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Förord 

Under våren 2010 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting på uppdrag av ut-

redningen om den statliga regionala förvaltningen en enkätstudie för att kartlägga den 

kommunala sektorns kontakter med statliga myndigheter. Det handlade om att belysa 

med vilka statliga myndigheter som kommuner och landsting har mest kontakt och om 

kontakterna upplevs som effektiva och ändamålsenliga. Kartläggningen skulle också 

belysa i vilka sammanhang som bristen på statlig samordning upplevs som mest påtag-

lig och i vilka fall det är ett hinder att myndigheterna inte har en regional indelning som 

överensstämmer med länsindelningen. 

 

Rapporten med enkätresultaten, Kommunsektorns kontakter med statliga myndigheter, 

gav en på flera sätt fyllig och nyansrik bild av samspelet mellan kommunsektorn och 

olika statliga myndigheter. Det framgick att en del problemen är relaterade till statens 

sätt att organisera sig på regional nivå men också att de hade andra orsaker. När rappor-

ten redovisades för utredningen konstaterades därför att det skulle vara värdefullt att 

kunna ge en fördjupad och mer konkret bild av de upplevda problemen och dess orsa-

ker. I denna rapport, Fungerande samspel? redovisas den fördjupade kartläggning som 

genomfördes. Den har koncentrerats till de myndigheter där kontakterna enligt enkät-

svaren fungerade mindre bra. Vidare beskrivs några processer inom regional utveckling 

- ett område med många aktörer och en roll- och ansvarsfördelning som upplevs otydlig.  

  

Arbetet med den fördjupade kartläggningen har genomförts av Marie Pernebring som 

också har utformat rapporten i samarbete med Bo Per Larsson som har skrivit avsnittet 

Sammanfattande diskussion. Från SKL hoppas vi att den bild som redovisas i såväl 

rapporten med enkätresultaten som i denna rapport om den fördjupade kartläggningen 

ska utgöra ett konstruktivt bidrag till utredningens arbete.   

 

Stockholm i januari 2011 

 

Håkan Sörman  

Sveriges Kommuner och Landsting  
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Inledning 
Under våren 2010 genomförde SKL på uppdrag av utredningen om den statliga regiona-

la förvaltningen en enkät för att kartlägga den kommunala sektorns kontakter med stat-

liga myndigheter. Rapporten om enkätresultaten visar att kommuner, landsting och 

kommunala samverkansorgan har mer eller mindre frekventa kontakter med ett mycket 

stort antal myndigheter. Av dessa är det en handfull som är viktiga och regelbundna 

samtidigt som de fungerar mindre väl. Av svaren framgår att problemen i vissa fall är 

relaterade till statens sätt att organisera sig på regional nivå men att det också finns ett 

antal skäl av annan karaktär. Enkätundersökningen finns redovisad i rapporten Kom-

munsektorns kontakter med statliga myndigheter. En kort sammanfattning biläggs den-

na rapport. När rapporten redovisades konstaterades att det skulle vara värdefullt att 

kunna ge en fördjupad och mer konkret bild av de upplevda problemen och dess orsa-

ker. Det bedömdes också att det kunde finnas behov av beskrivningar som inte enbart 

utgår från kontakten med en enskild myndighet. Graden av samverkan mellan olika 

myndigheter eller flerfaldiga styrsignaler påverkar också den upplevda kvaliteten i kon-

takterna. 

Denna fördjupade kartläggning har genomförts utifrån ett antal samtal och intervjuer i 

syfte att belysa orsakerna till problemen i kontakterna. Ytterligare ett syfte har varit att 

söka ge konkreta exempel som illustrerar problemens karaktär och konsekvenser. Kart-

läggningen har koncentrerats till de myndigheter där kontakterna enligt enkätsvaren 

fungerade mindre bra. Vidare beskrivs några processer där fler statliga aktörer har en 

roll. Processerna hör alla hemma inom området regional utveckling där det finns många 

aktörer och där roller och ansvarsfördelning upplevs som otydliga.  

Rapportens inriktning innebär en stark fokusering på de problem som finns i kontakter-

na mellan statliga myndigheter och kommun- och landstingssektorn. Det betyder inte att 

kontakterna i stort är problematiska. Tvärtom visar svaren på den enkät som genomförts 

av sektorns kontakter med statliga myndigheter har stor omfattning och att huvuddelen 

fungerar väl. Även för flera av de myndigheter där en del kommuner, landsting, regio-

ner och samverkansorgan är kritiska till hur kontakterna fungerar menar andra att de 

fungerar väl. Den bild som redovisas får därför inte tolkas som att det är problemen som 

dominerar samspelet mellan statliga myndigheter och kommunala aktörer.  
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Rapportens struktur och  

underlag 

Så här har vi gjort 

Vi har besökt och genomfört ett antal intervjuer med företrädare för kommuner, lands-

ting, regioner och kommunala samverkansorgan. Vidare har vi vid nätverksmöte för 

regionala företrädare diskuterat vilka områden/processer som skulle vara lämpliga att 

beskriva samt följt upp denna diskussion genom ett flertal mail- och telefonkontakter 

om hur processerna uppfattas. Vi har också tillfört synpunkter som kommit fram i kon-

takt med såväl enskilda kommunföreträdare som vid träffar med olika nätverk knutna 

till SKL. De synpunkter som inhämtats kommer uteslutande från tjänstemän. 

Så här är rapporten uppbyggd 

Intervjuer och annan insamling av synpunkter har syftat till att ge mer konkreta bilder 

än enkätsvaren av vad det är som gör att samspelet mellan den kommunala sektorn och 

vissa statliga myndigheter inte uppfattas som helt ändamålsenliga av de kommunala 

företrädarna. Vi valde två huvudspår. Vi har dels sökt att fånga synpunkter och konkreta 

beskrivningar i förhållande till den handfull myndigheter där kontakterna enligt enkät-

svaren anses fungera mindre bra. Vi har också valt att ställa frågor om några av de pro-

cesser eller politikområden som rör regional utveckling. Detta mot bakgrund av att 

enkäten visade att det är inom sådana områden som man upplever att det finns mest 

otydlighet när det gäller ansvarfördelning och styrning. Det är också där man har flest 

synpunkter på att en del statliga aktörer inte förstår den nya ansvarsfördelningen för 

dessa tunga samhällsfrågor som vuxit fram under de senaste 10-15 åren.  

Under samtalen har vi också fått höra hur graden av samordning mellan statliga myn-

digheter spelar roll och redovisar därför några exempel på när denna brister. Slutligen 

redovisar vi också fått exempel på tämligen svårlösta målkonflikter där det handlar om 

att lagstiftning om arbetsmiljö för anställda krockar med annan lagstiftning – i synner-

het med socialtjänstlagen, SoL respektive lag om stöd och service till vissa funktions-

hindrade, LSS.  

I det första avsnittet redovisas synpunkter för en myndighet i taget. I nästa avsnitt finns 

beskrivningar av vad som uppfattas som problem knutna till fyra olika processer som 

alla rör regionala utvecklingsfrågor. I det tredje avsnittet ges några beskrivningar som 

illustrerar hur viktigt det är att olika statliga myndigheter samordnar sina prioriteringar 

eller att regeringens styrning tydligt adresserar samtliga aktörer som är berörda. Rappor-

ten avslutas med en sammanfattande diskussion.



 

 

 

 7 

Myndigheter 

Arbetsförmedlingen 

I kommunernas enkätsvar om kontakterna med Arbetsförmedlingen finns de flesta kri-

tiska markeringarna på delfrågan om myndighetens beslutsnivåer. Flera kommunala 

företrädare säger att Arbetsförmedlingen är ”toppstyrd”. Den lokala kontorschefen hade 

t.ex. inte mandat att teckna avtal om att bedriva program för grupper av arbetslösa när 

detta vara aktuellt. Man uppfattar att det inte ens finns befogenheter att fatta beslut om 

insatser inom en funktionell arbetsmarknadsregion och att detta bidrar till att det är svårt 

att anpassa insatserna till situationen i den egna kommunen. 

I enkäten var det också förhållandevis många kommuner som markerade Arbetsförmed-

lingen som en myndighet med vilken man har bra kontakter. På frågan om hur det kan 

finnas så olikartade uppfattningar ger någon förklaringen att kontakterna är mycket 

personberoende. ”Bra chef, bra kontakt och vice versa” säger en företrädare för en gles-

bygdskommun. I den kommunen uppskattar man att man har det man kallar ett ”fullska-

lekontor” i sin huvudort och jämför med Försäkringskassan där kontakterna måste ske 

med enheter i flera andra kommuner.  

En faktor som förklarar varför kontakterna med arbetsförmedlingen bedöms så olika är 

således den egna kommunens belägenhet i förhållande till myndighetens olika kontor. 

Flera större kommuner, där ju myndigheten finns på plats, säger att man tycker kontak-

terna fungerar bra. 

Även regioner och kommunala samverkansorgan anser att kontakterna med Arbetsför-

medlingen fungerar mindre bra. Kontakterna är delvis av annan karaktär än de som 

kommunerna har. Det handlar mindre om insatser för grupper och individer och mer om 

strategiska insatser för kompetensförsörjningen. När den så kallade kompetensplattfor-

men skapades för regionerna utgjorde Arbetsförmedlingen en viktig aktör. Kritiken från 

regioner och kommunala samverkansorgan är dock av samma slag som från kommu-

nerna. Man menar att det inte ens på regional nivå finns beslutsmandat inom myndighe-

ten. Från regionens sida hittar man inte någon tydlig, gemensam ingång hos Arbetsför-

medlingen. I Västra Götaland har myndigheten, som ett exempel, samordnat sina kon-

takter för tre enheter i den Göteborgsnära delen av regionen. För resten av regionen 

finns det 4-5 olika enheter att ha kontakt och att samarbeta med. 

En förklaring till att regioner/samverkansorgan anser att det är svårt att hitta rätt kon-

taktperson är sannolikt myndighetens geografiska indelning. Ett exempel på detta ges av 

ett regionförbund i ett län uppdelat i tre arbetsmarknadsområden. Något av områdena 

omfattar också kommuner i andra län, vilket gör det svårare att få fram underlag.  

Till varje arbetsmarknadsområde finns knutet ett arbetsmarknadsråd med Arbetsförmed-

lingen som sammankallande men med olika sammansättning. Företrädare för t.ex. när-

ingsliv, arbetsmarknadens parter och kommuner finns vanligtvis med. Men om de sist-
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nämnda företräds av politiker eller tjänstemän varierar. Det innebär att rådens arbetssätt 

och funktion är olika inom länet och att det är svårt att bedöma var frågeställningar för-

ankras. Detta har särskilt uppmärksammats under arbetet med kompetensplattformarna. 

En annan synpunkt har att göra med vilken roll myndigheten har fått i och med den nya 

organisationen. Sedan Länsarbetsnämnderna avskaffades saknar man på flera håll funk-

tionen att ställa samman statistik och göra prognoser över arbetsmarknad och sysselsätt-

ning för länet/regionen och utifrån de där verksamma aktörernas behov. 

Försäkringskassan 

Försäkringskassan anses ha en ännu krångligare geografi och organisation än Arbets-

förmedlingen. I en glesbygdskommun upplever man problem när komplicerade ärenden 

behöver hanteras tillsammans med Försäkringskassan. Man behöver då ha kontakt med 

enheter i någon av två städer utanför kommunen. Det innebär långa avstånd för den typ 

av ärenden som underlättas av att man kan träffas. 

Kommuner har relativt frekventa kontakter med försäkringskassan när det gäller person-

lig assistens för invånare med funktionshinder, Regelverken återfinns i Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS och i Lagen om assistentersättning, LASS. 

När det gäller det ekonomiska ansvaret för de individer som har rätt till personlig assi-

stent kan detta lite förenklat sägas vara delat mellan kommunen och Försäkringskassan. 

Ett exempel på problem som man beskriver är att Försäkringskassans mycket långa 

handläggningstider tvingar kommunen att gå in i ärenden som man inte anser sig ha det 

ekonomiska ansvaret för. Man menar att myndigheten borde utnyttja sin möjlighet att 

fatta provisoriska beslut. Man upplever även att Försäkringskassans tolkning av regel-

verket ändras ofta, vilket bl.a. skapar merarbete av olika slag. Ett exempel är att myn-

digheten relativt nyligen beslutat att LASS-ersättningen dras in omedelbart när en bru-

kare avlidit. Medel för att bekosta uppsägningslön för den personlige assistenten finns 

således inte, vilket innebär ökade kostnader för kommunen.  

Från landstingsföreträdare finns kritik mot Försäkringskassans sätt att agera som kan 

rubriceras som bristande förståelse för landstingets uppgift och organisation. Man berät-

tar att myndigheten försöker teckna avtal med enskilda landstingsdrivna vårdcentraler 

och inte förstår att det är landstinget som är avtalspart. Ett annat exempel är att ett lokalt 

försäkringscentra, LFC, tar kontakt direkt med primärvården och ställer krav, utan att 

först stämma av med landstinget centralt: ”Nu ska vi utbilda er, för det behöver ni”. Ett 

annat landsting beskriver sin relation till Försäkringskassan som mycket god, man har 

skapat ett permanent samarbetsorgan och bl.a. genomfört gemensamma utbildningar 

kring sjukskrivningsprocessen för läkarna. Trots detta uppstår gnissel när Försäkrings-

kassan inte godkänner en del av de intyg läkarna har utfärdat. 

Samma landsting upplever i sin roll som mycket stor arbetsgivare att olika regelsystem 

krockar och att det alltid är landstinget som måste anpassa sig. Sekretessreglerna hos 

Försäkringskassan innebär t.ex. att landstingen som arbetsgivare inte kan få reda på om 

villkoren för en anställd har ändrats utan man måste helt förlita sig på att den anställde 

själv informerar. I detta landsting har Försäkringskassan två regioner och man har en 

överenskommelse om att ärenden som rör de anställda ska hanteras vid dessa centrala 

kontor. Det fungerar i stort bra men medför ibland att de två kontoren gör olika tolk-

ningar av i stort sett identiska situationer.  

Försäkringskassan och arbetsförmedlingen – organisation spelar roll 

En av de kommuner som tidigt hade höga ambitioner när det gällde invånarnas arbete, 

hälsa och egenförsörjning deltog i försöksverksamhet med samverkan med Försäkrings-

kassan och Arbetsförmedlingen utifrån de regler som då fanns. Ett nära samarbete 

byggdes upp. Men man anser att båda myndigheterna förändrat sin övergripande orga-

nisation utan att ha samråd med kommunsektorn och sin lokala organisation utan att 

samråda med kommunen. Det senare tolkar man som att den centrala nivån inom myn-
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digheterna inte förstår eller bryr sig om att ta hänsyn till hur viktigt samspelet med 

kommunerna är. I och med att myndigheterna flyttar uppstår högre tryck på kommunen. 

Myndigheterna anser att invånarna ska sköta sina ärenden över nätet. Kommunen mär-

ker dock att det fortfarande finns stora grupper som inte klarar detta. De som har mer 

komplicerade problem är ofta de som inte alls använder elektroniska tjänster. I dessa 

fall kan förändringarna leda till en övervältring av vissa av myndighetens uppgifter på 

kommunen. 

För att individer med komplicerade problem ska få hjälp att komma igen behövs sam-

verkan mellan de statliga aktörerna och kommunen. Detta underlättas av att man har 

lokalkännedom. Det finns regelsystem som krockar och som gör att individer faller 

mellan stolar. För att man ska kunna tänja på regelsystemen, vilket ibland kan vara 

nödvändigt utifrån individernas behov, behövs ett gott samarbetsklimat som inte kan 

uppnås annat än när man träffas och ”nöts lite mot varandra”. Statens nuvarande sätt att 

organisera sin verksamhet leder istället till att de som jobbar med välfärdsfrågor utifrån 

olika perspektiv tappar den levande kontakten med varandra.  

Arbetsmiljöverket 

Många kommuner har frekventa kontakter med Arbetsmiljöverket och några anser att 

kontakterna fungerar mindre bra. Även landstingen såsom huvudman för hälso- och 

sjukvård anser att kontakterna med denna myndighet fungerar mindre väl. 

Bakom kommunernas kritik finner vi en uppfattning om att myndigheten lägger så stor 

vikt vid olika slag av säkerhetsaspekter på en verksamhet att andra viktiga aspekter helt 

negligeras. Man uppfattar att myndigheten inte tar hänsyn till att det finns annan lag-

stiftning som styr verksamheten och som inte tar sikte inte på de anställda utan på de 

rättigheter som brukare har. Likaså finns exempel på att beslut utformas så att det upp-

står otydlighet för dem som arbetar inom verksamheten. Någon menar att arbetsmiljö-

verket ibland använder sig av ”egentillverkade regler” eller att befintliga regler används 

mycket stelbent. 

Ett exempel på målkonflikter och på ett diffust beslut ges från ett ärende som handlar 

om att det inom förskoleverksamheten inte bara får finnas möbler som är anpassade till 

barnen. Kommunen menar att den lagstiftning och läroplan som gäller för förskoleverk-

samheten innebär att möblerna ska vara anpassade till barnen. Men efter föreläggande 

förenat med vite från verket kommer man att se till att det vid varje förskoleavdelning 

finns någon möbel för vuxna. Arbetsmiljöverkets motiv är att de anställda inte ska få 

knä-, rygg- eller nackbesvär av en ständigt krokig arbetsställning. Av formuleringen i 

beslutet från verket kan man dock ana att även myndigheten insett att det föreligger en 

målkonflikt utifrån de två lagområdena. Det kan, enligt kommunen, vara därför som 

beslutet blev så diffust att tolkningsproblem kan komma att uppstå. Har t.ex. en anställd 

rätt att kräva att barnen under måltid använder vuxenmöblerna? Kommunen har över-

klagat beslutet och ärendet hade ännu inte avgjorts när detta skrevs.  

Exempel på en än mer problematisk målkonflikt har aktualiserats i samband med myn-

dighetens inspektioner av vård i enskilds hem och tas upp av flera kommuner. Vård kan 

vara beviljad antingen i enlighet med socialtjänstlagen eller i form av personlig assistent 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och innebär att bru-

karen ska beredas stöd i sitt hem. Stödet kan inte villkoras och kommunen kan således 

inte kräva att brukaren ska bygga om sitt hem eller flytta till en annan bostad. Ändå 

innehåller inte Arbetsmiljölagen med föreskrifter och allmänna råd några undantag för 

arbete i någons hem.   

Arbetsmiljöverket har i samband med inspektioner ställt krav på att den enskildes hem 

ska förändras för att de som arbetar där ska få en god arbetsmiljö. Det kan handla om 

krav på en rökfri miljö eller på att sängplatsen ska anpassas så att risken för arbetsskada 

minimeras.  
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I en relativt ny föreskrift om arbetsplatsens utformning har myndigheten gjort vissa 

förtydliganden som innebär att regler om så kallade jourrum gäller även vid vård av en 

person som bor i sitt eget hem och behöver hjälp dygnet runt. Om en brukare bor i en 

mindre lägenhet är det närmast omöjligt att ordna ett sådant rum. I ett sådant läge ham-

nar kommunen i egenskap av servicegivare och arbetsgivare i en omöjlig situation. Man 

saknar faktisk och rättslig möjlighet att påverka arbetsmiljön och riskerar antingen före-

lägganden förenade med vite av Arbetsmiljöverket eller en särskild avgift från Social-

styrelsen för att man inte verkställt sitt beslut om bistånd. 

Denna form av målkonflikt har mindre att göra med statens sätt att organisera sin verk-

samhet på regional nivå. Det handlar om en genuin målkonflikt mellan två olika lag-

komplex där det ena tar sikte på brukare av välfärdstjänster och det andra på arbets-

tagare. Men statens sätt att organisera sin verksamhet kan i högre eller lägre grad under-

lätta för de myndigheter som bevakar de olika intressena att tillsammans åstadkomma 

verklighetsförankrade utgångspunkter för sina respektive tillsynsuppdrag.  

En företrädare för ett landsting beskriver att kontakterna med Arbetsmiljöverket funge-

rar väl och att man har en bra och kontinuerlig dialog. Man menar att den numera sam-

ordnade tillsynen mellan verket och Socialstyrelsen är bra. Det är dock väsentligt att de 

bägge myndigheterna ”håller sig till sitt perspektiv” och att det görs tydligt för dem som 

är verksamma i vården om en brist påtalas utifrån ett patientperspektiv eller utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv. Det finns dock vissa nackdelar med att Socialstyrelsens geogra-

fiska indelning av tillsynsverksamheten och Arbetsmiljöverkets regionindelning inte är 

densamma. Rapporter med statistik etc. blir inte jämförbara. Samma landstingsföreträ-

dare är bekymrad över att olika lagar och regelsystem inte är utformade så att det går att 

leva upp till båda. 

Från en kommun berättar man om ett vitesförläggande som gjordes för att ett äldrebo-

ende bokstavligt talat inte höll måttet. Det handlade om att några få centimetrar fattades 

i förhållande till normen för rum på äldreboenden. I denna kommun upplever man att 

myndigheten ofta är överdrivet fixerad vid detaljregler och att man inte har förståelse 

för de förutsättningar som gäller för kommunal verksamhet i stort eller för ekonomiska 

restriktioner.  

Ett annat exempel handlar om att myndigheten upplevs bidra till onödig byråkrati och 

administration. En kommun har efter tillsyn inom handikappverksamheten fått ett påpe-

kande om att det inte fanns regler för trafiksäkerhet vid tjänsteresor. Påpekandet tolka-

des som att myndigheten krävde sådana regler. Men kommunen konstaterar att det re-

dan finns generella regler som gäller för trafikanter både när man kör bil eller cyklar i 

tjänsten och när man gör det i andra sammanhang. Man ansåg det som mindre väl an-

vänd arbetstid att utfärda egna regler som enbart upprepar lagstiftning om körkort, bil-

bälten, nykterhet, vikten av att hålla avstånd eller att ha kunskaper om de risker som 

finns i trafiken. Regler för trafiksäkerhet vid resor i tjänsten finns för övrigt inte inom 

någon annan av kommunens verksamheter. 

Polisen  

Polisen är en av två myndigheter med regional organisation som flest kommuner uppger 

att de har frekventa kontakter med och den myndighet där flest kommuner anser att 

kontakterna fungerar bra. Några kommuner anser dock att kontakterna med Polisen 

fungerar mindre väl.  

En av kommunerna i Stockholms län säger man att man har mycket kontakter med 

närpolisen och att dessa i huvudsak fungerar bra. Man kan t.ex. träffa snabba överens-

kommelser om vem som ska göra vad när en problematisk situation uppkommer. Länet 

är indelat i s.k. polisnämnder. En polisnämnd bevakar medborgarnas intressen i polis-

verksamheten och ska arbeta för att polisarbetet är väl förankrat lokalt. Nämnden består 

av företroendevalda från de kommuner som ingår och företrädare för myndigheten. 
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Kommunens företrädare i detta organ är dock inte tillfreds med samverkan på denna 

nivå och anser att det är svårt att påverka polisens verksamhet. 

Från en annan kommun i samma län säger man också att det vardagliga samarbetet 

mellan polisen och de olika förvaltningarna fungerar bra liksom att det strategiska sam-

arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet är tillfredställande. Det finns dock viss 

kritik mot kontakterna med den högre nivån av myndigheten. I kommunen har man av 

olika skäl inte haft s.k. fältassistenter, vilket är vanligt i kommuner av samma storlek 

och karaktär. Från polisen har man förklarat att man av det skälet inte har för avsikt att 

ha samma storlek på sin bemanning som i de omgivande kommuner som har sådan 

personal. Detta uppfattas av kommunen som att polisen lägger sig i hur kommunen ska 

organisera sin verksamhet. 

En glesbygdskommun i Norrland säger att man, eftersom kommunen är liten till invå-

narantal, känner polisen väl och att polisen känner igen kommunens ungdomar. Sam-

verkan fungerar bra t.ex. genom det brottsförebyggande rådet. Den negativa uppfattning 

man ger uttryck för är att polisen inte har tillräckligt med resurser för att hålla den be-

manning som skulle vara önskvärd. Denna kommentar ger också andra kommuner som i 

övrigt tycker att kontakterna och samverkan fungerar bra. 

Kommunen är överens med polisen om att det är viktigt med snabba och gemensamma 

åtgärder när det gäller unga lagöverträdare, uppger en socialförvaltning. Trots detta är 

det ofta väl korta tidsfrister när polisen kallar socialförvaltningen att vara med vid för-

hör. Även om detta inte alltid kan undvikas är det en källa till konflikter.  

När det gäller kvinnofridsfrågor nämns på annan plats i denna rapport en undersökning 

som visar att kommuner generellt anser att samverkan med polisen fungerar bra. Men 

en kommun kritiserar polisen för sen och långsam handläggning när det gäller kvinno-

fridsärenden. 

Länsstyrelsen 

Utifrån ett kommunperspektiv  

Många av kommunerna anger i sina enkätsvar att kontakterna med Länsstyrelsen funge-

rar mindre väl. De exempel som kommer upp vid våra intervjuer kan visserligen inte ge-

neraliseras till att gälla samtliga länsstyrelser. Men några beskrivningar återkommer i 

samtal med flera kommunala företrädare. 

Från en kommun säger man att det är störande att de s.k. riksintressebeskrivningar som 

Länsstyrelsen tillhandahåller i stort sett härrör från 1970-talet. Även från andra finns 

synpunkter på brister i de planeringsunderlag (kartor etc.) som länsstyrelsen ska tillhan-

dahålla. När underlaget inte är på rätt detaljeringsnivå eller inte är aktuellt är det svårt 

att göra avvägningar.  

Från flera håll framför man att samordningen är dålig mellan de olika enheter inom 

Länsstyrelsen som har att agera i en viss fråga. Avvägningen mellan olika riksintressen i 

frågor om mark- och vattenanvändningen inom ett område görs inte av länsstyrelsen 

utan läggs över i kommunens ”knä”. Detta stämmer illa med kommunernas förvänt-

ningar på Länsstyrelsen som en myndighet som ska samordna olika statliga intressen. 

En annan synpunkt från en kommun är att Länsstyrelsen i en pågående plandialog ofta 

lyfter fram ett riksintresse i slutet av processen, ” fem minuter över tolv”.  

Vidare menar någon att de besked som Länsstyrelsen ger ibland är alltför teoretiska. 

Man anser t.ex. när det gäller miljöområdet att man inte bara ska ge besked om vad som 

är ”rödlistat” utan också kunna ge goda råd om hur en kommun ska agera för att skydda 

och bevara och hänvisar till den expertis inom olika naturvårdsfrågor som finns på läns-

styrelsen. 
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Enkätsvaren visar att många anser att Länsstyrelsens förståelse för de förutsättningar 

under vilka kommunen verkar är dålig. Från en kommun ges två exempel på hur denna 

bristande förståelse kan ta sig uttryck. Kommunen skulle köpa ett stycke naturmark 

ifrån sin grannkommun. Länsstyrelsen hävdade att hela området borde bli naturreservat. 

Man hade mycket svårt att förstå att en kommun har många roller, att den i vissa fall 

agerar utifrån ett affärsmässigt perspektiv och att den köpt markområdet för att senare 

kunna använda eller sälja det. Det andra exemplet handlar om att Länsstyrelsen inte 

tycks inse att en kommun främst måste ägna sig åt frågor och problem som rör det egna 

territoriet. Man hade svårt att acceptera när kommunens - trots återkommande propåer - 

inte ansåg sig kunna prioritera medverkan i t.ex. jämställdhetsprojekt i Baltikum.  

Man menar också att Länsstyrelsen ofta drar igång större utvecklingsprojekt av olika 

slag och kommer med färdiga ”erbjudanden” till kommunerna om att vara med. Här 

vore det önskvärt att man i ett tidigt skede stämde av kommunernas intresse och ut-

rymme för att medverka - både utifrån ett samverkansperspektiv och med tanke på att 

utnyttja de offentliga resurserna väl. 

En av de intervjuade anser att kulturen inom Länsstyrelsen och i kommunerna är olika. 

Det orsakar en del av ”gnisslet”. De skilda kulturerna har dock inte i första hand att göra 

med stat kontra kommun. Det handlar snarare om att kommunen hela tiden strävar efter 

att skapa en helhet. Den är helt enkel tvungen att få förvaltningar/nämnder att samverka 

utifrån vad som är bra för barnen, för de boende i en kommundel eller en familj i kris. 

Kommunen har invånare och kan därför lättare anlägga ett invånarperspektiv. Länssty-

relsen agerar å sin sida på uppdrag av olika centrala myndigheter.  Var och en av dessa 

ska värna ett legitimt sektorintresse. Länsstyrelsen blir därför någon form av ”myndig-

hetshotell” och har inte förutsättningar att skapa balans mellan dessa intressen och att 

prioritera strävan efter en helhet. 

En ledande kommunal tjänsteman i en större kommun säger att det går mycket bra att 

samverka med den högsta ledningen inom Länsstyrelsen men att det fungerar mindre 

bra på andra nivåer inom myndigheten. Känslan är ofta att de olika enheterna och hand-

läggarna inte kommunicerar inbördes. I samma kommun säger en chef som är verksam 

inom området vägar, parker, naturområden mm att det är en påtagligt stor skillnad i hur 

kontakterna kring ett ärende fungerar beroende på vem som blir handläggare. Ofta finns 

en smidig dialog med ömsesidiga ”eftergifter” där länsstyrelsen med sin uppgift att häv-

da riksintressen och kommunen med sina lokala intressen kan mötas. Men andra hand-

läggare har en kompromisslös inställning och saknar vilja att hitta en lösning och då blir 

processen helt annorlunda. Som exempel nämns också att det händer att relativt små 

kompletteringar i ett ärende leder till att hela ärendet tilldelas ett nytt ankomstdatum, 

vilket i sin tur innebär att det tar flera månader längre  innan det avgörs.  

Utifrån regioners och regionala samverkansorgans perspektiv 

En del regioner och kommunala samverkansorgan anger i sina enkätsvar att samspelet 

med Länsstyrelsen fungerar väl och andra att det inte gör det. De exempel och förklar-

ingar som ges i samband med intervjuerna till att kontakterna upplevs som mindre bra 

kan delas in i några kategorier: 

 Den egna Länsstyrelsen har svårt att ”hålla sig borta” från de frågor för vilka 

ansvaret ligger på det regionala samverkansorganet/regionen: På sina håll står 

det ännu inte klart för alla delar av näringslivet i det egna länet att det skett an-

svarförändringar när det gäller tillväxtfrågor och handläggning av olika slag 

stöd av till näringslivet. Ett exempel som redovisas är att när företag under kri-

sen vände sig till landshövdingen med förfrågan om stöd informerade inte den-

na om att det numera var det regionala självstyrelseorganet som hade ansvar 

för att ge stöd och att företagen skulle vända sig dit. Detta bidrog till en senare 

start för självstyrelseorganet.  

 Den egna Länsstyrelsen bryr sig inte om att förankra och samverka i frågor där 

detta är viktigt för att resultaten ska bli så bra som möjligt: Ett exempel på vad 
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man anser vara bristande förankring är att det har hänt att en länsstyrelse pre-

senterat styrdokument som är tänkta att vara vägledande för t.ex. kommuner 

(miljöområdet) vid en presskonferens. Detta utan att vare sig det regionala 

samverkansorganet eller kommunerna fått ta del av det i förväg. 

 Den nationella nivån lämnar identiska eller snarlika uppdrag till kommunala 

självstyrelseorgan och till länsstyrelsen: Från en region nämner man som ex-

empel det s.k. varseluppdraget. Det var ett uppdrag som gick till ett par be-

stående av landshövding och den ledande politiska företrädaren för regioner 

och kommunala samverkansorgan. Både från regeringskansliet och från vissa 

regioner menade man att detta grepp var bra och att det främjade förmågan till 

samverkan från bägge håll. Andra regionföreträdare menar att uppdraget borde 

ha lagts på självstyrelseorganet men med instruktion om att det skulle genom-

föras i samverkan med andra aktörer. I längden riskerar dubbelkommandon att 

skapa otydlighet.  

ESF-rådet 

ESF-rådet är den myndighet där det är flest regioner och kommunala samverkansorgan 

som anser att kontakterna fungerar mindre bra. De orsaker som anges är av olika slag. 

Dels handlar det om den geografiska indelning som finns för hanteringen av socialfon-

den och regionalfonden, dels om att de program som ligger till grund för beslut om 

medeltilldelning arbetades fram utan hänsyn till de övergripande styrdokumenten för 

regional utveckling. Det bör understrykas att dagens ESF-råd inte kan lastas för de pro-

blem som följer av dessa två punkter. En tredje faktor handlar om hur man uppfattar att 

beslutsfattandet fungerar idag. 

Den geografiska indelningen för fonderna uppfattas i några fall som problematisk. Man 

menar att indelningen medfört att regioner/län med olika kulturer finns inom ett geogra-

fiskt område för hantering av fonderna. De regionala utvecklingsprogrammen, RUP, ska 

vara styrande för beslut och användning av EU medlen. I några fall har de olika pro-

grammen inom ett partnerskapsområde olika karaktär. Detta innebär att det styrdoku-

ment som ligger till grund för resurstilldelningen från socialfonden inte kommer att 

spegla de regionala utvecklingsprogrammens innehåll särskilt väl. Exempel på partner-

skapsområden där känslan av bristande samhörighet framförs är Norra Mellansverige 

(Värmlands, Dalarnas och Gävlebors län) liksom Östra Mellansverige (Örebro, Väst-

manlands, Uppsala, Södermanlands och Östergötlands län). 

Det finns även kritik mot hur de regionala programmen, dvs. styrdokumenten för social-

fonden, arbetades fram. En av länsstyrelserna i respektive område fick till uppgift att 

utarbeta programmet. Kritikerna anser att det fanns ett samarbete mellan berörda läns-

styrelser men att ambitionen att förankra i förhållande till de regionala självstyrelseaktö-

rerna brast. Det regionala partnerskapet med sin lokala och regionala demokratiska 

förankring kom till stånd först senare. 

Från flera håll beskriver man ESF-rådets byråkratiska hantering som mycket betung-

ande. Man anser att denna hantering ”saknar motstycke” även om man förstår att det 

behövs en ordning för hur skattemedel används. Ett exempel som ges var när en redo-

visning av kostnader i ett projekt gjordes på fel blankett. Man fick då besked om att 

medel inte skulle betalas ut istället för en uppmaning om att använda rätt blankett och 

skicka in igen. Någon menar att den svenska uppsättningen regler har gjorts ännu mer 

komplicerade än den ”franska byråkratiska” som utgör ursprunget. 

Från ett samverkansorgan i södra Sverige beskrivs den frustration man känt över det 

som uppfattas som en mycket långsam och oförutsägbar beslutsprocess i samband med 

krisläget för industrin i regionen. I mars 2009 beslutade partnerskapet om en särskild 

utlysning och om snabb beredning och prioritering. Det handlade om en krisdrabbad 

bransch, underleverantörer inom fordonsindustrin. Samma månad fattade partnerskapet 

beslut om att prioritera ett specifikt projekt Fordonskomponentsgruppen -09, ett projekt 
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som omfattade utbildningsinsatser för ca 3500 personer. I projektet ingick även insatser 

för företag med mer än 250 anställda. Efter omfattande kompletteringar fattade ESF-

rådet i juni 2009 beslut om de delar som rörde företag med färre än 250 anställda. De 

större företagen fick inte beslut om finansiering förrän i december och först sedan 

många förändringar gjorts i ansökan. Det kommunala samverkansorganet anser att det 

är oacceptabelt med så lång handläggningstid och så icke-flexibel hantering med tanke 

på den kris som stora delar av industrin i regionen drabbats av. 

En annan synpunkt gäller förhållningssättet inom socialfondsområdet. Man anser att 

myndigheten har en passiv hållning som innebär att den väntar på att se vilka projektan-

sökningar som kommer in. Man borde istället sätta sig in i regionens förhållanden och 

agera strategiskt för att få in ansökningar till sådana projekt som skulle främja utveck-

lingen. Om regioner och samverkansorgan blev mer involverade skulle de kunna ta 

större ansvar för att verkligen få till ansökningar om strategiska projekt som i högre 

grad skulle kunna knytas till övrigt regionalt utvecklingsarbete. Man anser att olika 

aktörer idag ansöker om medel för projekt som de tror kan beviljas istället för projekt 

som faktiskt behövs. 

Det finns också kritik mot att tjänstemännen inom rådet håller på att skaffa sig ett större 

inflytande på bekostnad av det regionala partnerskapet.  

Ett regionalt samverkansorgan framför kritik mot att viktiga förutsättningar för finansie-

ringen av partnerskapets kostnader ändrats utan föregående dialog. Som exempel har 

Tillväxtverket och ESF-rådet fram till nyligen finansierat sekreterarskapet för det regio-

nala partnerskapet. Nu har man ensidigt meddelat att man inte längre kommer att göra 

det utan att först ta initiativ till en dialog om hur problemet kan lösas på ett konstruktivt 

sätt.  

Tillväxtverket 

Kritik av samma slag som mot ESF- rådet och socialfondshanteringen riktas mot Till-

växtverket och regionalfonden. Tillväxtverket har som förvaltande myndighet en vilja 

”översäkra”. Därför klarar man inte av att hantera idéer som är av ny karaktär eller att ta 

itu med nya problem som uppstår. Även här framförs att sökanden idag måste anpassa 

ansökan efter vad man som brukar få finansiering för istället för att beskriva verkliga 

problem. 

En intervjuperson tycker sig se en trend. Tillväxtverkets programkontor agerar inte bara 

som granskare av om ansökningar är formellt riktiga. Man tar också en roll när det gäll-

er prioriteringar. Samma person anser att Tillväxtverket söker utvidga sina regionala 

kontors roll även för annat än regionalfonden.  

Ytterligare en intervjuperson menar att det även för regionalfonderna finns ett fyrkant-

ligt regelverk men anser att de kontor som hanterar dessa projektmedel ändå är lättare 

att ha att göra med än ESF-kontoren. De tillåter sig i större utsträckning att göra förnuf-

tiga och verklighetsanpassade bedömningar. 

Men samma person pekar på att Tillväxtverket även har andra resurser att fördela. Det 

handlar t.ex. om att främja kvinnligt företagande, ungdomars entreprenörskap, socialt 

företagande eller om projektbidrag för företagare med utländsk bakgrund. Utmärkande 

för utlysningar av dessa medel är att de oftast inte är samordnade vare sig med övriga 

statliga medel som de regionala organen har att hantera eller med de planeringsproces-

ser som pågår på regional nivå. De rapporteringssystem som finns för de olika projekt-

bidragen från Tillväxtverket liksom de för strukturfonderna uppfattas som mycket by-

råkratiska och betungande. Som ett exempel berättar man att man vid ett tillfälle lät 

väga alla handlingar som krävdes in för en periodisk uppföljning inom området kultu-

rella och kreativa näringar. Bunten av handlingar vägde över 7 kilo! 
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Processer inom området  

regional utveckling  
De kritiska synpunkter som kom fram i enkätsvaren från landsting och samverkansor-

gan handlade inte sällan om att statliga myndigheter anses visa en bristande förståelse 

för den regionala nivåns mandat och organisation och för den förändrade ansvarsfördel-

ning som vuxit fram under senare år. Länsstyrelsen anses av flera som en myndighet där 

kontakterna fungerar mindre bra. Av de öppna enkätsvaren framgår dock att problemen 

handlar om att rollfördelningen anses otydlig. Man tycker också att den nationella nivån 

inte ser eller vill ta konsekvenserna av den förändrade ansvarsfördelningen inom till-

växtområdet. För att ytterligare belysa detta har intervjuer genomförts kring fyra olika 

områden eller processer. Betecknande för de valda områdena är att det är flera statliga 

och andra aktörer som är involverade.  

Kompetensförsörjning – plattformar 

Från och med 2010 finns en ny del i regeringens uppdrag till regioner, kommunala sam-

verkansorgan och länsstyrelser med ansvar för regional utveckling. Man ska etablera 

kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplane-

ring på kort och lång sikt. Man ska ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser som 

relaterar till funktionella arbetsmarknadsregioner. Arbetet ska leda till ökad kunskap 

och överblick och till samordning inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområ-

det. Det ska också ge ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer 

Regioner och kommunala samverkansorgan anser att hanteringen av detta uppdrag är ett 

belysande exempel på att den statliga organiseringen och styrningen är otydlig och att 

staten inte hyser tillit till de regionala självstyrelseorganen. 

Den nya Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att analysera arbetsmarkna-

dens behov av arbetskraft, besluta vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och 

att bevilja statsbidrag till utbildningsanordnarna. Myndigheten kontrollerar och granskar 

även utbildningarnas kvalitet och resultat. Att handlägga ansökningar och fördela plat-

ser förutsätter kunskap om olika delar av arbetsmarknaden, var behoven finns och vilka 

som har reella möjligheter att tillgodose dessa. Det låter sig inte göras utan regional 

förankring. Någon menar att detta torde vara bakgrunden till det uppdrag som regering-

en genom villkorsbeslut inför 2010 gav till de organ som har ansvaret för det regionala 

utvecklingsarbetet. 

Man framhåller att frågor om kompetensförsörjning hänger samman med den regionala 

utvecklingen och tillväxt- och näringslivsfrågor och att uppdraget därför var logiskt. 

Genomgående tycks därför uppdraget att skapa kompetensplattformar och ta ansvar för 

fortsatt analys och samordning ha tagits emot positivt. Det finns naturliga kopplingar till 
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den regionala utvecklingsplanen och de egna kontakterna med t.ex. kommuner och före-

tag ger goda förutsättningar.  

Men det framkommer samtidigt kritik över hur uppdraget konstruerades och på den 

”spretighet” som man upplever fanns i den statliga styrningen. En känsla som en person 

ger uttryck för är att man upplever bristande tillit till de regionala självstyrelseorganens 

förmåga och att det därför även ges snarlika uppdrag till statliga myndigheter. En annan 

menar att spretigheten helt enkelt beror på bristande samordning inom regeringskansliet. 

Flera statliga aktörer fick ett liknande uppdrag, det vill säga att analysera hur kompe-

tensförsörjningsbehovet ser ut framöver. Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxt-

analys fick bägge uppdrag och roller i sammanhanget. Länsstyrelsen hade till uppgift att 

göra en bedömning av vilka ansökningar om yrkeshögskoleutbildning som det fanns 

behov av. Också myndigheten för yrkeshögskola uppfattades ha fått en samordnande 

roll. 

En annan regionföreträdare anser att en del av de ”knepigheter” man upplever skulle 

kunna undvikas genom att en tydlig gränsdragning mellan berörda departement sker 

inom regeringskansliet. Som exempel tas just ansvaret för kompetensutvecklingen och 

uppbyggnad av kompetensplattformar. ”Uppdraget innebär en samordning av den regi-

onala tillväxtpolitiken med utbildningspolitiken. Här har regeringen bestämt att det är 

näringsdepartementet och inte det fackansvariga utbildningsdepartementet som är an-

svarigt. Detta för att få en helhetssyn”.  

Sedan länsarbetsnämnden försvann upplever flera att det inte har funnits någon regional 

aktör med uppgift och kompetens att ta fram nödvändigt statistikunderlag för de regio-

nala analyserna. SCB borde ha fått ett sådant uppdrag i anslutning till arbetet med kom-

petensplattformar.  

Arbetsförmedlingens organisering såväl nationellt som i regionerna, med ibland tre eller 

flera geografiska områden per region uppfattas som en försvårande faktor för dialogen 

om kompetensförsörjning. Från ett av de kommunala samverkansorganen framför man 

att myndigheten för yrkeshögskolan inte tagit hänsyn till prioriteringarna i den regionala 

utvecklingsplanen (RUP) respektive länstransportplanen (LTP) vid sin fördelning av 

platser. Myndigheten anses basera sina beslut utifrån ett ensidigt nationellt perspektiv 

på brister eller överskott på arbetsmarknaden. Myndigheten satsar inte heller på utbild-

ning inom nya områden som växer fram.   

Miljömålsarbetet 

Fastställandet av regionala miljömål baserade på de nationella målen och arbetet med 

åtgärdsstrategier och åtgärdsprogram samt miljömålsuppföljningen är uppgifter som 

vilar på länsstyrelsen. Under sommaren fattade riksdagen beslut som ändrar på roller 

och ansvarsfördelning inom miljömålsområdet på den nationella nivån. Miljömålsrådet 

avskaffas och miljöarbetet struktureras i generationsmål, miljökvalitetsmål och etapp-

mål. Regionala mål ska även fortsättningsvis formuleras efter behov och regionala för-

utsättningar. De regionala målen har ofta hittills tagits fram i en process med olika aktö-

rer i länet. Genom beslutet understryks vikten av att den regionala politiska förank-

ringen ska stärkas än mer. Målen ska beslutas av Länsstyrelsen respektive Skogsstyrel-

sen efter samråd med länets samverkansorgan eller motsvarande. Länsstyrelsen har ock-

så ansvar för att ta fram åtgärdsprogram och bidra till att föra in det regionala arbetet 

med miljökvalitetsmålen i det regionala tillväxtarbetet. 

Denna beskrivning bygger i förkortad form på uppgifter från Miljödepartementets hem-

sida och visar att det finns en medvetenhet om att det är viktigt att koppla samman mil-

jömålsarbetet och tillväxtarbetet samt att den politiskt demokratiska förankringen är 

viktig.  

Regionerna och de regionala samverkansorganen har ansvar för den regionala utveck-

lingsplanen (RUP) och länstransportplanen (LTP). Man menar att det är uppenbart att 
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dessa båda styrdokument spelar och ska spela en tung roll när det gäller olika slag av 

miljöfrågor, inte minst de som hänger ihop med klimatpåverkan. Frågor om miljö inklu-

sive klimatpåverkan måste om de ska få någon verkan finnas med från början och vara 

ett tungt inslag i processen med att ta fram dessa dokument.  

Miljö, energi och samhällsplaneringsfrågor hänger ihop. Uppfattningen hos intervjuade 

företrädare för region, regionalt samverkansorgan respektive landsting är dock att da-

gens ordning leder till att olika miljöfrågor riskerar att hamna vid sidan om eftersom de 

framför allt hanteras av länsstyrelsen. Därmed riskerar de att inte få den vikt i den över-

gripande samhällsplaneringen på regional nivå som är nödvändig.  

Risken anses stor för att arbetet bedrivs i parallella processer utan samband om inte 

samma aktör har ansvaret för alla styrdokument inom området. Den regionala utveck-

lingsplanen tas fram för sig och regionala miljömål och strategier för sig. När sedan 

miljöstrategierna ska införlivas i det regionala utvecklingsprogrammet så blir det som 

att kasta in jästen efter degen i ugnen, säger en företrädaren för ett samverkansorgan. Ett 

exempel ges på att länsstyrelser för att fullgöra sitt uppdrag bjudit in länets kommuner 

för att diskutera åtgärdsprogram och strategier. Men de tycks inte ha beaktat att samver-

kansorganet dessförinnan genomfört en omfattande förankringsprocess kring sin regio-

nala utvecklingsplan, genomfört ambitiösa studier av klimatpåverkan och energianvänd-

ning och lagt in miljömål och miljöbedömningar i planen. Här efterlyser man ett mer ut-

vecklat och strategiskt tänkande kring hur dagens rollfördelning kommer att fungera på 

längre sikt. Man anser också att det är givet att regeringen behöver ha ett organ som föl-

jer upp och kontrollerar att det som är viktigt också bli gjort. Länsstyrelsens ansvar för 

miljömålsuppföljning är därför av stor vikt. 

Energieffektivisering  

Energieffektiviseringsområdet tas upp av flera regionala företrädare som ett högst aktu-

ellt exempel på ett område där det råder otydlighet och där antalet inblandade aktörer 

ökar risken för suboptimering.  

Det finns idag 13 regionala energikontor, vars verksamheter täcker större delen av lan-

det. Ursprungligen växte kontoren fram utifrån ett EU-direktiv och med hjälp av statliga 

bidrag. Några av energikontoren har en koppling till ett eller flera av de regionala sam-

verkansorganen eller är en del av dessa. Andra har kopplingar till kommunerna genom 

de regionala kommunförbunden. Energikontoren har ett nära samarbete med Energi-

myndigheten och med de kommunala energirådgivarna. Energikontoren arbetar ofta 

med hjälp av projektpengar och är engagerade i att ge råd och stöd i energifrågor till 

olika aktörer som kan bidra till minskad energiförbrukning. Enligt Energimyndigheten 

har kontorens roll stärkts och utvecklats och även regeringskansliet har i budgetproposi-

tionen uttalat att energikontoren är en viktig regional resurs. 

Energimyndigheten har fått uppdraget att starta ett nytt femårigt energieffektiviserings-

program för perioden 2010 – 2014. Alla kommuner och landsting som åtar sig att arbeta 

aktivt med energieffektivisering kommer att erhålla ett årligt ekonomiskt stöd. Åtagan-

det består i att fastställa en strategi och aktivt arbeta för att genomföra denna. Länssty-

relsen har fått ett utökat uppdrag som bl.a. innebär att man ska leda och samordna det 

regionala arbetet med att minska klimatpåverkan och klara energiomställningen. Läns-

styrelsen har också en uttalad roll i att stödja kommuner och landsting inför ansökan om 

energieffektiviseringsstöd och när det gäller att utveckla sin strategi. Sedan 2008 har 

länsstyrelserna ett uppdrag att upprätta en energi- och klimatstrategi för länet. I re-

gleringsbrevet angavs att arbetet skulle ske i samverkan med berörda regionala organ; 

”Synergier med andra relevanta regionala program och planer som exempelvis regionala 

utvecklingsprogram och länstransportplaner ska tillvaratas”. Av de medel som tilldelats 

Energimyndigheten ska en viss del användas som stöd till länsstyrelserna. Respektive 

länsstyrelse får använda en större del av medlen till sitt arbete med strategisk samord-

ning samt för vidareutveckling och genomförande av den regionala klimat- och energi-
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strategin. Resterande medel får användas som bidrag till andra lokala och regionala 

aktörers medverkan i vidareutvecklingen av de regionala klimat- och energistrategierna. 

Det har tidigare i denna rapport framhållits att miljö-, energi- och samhällsplanerings-

frågor hänger ihop. Några av de områden som är av stor betydelse för morgondagens 

energianvändning är bebyggelse och boende, kollektivtrafik och andra transporter. Inte 

minst transporter i vid bemärkelse kommer att vara avgörande för energiförbrukningen. 

För planering inom detta område svarar numera regioner och kommunala samverkans-

organ i flertalet län. De menar att man redan från början och kontinuerligt väger in 

energiaspekter. Det framstår som märkligt att en annan aktör, Länsstyrelsen, parallellt 

eller kanske till och med efteråt ska utarbeta en separat plan för energieffektivisering.  

Den ordning som nu lagts fast inom energieffektiviseringsområdet betraktas därför från 

flera regioner/samverkansorgan med stor skepsis. Man ifrågasätter varför de ekonomis-

ka resurserna ska splittras på flera myndigheter och anser att det varit naturligt om en-

bart Energimyndigheten fått uppgiften. Man upplever att Energimyndigheten är en för-

hållandevis operativ myndighet som har goda kontaktytor ute i regionerna. Man befarar 

att länsstyrelserna i sin roll att stödja landsting och regioner med projektansökan och 

strategi kommer att börja göra sådant som de regionala energikontoren i stora delar av 

landet redan gör. Man konstaterar också att det är en lång väg kvar tills det finns ett 

samlat planerings- och strategiansvar för de olika frågor som utgör hörnstenar i en håll-

bar regional utveckling.  

Flera personer poängterar hur viktigt det är att målsättningar och strategier för att nå 

målen förankras hos de intressenter som faktiskt och praktiskt kan påverka energiför-

brukningen. Man menar också att länsstyrelsen inte har särskilt stor erfarenhet av att 

arbeta med att skapa delaktighet. Här gäller det inte minst att få med kommunerna. De 

kommunala samverkansorganen anses då ha de bästa förutsättningarna. Ibland har läns-

styrelsen presenterat måldokument som varit i princip färdiga utan att de som ska arbeta 

med frågan har varit involverade i processen. 

Tillväxt, övergripande ansvar men splittrade resurser 

Regionerna och de kommunala samverkansorganen har ansvar för att genom olika in-

satser skapa tillväxt inom näringslivet i regionen. Ett av instrumenten för detta är de 

medel som finns i den statliga budgeten för regional tillväxt (utgiftsområde 19). Regio-

ner och samverkansorgan disponerar i något varierande grad anslaget 1:1 för regionala 

tillväxtåtgärder. Det finns också andra statliga medel som syftar till att skapa utveckling 

inom näringslivets olika delar.  

Det område som oftast kommer upp i intervjuer och samtal är landsbygdsutveckling. 

Inom jordbruksdepartementet finns landsbygdsprogrammet. Detta program bryts ned till 

regional nivå av respektive länsstyrelse. Förutom de delar som direkt omfattar jordbru-

ket finns inom det som kallas axel 3 och axel 4 insatser för att stimulera företagande och 

kompetensutveckling på landsbygden. Flera regioner och samverkansorgan menar att 

det vore naturligt att stöd till företagande samlas hos dem vare sig det gäller företagande 

inom tätort eller landsbygd. Dagens ordning innebär att det är svårt för presumtiva sö-

kande, t.ex. blivande företagare, att veta när man ska vända sig till den ene eller den 

andra aktören. Man ser också en risk för att Länsstyrelsen i sina prioriteringar ger stöd 

till projekt som stämmer mindre väl överens med den inriktning som lagts fast i det 

regionala utvecklingsprogrammet (RUP). Å andra sidan är länsstyrelsen formellt bun-

den av RUP vilket innebär att det inte borde finnas utrymme för bedömningar som av-

viker från denna. Det talar också för att ansvaret för näringslivsutveckling inom regio-

nens alla delar - landsbygd, tätort och städer - bör samlas hos regioner och samverkans-

organ. Någon framhåller också att ytterligare ett skäl för en samlad hantering är att de 

nämnda bidragen är förknippade med krav på medfinansiering och att det inte sällan är 

regioner/samverkansorgan som bidrar till denna. 
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I diskussionerna om tillväxtfrågor anser man att risken för ineffektivitet eller subopti-

mering är stor eftersom det finns så många aktörer inom området och att dessa inte alltid 

är samspelta. Tillväxtverket är ytterligare en aktör som fördelar relativt stora medel för 

företagande och tillväxt, oftast med en specifik målgrupp i åtanke.  

Under någon av kontakterna kommer frågan om den digitala infrastrukturen upp som 

ytterligare ett område där det råder samma form av ”dubbelkommando”. I de län där det 

finns kommunala samverkansorgan (utom i Kalmar län) är det länsstyrelserna som har 

ansvar för den digitala infrastrukturen och bredbandsutbyggnaden. Här uppstår återigen 

en situation med två regionala aktörer. Det innebär en risk för att man prioriterar olika 

och att ansvaret blir otydligt för invånare och företagare. Den digitala infrastrukturen är 

så starkt kopplad till tillväxtfrågorna att det vore logiskt om ansvaret för detta område 

låg hos regioner/samverkansorgan. 

I ett par regioner tar man också upp infrastrukturen för den spåbundna trafiken som ett 

problem. Den kollektivtrafik som kommuner och landsting tillsammans svarar för är en 

mycket stor användare av spåren i regionen. Ändå menar man, görs mycket av spårpla-

neringen utan någon ingående dialog med de regionala företrädarena. Som ett exempel 

beskrivs följande situation. SJ har införskaffat nya tåg som kommer att sättas i trafik i 

en del av landet. De gamla tågen kan då användas i en annan del. SJ kan därför hävda 

att det kommer att bli stark ökning av tågresandet i den senare delen av landet tilldelas 

fler s.k. banlägen av Trafikverket. Det innebär att det blir påtagligt mindre plats över för 

den regionala spårbundna trafiken. Det regionala samverkansorganet har ansvaret för 

den övergripande trafikpolitiken och den strategiska planeringen för kollektivtrafiken i 

regionen. Men Trafikverket ska enligt sin manual enbart föra diskussion och förhand-

ling med berörd trafikhuvudman i regionen och inte det organ som har ansvaret för den 

regionala utvecklingsplaneringen. Detta trots att flera andra områden som är viktiga för 

den regionala utvecklingen påverkas. Kompetensförsörjningen för regionen och energi-

effektiviseringen är bara ett par exempel.  

En annan kommentar är att man anser det märkligt att regeringskansliet och en del 

andra centrala myndigheter inte tar hänsyn till att ansvaret för regionala utvecklingsfrå-

gor är asymmetriskt. Man menar att det vore naturligt att bjuda in de aktörer som har 

ansvar för regionala utvecklingsfrågor när aktiviteter handlar om just detta – dvs. regio-

ner, kommunala samverkansorgan och de länsstyrelser som har kvar detta ansvar. Men 

eftersom alla Länsstyrelser bjuds in kan det uppfattas som en signal till övriga länssty-

relser att man förväntas ta ansvar för och agera i dessa frågor.  
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Samordning mellan olika  

statliga aktörer och statens 

styrning  

Arbetsmiljöverk och Vägverk – den trafikfarliga vägen 

Från en kommun i Stockholms län ges exempel om vad som kan hända i ”tvärdrag” 

mellan två myndigheter. En väg går mellan kommunen och grannkommunen, en krokig 

och  rätt smal kommunal väg men med mycket hög trafikbelastning. Vägverket gjorde 

en bedömning av trafikfaran och rekommenderade så kallade vägbulor för att få trafi-

kanter att sänka hastigheten. Men när bulorna byggts så dröjde det inte länge förrän 

Arbetsmiljöverket meddelade att de måste tas bort då de orsakade ryggproblem för 

busschaufförer. 

Tillväxtverket och Vägverket, ny skidlift utan vägen dit 

Från en skidortskommun ges följande exempel på bristande samordning mellan Till-

växtverket och de dåvarande Vägverket. Den regionala strukturfonden beviljade pro-

jektbidrag för stora statningar på besöksnäringen. En ny skidlift på en av skidorterna var 

tänkt som delprojekt. Men Vägverket var inte beredd att satsa på vägnätet så att besöka-

re skulle kunna ta sig till skidbacken. Utan tillräcklig vägförbindelse var det menings-

löst att utveckla liftfunktioner. När man från kommunen sökte stöd hos Tillväxtverket 

fick man svaret att verket inget kan göra: ”det är ett helt annat spår”. 

Kvinnofrid – ett område som kräver bred samverkan – 

Kvinnofridsfrågor är ett område där kontaktytorna mellan kommuner/landsting och 

statliga myndigheter är många. Polisen, Länsstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Kriminal-

vården, Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan kan behöva samverka för 

att effektivt bidra till att en kvinnas situation ska bli rimligt säker. Här finns både exem-

pel på framgångsrik samverkan och problem. I en kartläggning av kommuners, lands-

tings och regioners kvinnofridsarbete ”Utveckling pågår” som SKL genomförde under 

2009 fick kommunerna besvara frågor om hur man tyckte det var att samverka med 

myndigheter, organisationer och frivilligorganisationer. Av myndigheterna gav man 

Polisen och Länsstyrelsen ett gott omdöme. Sämst omdöme fick Försäkringskassan. 

En person som arbetar med kvinnofridsfrågor i en kommun berättar att det inom social-

tjänst, landsting och polis finns uppdrag att ta fram handlingsplaner för kvinnofrids-

ärenden och att utveckla samarbetet mellan myndigheterna. Hon säger att finns det en 
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god vilja även om samarbetet inte alltid fungerar smärtfritt. Hon ser det som önskvärt att 

även Försäkringskassan och Tingsrätten hade uppdrag från regeringen om att ta fram 

handlingsplaner för kvinnofridsärenden. Ett närmare samarbete skulle kunna leda till 

bättre insikter om konsekvenserna av olika beslut som t.ex. att tingsrätten tilldömt en 

pappa umgängesrätt utan kontaktperson trots att det fanns ett besöksförbud för mannen.   

När det gäller Försäkringskassan är följande beskrivning en utsaga både om brist på 

vilja att samverka och om att avsaknaden av nationella direktiv ställer till problem. 

”I samtal med försäkringskassan har jag fått besked att de inte tar hänsyn till kvinno-

fridsärenden, utan behandlar alla lika. Det kan t.ex. innebära att om mannen vill betala 

underhållet själv till kvinnan, utan att gå via Försäkringskassan, så får han det. Här får 

han tillbaka sin makt; han kan välja att betala 3 dagar för sent, eller 1 dag för sent, att av 

någon anledning dra av 200 kr m.m. Så kvinnan kan aldrig vara säker på exakt när un-

derhållet kommer eller hur mycket. Det spelar ingen roll om vi eller om kvinnojouren 

skriver intyg. Försäkringskassan ändrar inte på detta om mannen vill betala själv. Man 

önskar också att de med bättre kunskap om våld i nära relationer kunde förstå varför 

mannen agerar som han gör när han anmäler att han har barnet växelvis fast det inte 

stämmer, så att dessa utredningar blev lite enklare för kvinnan och att man tog större 

hänsyn till hur hon mår. Mer utbildning till dessa myndigheter kring våld i nära relatio-

ner och direktiv från regeringen att ha handlingsplaner. Sen skulle man ju önska att 

åtminstone Försäkringskassan skulle uppmuntras att samverka med socialtjänsten bätt-

re”. 

Inom området kvinnofrid har det funnits ekonomiska medel att söka hos länsstyrelsen 

för att utveckla samverkan mellan olika aktörer. Detta sätt att styra, menar ett par ansva-

riga inom kommunal socialtjänst, är inte utan problem. Stimulanspengar kan vara bra 

för att ett utvecklingsarbete ska komma igång. Men det borde alltid finnas en plan för 

hur sättet att arbeta ska kunna permanentas. Risken finns att kommunen inte har eko-

nomiskt utrymme för en mer permanent verksamhet och att det utvecklings- och samar-

bete som satts igång riskerar att prioriteras bort. 

Buller och bostäder 

När det gäller bostadsbyggande är buller en viktig faktor. Det är ett antal centrala myn-

digheter som har roller i sammanhanget. Boverket,  Naturvårdsverket och Socialstyrel-

sen har alla inflytande i den kommunala planeringssituationen. Naturvårdsverket är den 

myndighet som utifrån gränsvärdesuppsättningar baserade på Miljöbalken ger anvis-

ningar om buller som emanerar från t.ex. flyg och biltrafik. Socialstyrelsen ger anvis-

ningar om buller inomhus och Boverket ger ut en handbok när det gäller buller och 

boende. De tre myndigheterna uppfattas vara dåligt samordnade. Det gäller särskilt för 

en storstadskommun som planerar nya delar i ett område som redan är bebyggt och 

bullrigt och som får olika besked om vad som är tillåtet.   
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Sammanfattande diskussion 
De synpunkter som redovisats ovan har till syfte att belysa orsaker till problem i sam-

spelet mellan kommun- och landstingssektorn och statliga myndigheter och att ge kon-

kreta exempel som illustrerar problemens karaktär och konsekvenser. Som vi framhållit 

inledningsvis så är inte syftet att ge en generell bild av hur samspelet fungerar. Detta 

tycks i huvudsak fungera utan komplikationer och i många fall mycket väl. Även i för-

hållande till flertalet av de myndigheter som erhåller kritik är många av de svarande 

angelägna om att framhålla att bilden inte är entydigt negativ. Rapportens syfte är istäl-

let att belysa orsakerna till de problem som faktiskt ändå finns.  

Rapporten har inte heller ambitionen att ge en representativ totalbild av de problem som 

framkommit. Därtill är antalet intervjupersoner för litet liksom antalet processer som 

belysts. Efter avstämningar i nätverk och referensgrupper så vill vi dock hävda att typen 

och karaktären på de exempel och förhållanden som redovisas i vart fall inte är unika.  

Vi vill också framhålla att kommun- och landstingssektorn på inget sätt representerar en 

enhetlig syn på statliga myndigheter. En del av skillnaderna handlar om att de svarande 

ansvarar för olika typer av verksamheter, andra om de är verksamma på lokal eller regi-

onal nivå och ytterligare andra på om en kommun är stor eller liten.  

Rapporten innehåller ett antal synpunkter som rör en viss myndighet och kan därför 

uppfattas som enbart av intresse för denna myndighet och dess uppdragsgivare. Men vi 

ser också att en del mer generella mönster återkommer. Vi ska därför i det följande ta 

upp dessa, som vi uppfattar, mer generella orsaker till att problem uppstår i samspelet 

mellan statliga myndigheter och kommuner.  

Orsaker till mindre väl fungerade kontakter 

Med utgångspunkt i enkätundersökningen och nu genomförda samtal och intervjuer kan 

man redovisa kritiska synpunkter om de kommunala aktörernas samspel med vissa 

myndigheter under följande rubriker: 

 Otydlighet om ansvarsfördelning och roller.  

 Skilda sektorsperspektiv och målkonflikter  

 Organisatoriska förutsättningar  

 Bristande effektivitet  

 Bristande förståelse för kommunsektorns förutsättningar  

 Skilda kulturer  
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Otydlighet om ansvarsfördelning och roller. 

Det uppfattas inte alltid som tydligt vilket organ som har befogenheter och ansvar i en 

specifik fråga. Detta är särskilt framträdande när det handlar om uppgifter och aktörer 

inom det regionala tillväxtområdet.  

Det finns flera sätt att förstå de bilder som ges. Det kan handla om en genuin otydlighet 

om var ansvaret för en fråga ligger. Men de synpunkter som redovisas pekar snarare på 

att frågor och områden som har starka beröringspunkter har delats upp på ett sätt som 

inblandade aktörer har svårt att hantera. 

 En återkommande synpunkt gäller å ena sidan det ansvar som tilldelats en re-

gion eller ett kommunalt samverkansorgan att utarbeta och fastställa en strategi 

för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin och 

å andra sidan länsstyrelsens uppgift att inom sitt ansvarsområde samordna oli-

ka samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Var för sig förefaller 

uppgifterna tydliga men i praktiken uppstår situationer där Länsstyrelsen upp-

fattas ta för sig inom det regionala självstyrelseorganets ansvarsområde. Sam-

tidigt argumenterar man från flera kommunala samverkansorgan för att deras 

regionala utvecklingsuppdrag skulle vinna på att vidgas. 

 En annan kritisk synpunkt gäller att man från regioner/samverkansorgan upp-

lever att man erhållit ett tydligt ansvar för ett uppdrag men att man blivit kon-

funderad över att andra aktörer erhållit likartade uppdrag. Ett exempel gäller 

arbetet med kompetensplattformar. Man framhåller att detta uppdrag är me-

ningsfullt och att samarbetet i huvudsak fungerar väl. Samtidigt förstår man 

inte varför flera statliga myndigheter erhållit snarlika uppdrag och menar att 

dessa oklarheter ibland försvårar arbetet.  

 En liknande synpunkt handlar om att regeringen ibland ger samma uppdrag till 

både regionen/samverkansorganet och t.ex. landshövdingen. Varselsamordnar-

uppdraget är ett exempel på detta.  

 Ytterligare en synpunkt gäller hur processer riggas kring olika uppdrag. Trots 

att det finns en tydlig ambition från regeringskansliet att processer ska kopplas 

samman utformas uppdrag så att arbetet i praktiken bedrivs i parallella spår. 

Arbetet med regionala miljömål och strategier är ett exempel. 

 Ett avslutande exempel handlar om hur fler aktörer involveras än vad som an-

ses nödvändigt. Flera samverkansorgan ifrågasätter om Länsstyrelsens uppdrag 

inom arbetet med energieffektiviseringar bidrar till ett mer effektivt arbete.  

De exempel som ges har flera gemensamma drag. Synpunkterna kommer från den regi-

onala nivån snarare än från den lokala. Kritiken handlar inte i första hand om hur myn-

digheter agerar utan riktar in sig på de förutsättningar som den nationella nivån anger 

genom reglering eller regeringsuppdrag. Man är inte ute efter att reducera antalet frågor 

där flera myndigheter är engagerade men önskar att rollerna ska vara tydligare. Man vill 

att regeringskansliet regelmässigt anger vilken aktör som har det övergripande ansvaret 

och avstår från att ge flera aktörer i det närmaste identiska uppdrag. Och om regerings-

kansliet har starka skäl för att ge likartade uppdrag så behöver man förklara varför man 

väljer att hantera frågan på det sättet. Även synpunkten att processer ska riggas med 

större omsorg för att undvika parallella spår har udden riktad mot regeringskansliet. Det 

handlar således om kritik mot vad någon betecknar som systemfel snarare än kritik mot 

enskilda myndigheter. Man är för övrigt angelägen om att framhålla att samspelet med 
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flertalet myndigheter i de flesta fall fungerar väl, ofta med tillägget att förmågan att 

skapa goda relationer har en avgörande betydelse.  

En synpunkt som gäller såväl myndigheter som olika fackdepartement handlar om att 

dessa inte alltid tycks förstå det utökade ansvar för regionala utvecklingsfrågor som 

tilldelats regioner och kommunala samverkansorgan. Det kan delvis bero på att ansvaret 

för en rad angränsande frågor ligger hos länsstyrelsen eller någon annan myndighet. 

Men en viktig förklaring kan vara att man har svårt att hantera en asymmetrisk ansvars-

fördelning. Man kan därför på goda grunder ifrågasätta om det går att förena tydlighet 

med en permanent asymmetrisk ansvarsfördelning.  

Skilda sektorsperspektiv och målkonflikter 

Såväl staten som kommun- och landstingssektorn är organiserad utifrån ett sektorsper-

spektiv. Därmed förväntas man på ett effektivt sätt kunna hantera uppgifter och problem 

som naturligt hör hemma inom sin sektor. Det är viktigt att framhålla detta grundläg-

gande motiv för en i huvudsak sektorsindelad samhällsorganisation innan man diskute-

rar sektoriseringens negativa konsekvenser och behovet av att skapa balans mellan 

olika sektorsperspektiv. I detta sammanhang begränsar vi oss dock till att ta upp de 

problem som kommit fram genom vår kartläggning. 

 En typ av problem handlar om att hantera olika målkonflikter och att göra av-

vägningar mellan olika sektorsperspektiv. Det är oundvikligt att målkonflikter 

uppstår. Ibland företräder kommunen ett lokalt intresse som står i motsättning 

till ett riksintresse som företräds av Länsstyrelsen. Men ofta företräder olika 

myndigheter och även enheter inom Länsstyrelsen olika intressen. Kommunen 

hamnar då i en situation där den ställs inför olika krav beroende på vilken 

myndighet eller vilken av Länsstyrelsens enheter som man pratar med. Här ef-

terfrågar flera kommuner en större förmåga hos länsstyrelsen att göra avväg-

ningar mellan olika riksintressen och att de kan möta en myndighet som verk-

ligen kan tala för staten. 

 En annan typ av målkonflikter blir tydliga när kommuner och landsting blir fö-

remål för tillsyn i egenskap av dels huvudman för en verksamhet dels arbetsgi-

vare. I rapporten redovisas några sådana exempel där kommunen bara kan göra 

”fel”. Grunden är genuina målkonflikter mellan den lagstiftning som ska värna 

brukare och den som ska värna de anställdas arbetsmiljö eller intresset av tra-

fiksäkerhet och arbetsmiljö. 

 Ytterligare en annan typ av problem uppstår när olika myndigheter tillämpar en 

och samma lagstiftning utifrån olika sektorsperspektiv och där landar i olika 

normer och direktiv. 

Målkonflikter är oundvikliga. Det man skulle önska är en bättre samverkan mellan 

myndigheter som företräder olika perspektiv - särskilt i samband med att man utformar 

föreskrifter och allmänna råd. Det borde vara i myndigheternas eget intresse att undvika 

”olösliga” situationer redan i samband med normgivning. Det borde också ligga i myn-

digheternas intresse att i konkreta tillsynssituationer där man vet att målkonflikter kan 

uppstå genomföra gemensamma inspektioner eller åtminstone samråda innan man ut-

färdar vitesförelägganden. Det finns även goda exempel på hur man genom sektors-

övergripande arbete, där även kommunsektorn deltar, kan komma fram till konstruktiva 

lösningar.   

Det redovisas också en helt annan typ av problem som när flera berörda myndigheter 

måste hantera en fråga tvärsektoriellt. Det kan - om frågan upplevs ha hög prioritet - 



 

 

 

 25 

leda till att olika myndigheter och kommunala aktörer konkurrerar om att få ta sig an det 

nya problemet. Men det kan lika gärna innebära att det tvärsektoriella perspektivet prio-

riteras lågt och att ingen eller åtminstone inte tillräckligt många aktörer tar sin del av 

ansvaret. Det kan i sin tur innebära att en myndighets agerande går stick i stäv med 

övriga myndigheters. När det till exempel gäller kvinnofridsfrågor efterlyses tydligare 

uppdrag till fler myndigheter för att arbetet ska fungera. 

Organisatoriska förutsättningar 

I så väl enkäten som den kompletterande kartläggningen så framkommer ett antal orga-

nisatoriska förutsättningar som medverkar till att samspelet fungerar mindre bra. 

 Några myndigheter saknar befogenheter lokalt och regionalt att träffa överens-

kommelser om samverkan med kommunen respektive regionen/ samverkans-

organet.  

 Några myndigheter har en organisation med en geografisk indelning som inte 

är koordinerad med andra myndigheters eller med kommun- och läns-

indelningen. Det blir därför svårare att bygga upp en fungerande samverkan. 

Det är i första hand mindre kommuner som upplever detta som besvärande och 

som tvingas samarbeta på distans och med olika enheter inom myndigheten. 

 När nationellt orienterade myndigheter ändrar sin egen organisation tillhör det 

undantagen att de informerar eller stämmer av förändringarna med berörda 

självstyrelseorgan. Det har bl.a. inneburit att de utan samråd genomför föränd-

ringar som väsentligt försvårar samarbetet med kommun respektive regi-

on/landsting/samverkansorgan.  

 I några fall förklaras brist på fungerande kontakter med att myndigheten har 

koncentrerat sin service och att närvaron i mindre kommuner minskar. Det kan 

i sin tur förklaras av minskade anslag. Frågor som tydligt har samband med re-

surser och servicenivåer ligger utanför denna kartläggning. Det är dock viktigt 

att hålla i minne att flertalet av Sveriges kommuner är relativt sett små och att 

de starkt berörs av denna problematik. 

Bristande effektivitet 

Det ligger även utanför denna kartläggning att värdera i vilken utsträckning som brister 

i samspelet med kommunsektorn är en följd av bristande effektivitet inom olika myn-

digheter. Men det är inte osannolikt att en överdriven fokusering på formalia innebär 

minskat fokus på resultat. Det är vidare sannolikt att floran av projektmedel för en rad 

specificerade ändamål som hanteras i olika sammanhang av olika huvudmän splittrar 

resurserna och minskar förutsättningarna för kraftfulla satsningar utifrån den regionala 

utvecklingsstrategin.  

Bristande förståelse för kommunsektorns förutsättningar  

I många enkätsvar markeras att en myndighet inte förstår förutsättningarna för kommu-

nala verksamheter. Denna uppfattning bekräftas genom den nu genomförda delen av 

kartläggningen. Men det som uppfattas som bristande förståelse är inte någon enhetlig 

företeelse.  

 Från kommuner uppfattar man att företrädare för vissa myndigheten har svårt 

att se att kommunen även har ansvar för andra uppgifter än de som myndighe-

ter hanterar. Det gör det svårt att föra dialog med dessa företrädare om vilken 

hänsyn som måste tas till ekonomiska resurser eller till andra verksamheter och 

intressen i lokalsamhället. 

 Ibland handlar det om att förändringar inom myndighetens verksamhet kan 

leda till merarbete och merkostnader för kommunen. Kommunen får ta ett ökat 
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ansvar när Arbetsförmedling och Försäkringskassa inför interaktiva tjänster 

och en del personer inte klarar av att hantera dessa. Kommunen får dessutom ta 

ett större ekonomiskt ansvar när handläggningstiderna blir långa eller när nya 

regler innebär att kostnader övervältras på kommunen. Ännu större blir de 

ekonomiska konsekvenserna när investeringsbeslut fördröjs genom långa hand-

läggningstider. 

 Vi har tidigare berört att myndigheter ändrar sin egen organisation utan att 

samråda med berörda självstyrelseorgan. Det är ytterligare ett uttryck för att 

man inte tycks ha förståelse för att samspelet mellan myndigheten och kom-

munen är en faktor som kan påverka myndighetens effektivitet. 

Skilda kulturer 

Ibland kan kritik mot myndigheter ha sitt upphov i olika organisationskulturer inom den 

kommunala och den statliga sektorn. Antagligen finns det tydliga kulturskillnader även 

mellan olika statliga myndigheter. Men i intervjuerna har några sådana skillnader kom-

mit upp när man ska exemplifiera brister i samspelet. 

 Inom vissa myndigheter finns en, som det uppfattas, överdriven regelkultur. 

Hanteringen av ärenden drar ut på tiden, pappershögarna växer, de formella 

kraven är rigorösa samtidigt som de paradoxalt nog ändras under ett ärendes 

gång. Kritiken riktas i första hand mot de myndigheter som hanterar struktur-

fondsmedel samt i viss utsträckning även mot länsstyrelserna och Arbetsmiljö-

verket. 

 Inom en del statliga myndigheter saknar man - enligt regionala företrädare - 

förståelse för behovet av att förankra fattade beslut och ser inte detta som en 

förutsättning för att säkerställa att besluten genomförs. Man har mött en låg 

medvetenhet om att reglering och regeringsuppdrag är en otillräcklig förutsätt-

ning för att få till stånd den mobilisering av olika aktörer som krävs för att ska-

pa goda förutsättningar för tillväxt. 

 Myndigheter med ett uttalat sektorsansvar anses ha svårare att se till helheten 

än en kommun som ständigt måste göra prioriteringar och avvägningar mellan 

olika verksamheter, intressen och behov. 
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Dessa exempel på kulturskillnader bygger på vad några kommunala och regionala före-

trädare lyfter fram. Företrädare för statliga myndigheter skulle antagligen beskriva 

skillnaderna ur ett annat perspektiv. En reflektion i sammanhanget är att både statliga 

och kommunala myndigheter har anledning att ge sina anställda ökade kunskaper om de 

olika sektorernas roller och ansvar i samhällsorganisationen. Det skulle antagligen bidra 

till en ökad förståelse för de olika samhällsnivåernas uppdrag och för de kulturskillna-

der som föreligger och öka förutsättningarna för att utveckla arbetssätt som underlättar 

samverkan. 

Betydelsen av goda personliga relationer 

Efter denna genomgång av ett antal tänkbara orsaker till att problem uppstår i samspelet 

mellan staten och kommun- och landstingssektorn vill vi till sist vi ta upp en aspekt 

som, återkommit under vårt kartläggningsarbete.  Enligt både lokala och regionala aktö-

rer är kvaliteten i kontakterna med olika myndigheter starkt personberoende.  Detta 

återkommer särskilt ofta i resonemang om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Länsstyrelsen. Man upplever på flera håll en stor skillnad när det kommer en ny chef 

vid de två förstnämnda myndigheterna. Detta leder i sin tur till funderingar om styrsig-

nalerna inom myndigheten när det gäller hur angeläget det är att samverka med olika 

kommunala aktörer. 

När det gäller länsstyrelsen uppger framför allt kommunala chefer och handläggare att 

samverkan i ett ärende är starkt beroende av vem man får som kontaktperson inom 

myndigheten. Vissa handläggare är lösningsinriktade och hjälper till att hitta bra kom-

promisslösningar mellan det som är ett riksintresse och det som kommunen vill åstad-

komma. Andra är påtagligt obenägna att se till den helhet som ”verkligheten” utgör, 

säger man. Kommunerna anser sig vara medvetna om att det alltid finns motstående 

intressen och att avvägningar måste ske. Men de ställer frågan om hur det kan komma 

sig att olika handläggare vid en länsstyrelse, t o m inom samma enhet, kan ha så olika 

sätt att agera i mötet med ett ”kommunalt ärende” 

Det kan tyckas trivialt att lyfta fram betydelsen av goda personliga relationer i en kart-

läggning som ska belysa samspelet mellan olika myndigheter och organisationer. Per-

sonfaktorn har naturligtvis alltid betydelse i sådana sammanhang. Det är däremot ett 

problem om detta blir den avgörande faktorn för hur kontakterna fungerar. Det kan till 

och med ses som en indikator på att det föreligger strukturella problem som behöver 

rättas till. Det hjälper inte att goda relationer ibland leder till ett bättre samarbete om 

dåliga relationer i andra fall försvårar eller rentav omöjliggör samarbetet.  

Därför är det viktigt att se att ju tydligare ansvarsfördelningen mellan och uppdragen till 

de olika aktörerna är desto mindre är risken för att personliga aspekter får genomslag. 

Det är också viktigt att de personer som ska hantera gemensamma frågor och vidta 

gemensamma åtgärder har formella befogenheter att träffa överenskommelser. Beskriv-

ningarna visar att det visserligen är möjligt att på informell väg skräddarsy fungerande 

lösningar med hjälp av kreativitet, stark tillit och ett personligt risktagande. Men det är 

viktigare att skapa mer robusta förutsättningar för ett långsiktigt fungerande samspel.  
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Bilaga 

Enkätresultat i korthet  

Många myndighetskontakter – många bra kontakter 

Antalet kontakter mellan kommuner, landsting/regioner, kommunala samverkansorgan 

och statliga myndigheter är mycket stort. För flertalet myndigheter visar enkätsvaren att 

samordningen generellt sett verkar fungera bra och att de allra flesta kontakterna mellan 

den kommunala sektorn och statliga myndigheter verkar vara ändamålsenliga. Detta 

gäller oavsett om det är fråga om frekventa eller mer sporadiska kontakter, kontakter 

kring förhållandevis enkla frågeställningar eller ett mer komplext och kanske kontinuer-

ligt samspel. 

En handfull myndigheter med mindre väl fungerande kontakter 

För 7-8 myndigheter ger dock svaren en annan bild. Kontakterna med dessa myndighe-

ter anses vara viktiga men fungera mindre bra. Kommunerna anger i första hand Läns-

styrelsen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men även Polisen och Arbetsmil-

jöverket. Landstingen och samverkansorganen anger ESF-rådet, Arbetsförmedlingen, 

Länsstyrelsen och Tillväxtverket. I enkäten till landstingen som huvudman för hälso- 

och sjukvård är det Socialstyrelsen, (både den centrala myndigheten och de regionala 

tillsynsenheterna), Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket som får flest val. För de 

flesta av dessa myndigheter finns det dock också respondenter som anser att kontakter-

na med myndigheten fungerar väl. 

Styr/arbetsgrupp eller ”ärende” – spelar mindre roll 

När man jämför svaren om myndigheter med väl respektive med mindre väl fungerande 

kontakter kan man konstatera att formen av kontakt inte tycks vara avgörande. Strate-

giskt samråd, gemensamma arbetsgrupper eller individärenden förekommer lika fre-

kvent vare sig det gäller myndigheter med bra eller mindre bra kontakter. Det är bara 

när kontakten gäller tillsyn som de mindre väl fungerande kontakterna överväger. 

Kontaktproblem tar sig olika uttryck 

I en uppsättning frågor fick respondenterna svara på om det var lätt att hitta rätt kon-

taktperson, vad de tyckte om handläggningstider, myndighetens beslutsnivåer och dess 

förståelse för den egna organisationens förutsättningar. Här är svarsbilderna olika för 

olika myndigheter.  

 För Försäkringskassan menar både kommunerna och landstingen som hälso- 

och sjukvårdshuvudmän att det är svårt att hitta rätt och att den geografiska in-

delningen och annat som har med myndighetens organisering att göra har stor 

betydelse.  

 Arbetsförmedlingen får många ”negativa val” av både kommuner och lands-

ting/samverkansorgan. Båda grupperna markerar beslutsnivåerna som proble-

matiska, vilket indikerar att myndighetens organisation har betydelse.  

 Länsstyrelsen får ett antal negativa val från dem som sysslar med regionala ut-

vecklingsfrågor. De menar att myndigheten inte accepterar eller förstår hur an-

svarsfördelningen numera ser ut för dessa frågor. Kommunerna gör genomgå-

ende negativa val av och har synpunkter på hur länsstyrelsen klarar avvägning-

ar mellan olika intressen och anser att den brister i helhetstänkande.  
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Att de statliga myndigheterna inte har tillräcklig förståelse för de villkor som respektive 

kommunal aktör verkar under kommer fram i alla tre enkäterna, men i klart olika ut-

sträckning för olika myndigheter.  

Myndigheters samverkan sinsemellan 

I enkäten finns några frågor som syftar till att klarlägga om olika statliga myndigheters 

samverkan påverkar hur kommuner, landsting och landsting/samverkansorgan värderar 

den egna verksamhetens samspel med den statliga sektorn. I alla tre enkäterna har en 

majoritet av respondenterna svarat att de statliga myndigheternas sätt att samverka sins-

emellan spelar roll. De myndigheter som oftast pekas ut för brister i detta avseende är 

återigen Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Andra som nämns är Socialstyrel-

sen och Arbetsmiljöverket. 
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Under våren 2010 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting på uppdrag av ut-

redningen om den statliga regionala förvaltningen en enkätstudie för att kartlägga den 

kommunala sektorns kontakter med statliga myndigheter. Under hösten 2010 genom-

fördes en fördjupad kartläggning som redovisas i denna rapport. Syftet har varit att 

belysa orsakerna till problemen i samspelet och att beskriva problemens karaktär och 

konsekvenser. Kartläggningen har koncentrerats till de myndigheter där kontakterna 

ansetts fungera mindre bra. Vidare beskrivs några processer inom området regional 

utveckling där det finns många aktörer och där roll- och ansvarsfördelningen upplevs 

som otydlig.  
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