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VÄLFÄRD MED HÖG KVALITET I GLESBYGD 
Inbjudan till en konferensdag i Storuman den 1 december om  

samverkan, samsyn, samarbete och struktur  
 

För att små kommuners socialtjänst ska kunna fullgöra sitt välfärdsuppdrag kan en samverkan över 

kommungränserna underlätta. Det låter självklart och enkelt, men det innebär samtidigt ett antal 

utmaningar. Under dagen kommer frågor rörande strategisk kommunsamverkan, tillit, kvalitet, 

kommunikation, trygghet, ekonomi, organisation, kompetensförsörjning samt utformning av adekvat 

kunskap och stöd för små kommuners socialtjänst att diskuteras.  

Omställningen God och nära vård sätter också fokus på nödvändigheten av att utveckla vården och 

den sociala omsorgen i sömlös samverkan mellan olika huvudmän med hjälp av nya arbetssätt och ny 

teknik, vilket samtidigt kräver nya förhållningssätt och perspektiv. 

Konferensdagen kommer att modereras av VK:s politiske chefredaktör Ola Nordebo. För att under-

lätta diskussion och utbyte mellan deltagarna önskar vi att man, om möjligt, deltar på plats. Det ger 

också utrymme för nätverksbyggande och social samvaro.    

(Uppkoppling via länk kommer att vara möjlig men det påverkar förstås delaktigheten) 

Eftermiddagen avslutas med en workshop för de åtta inlandskommunernas IFO-chefer, 

socialsekreterare och medarbetare. För övriga avslutas dagen klockan 14.    

Var: Hotell Toppen, Storuman  

När: Onsdagen den 1 december, med start 9.30 (kaffe o smörgås från 9.00)  

Målgrupp: Politiker, social- och IFO-chefer, socialsekreterare/medarbetare inom 

socialtjänsten, berörda chefer, tjänstemän och medarbetare med anknytning till God och 
nära vård, samt andra med intresse för frågor om samverkan inom kommuner och regionen. 

Program: se nästa sida 

Avgift: Konferensdagen är avgiftsfri 

Anmälan senast den 19 november via: https://forms.office.com/r/hu1HdssFsD 

Dagen arrangeras inom ramen för det Fortefinansierade projektet ”IFO över gränser”. 
Kontaktperson: annika.nordstrom@regionvasterbotten.se   FoU Socialtjänst, Region Västerbotten.  

VÄLKOMMEN ! 
 

http://www.fousocialtjänst.se/
https://forms.office.com/r/hu1HdssFsD
mailto:annika.nordstrom@regionvasterbotten.se


 

 

PROGRAMPUNKTER   1 december 2021 

9.00 Kaffe och smörgås serveras  

9.30 – 12.00 Förmiddagspass     

Kan åtta kommuners socialtjänst inom individ- och familjeomsorgen agera som ett 
gemensamt IFO? Vilka är utmaningarna och vilka är vinsterna? Kan glesbygdsocionom bli    
ett statusyrke? Erfarenheter och framåtblick av pågående FoU-projekt.   
Annika Nordström, forskningsledare IFO över gränser 
 

Reflektioner och tankar om länets och inlandets potential från en ledarskribents sida.   
Ola Nordebo, politisk chefredaktör på Västerbottens Kuriren. 

 

Strategisk samverkan som alternativ till kommunsammanslagningar – en framkomlig väg?  
Sverker Lindblad, ämnesråd Näringsdepartementet och tidigare huvudsekreterare i 

Kommunutredningen (SoU 2020:8) 

Utveckling av välfärdens praktik genom strukturerad samverkan – floskel eller reell strategi 

för glesbygd?  
Roland Bång, projektledare för omställningsarbetet mot god och nära vård i södra Lappland 

12.00 Konferenslunch serveras  

13.00 -14.00 Eftermiddagspass för alla  

Vem är det som gör ”sam”-et i Samverkan? Vad innebär samverkan, samsyn, samarbete och 

struktur i praktiken? Hur hittar vi mervärdet i att göra tillsammans? I dialog och med hjälp av 

varandras erfarenheter försöker vi översätta förmiddagens reflektioner till konkreta idéer 

och synliggöra utmaningar och möjligheter.  
Elisabet Höög, forskningsledare, FoU Socialtjänst, RV samt Inst för epidemiologi och global hälsa, 

Umeå universitet 

 

Eftermiddagsfika serveras 

14.00 -15.30 WORKSHOP för chefer och medarbetare inom de åtta 

inlandskommunernas IFO.  

Nu är den ”Digitala kollegan” lanserad och vi har kommit en god bit när det gäller 

utformning och utseende för IFO R8:s gemensamma samarbetsyta. Samarbetsytans syfte är 

att vara en digital mötesplats där IFOs medarbetare kan utbyta erfarenheter, ställa frågor 

och stödja varandra. Vi tror att det nu är dags att ses fysiskt för att lära känna varandra lite 

närmare och tillsammans jobba vidare med hur den Digitala Kollegan kan bli ett bra 

samarbetsverktyg i praktiken.  
Arbetsgruppen för den Digitala kollegan leder arbetet tillsammans med Elisabet Höög, Nanna 

Forsgren och Daniel Örnberg från FoU Socialtjänst.   

 


