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Kommunal samverkan



SKARABORG



Skaraborgs 
Kommunalförbund  är En  
arena för samverkan, både 
på politisk och 
verksamhetsnivå.

• Skaraborgs  
Kommunalförbund har sitt   
ursprung i de tidigare 
samverkansorganen:

-Kommunförbundet  
Skaraborg

-Skaraborgssamverkan

-Tillväxt Skaraborg –
ideell förening



Samverkan och 
samordning!

•Kommunalförbundet är 
en del av Västra Götaland

•Ett av fyra förbund i VG    
som tillsammans
organiserar de 49 
kommunerna

•Mycket samarbete med     
Västra Götalandsregionen



Förbundet har ett eget 
fullmäktige och en egen 
styrelse

• Eget fullmäktige med 48
ledarmöter som träffas en 
gång per år

• Styrelse med 15 
kommunalråd och 15 
ersättare som träffas 
7-8 ggr/år
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Näringsliv Kultur
Hälsa/
Social

Infrastruktur/
kommunikation

Kompetens/
kunskap

Fokusområden

Perspektiv

Social-Ekonomi-Miljö



Hälsa och socialtjänst

•Skaraborgs Kommunal-

förbund företräder   
kommunerna i          
Skaraborg i det Länsöver-
gripande arbetet och  
genom den gemensamma
organisationen ”Västkom”

•Ett nära samarbete med       
Västra Götalandregionens
verksamheter



2011-04-06 8

Nätverk

Utvecklingsforum
Äldreomsorg

Ann-Sofie Söderberg
Ulrika

Nätverk

Utvecklingsforum
Funktionshinder

John Wallberg
Ulrika

Nätverk

Utvecklingsforum
Individ och Familj

Susanne Svantesson
Bengt

Nätverk

Utvecklingsforum
Hälso- och sjukvård

Gunilla Hård
Bengt

Tjänstemannaberedning

Socialchefsträff

Hälso- och Socialberedning

Förbundstyrelse

Arbetsgrupper Utvecklingsprojekt Övergripande nätverkUtbildning



Skaraborgs 
Kommunalförbund FoU

”FOKUS PÅ SAMVERKAN”

•Äldreomsorg

•Individ -och 
familjeomsorg

•Funktionshinder

•Kommunal Hälso- och 
sjukvård



Skaraborgs 
Kommunalförbund FoU

•Sprida kunskap om  
erfarenheter och resultat
genom nätverksarbete 
och arbetsgrupper           

•Nära samverkan mellan  
socialtjänstens olika 
verksamheter, högskolor,
stiftelser och andra           
FoU-miljöer



Skaraborgs 
Kommunalförbund FoU

•Stimulera, stödja och  
bedriva gemensamma 
verksamhetsnära:

Utvecklingsprojekt 
Utvärderingsprojekt 
Ubildningsprojekt

Inom Socialtjänsten i  
Skaraborg



Centrumbildning FoU-U

•Samverkan mellan 3 FoU-
enheter:

- Skaraborgs  Kommunal-
förbund FoU

- Primärvården FoU

- Skaraborgs Sjukhus FoU

•Högskola/universitet/
Forskning



Centrumbildning FoU-U

•Bana väg för en  
gemensam arbetsform i    
hela vårdkedjan inom  
äldreområdet

•Plattformar inom 
kateterområdet, stroke 
bensår 

•Framtida plattformar:
- Demens
- Kunskap/Implementering



Hur samverkar vi med 
Högskola och forskning 
idag?

•Samverkar kring de 
program som social-
tjänsten är mest berörda
av. Ex Socialpsykolog, 
magister i omvårdnad. 

•Både på planering och 
mer strategisk nivå

• Referensgruppen 
Forskningsplattformen
Välbefinnande



Behov i framtiden

• Vi går emot en kunskaps-
baserad socialtjänst vilket
medför en ökad sam-
verkan mellan forskning
och praktik

• Ökade behov av att
beforska socialtjänstens
verksamhet 

• Ökade behov av att ta
del av den senaste 
forskningen



Gör ett besök på 
Förbundets hemsida:

www.skaraborg.se

Eller kontakta:

Ulrika Hernant
ulrika.hernant@skaraborg.
se
Bengt Ericsson
bengt.ericsson@skaraborg.
se
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