därmed att vara en strategisk fråga. I den sam-
verkan som sker är kommunerna och regionen jämbördiga parter, men någon måste ta sig an uppgif-
ten att vara projektledare med större befogenheter för projektet. Rimligtvis är det viktigt att samtliga 
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som medverkar i projekt har goda kunskaper om villkor för samverkan och kunskaper i projektstyr-
ning och i att arbeta i projekt. 
 
I de projekt som ingår i denna undersökning har få problem som hör samman med förberedelser för 
projekten. Enligt enkät och intervjuerna motsvarar projekten de behov som finns, projekten har för-
ankrats och det stämmer med de egna prioriteringarna. Att de som svarat på enkäten framhåller vikten 
av nämnd eller styrelse är involverade kan bero på bristande kunskaper. Tolkningen är inte självklar. 
Svaren kan också vara ett tecken på ett behov av bättre styrning och ledning i projekten och bristande 
information från projektledning till deltagare i projekten.  
 
Enkätundersökningen visar att det inte uppstått så allvarliga svårigheter att det på sikt äventyrat pro-
jekten. Problem som gör att processen i ett projekt stannar upp kommer alltid att inträffa, vilket gör 
det väsentligt med kompetens i projektledning. Projektledaren har här en central betydelse. Resultaten 
visar att det är några frågor som man bör vara observant på. Dessa är:  

 att projekt initieras och beslutas på rätt nivå inom såväl regionsamverkanssystemet som hos 
respektive huvudman 

 kontinuitet hos de personer som medverkar i projekten, eftersom det bland annat leder 
till oklarheter i mandat och minskar effektiviteten i genomförandet 

 personernas förutsättningar för sin medverkan i projekt, bland annat tid för medver-
kan och administrativa resurser 

 projektledningens betydelser, i de fall där problemen har uppstått tidigt i processen 
återverkar på genomförandet, till exempel bristande samarbete, kontinuitet och låg priorite-
ring. 

 
Utvärderingar är inte genomförda för de projekt som inte är avslutade. Att följa upp projektet efter en 
tid är viktigt för att tillgodogöra sig av erfarenheter från projekten. Det saknas en enhetlig strategi för 
uppföljning och utvärdering av projekten. Med strategi menas främst att de erfarenheter och kunska-
per som projekten ger ska kunna tas tillvara för att utveckla verksamheterna. 
 
En aspekt som bör lyftas fram är skillnader i organisation av samverkan mellan olika verksamhetsom-
rådena och integreringen av projekten i den ordinarie organisationen. För Tillsynssamverkan inom 
miljöområdet finns en politisk ledning som består av ordförandena från nämnderna i respektive kom-
mun och en ledning som består av förvaltningschefer. Dessa tar initiativ till och samordnar projekten. 
Inom till exempel socialtjänstens område utgår inte projekten från motsvarande politiska nivå eller 
från gruppen av socialchefer i länet. Variationen hos de projekt som genomförs inom socialtjänstens 
område är större, de kan ha initierats på verksamhetsnivå i förvaltningarna eller av staten, ha olika i 
sin struktur med olika mandat, besluts- och ärendegång. Sammantaget blir det svårare att skapa över-
blick, styra och följa upp projekt när förutsättningarna varierar. 
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