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Bakgrund  
Samhällsbyggnad Bergslagen 
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Teckal-undantaget Avtalssamverkan

2003 gick Hällefors, Nora, Lindesberg & Ljusnarsberg samman och bildade kommunalförbundet Bergslagens 
kommunalteknik. Året därpå valde kommunerna att lyfta över ansvaret för miljö- och byggfrågor till en ny 
gemensam nämnd, Bergslagens miljö, och byggnämnd. 2017 beslutade medlemskommunerna att byta namn på 
kommunalförbundet och den gemensamma nämnden till Samhällsbyggnad Bergslagen.

I maj 2019 samlades representanter från medlemskommunerna för en gemensam diskussion om 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Syftet med sammanträdet var att, utifrån en gemensam dialog kring förbundets 
historik och nuläge, skapa en gemensam målbild för år 2025.

Under perioden från 2003 och fram till idag har mycket hänt i omvärlden. Faktorer som påverkat både 
medlemskommunerna men också samarbetet dem emellan. Nya möjligheter till samverkan mellan kommuner har 
öppnats upp i lagstiftningen och frågan kring hur mindre kommuner ska kunna bära och leverera välfärd på samma 
nivå framöver har aktualiserats i hela landet. Allt fler kommuner väljer nu att samverka i olika frågor och i olika 
associationsformer vilket också gör att jämförelsebara och goda exempel finns att ta del av på ett annat sätt än 
som var möjligt år 2003.
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Uppdrag & syfte 

Samhällsbyggnad Bergslagen 

Kommundirektörerna har efter att de fick uppdraget från KNÖL-KS anlitat KMPG för att genomföra uppdraget som en förstudie 
i projektform. 

Målen med förstudien är att ta fram underlag och alternativ för ett eventuellt utvecklingsprojekt för ägarstyrning av 
Samhällsbyggnad Bergslagen. Ägarstyrningen på både kort sikt och på lång sikt utifrån den omvärld som vi förväntas anta 
finnas från 2025 och framåt utifrån de fyra perspektiven perspektiven;
1. Medborgarperspektiv på verksamheten, måluppfyllelse och verksamhetsuppföljning.
2. Ekonomiperspektiven, budget och boksluts utifrån en helhetsbild
3. Hur kan Samhällsbyggnad Bergslagen stödja kommunerna i Agenda 2030 arbetet
4. För Samhällsbyggnads förbundet gemensamma bild på de båda rollerna Utförare eller Huvudman 

Syftet är att skapa en gemensam målbild för samhällsbyggnad år 2025 genom samsyn över förbundet och förvaltningens 
uppgifter och uppdrag. 

Ekonomi-
perspektivet

Medborgar-
perspektivet 

Samverkan Agenda 2030
Gemensam bild: 

utförare eller 
huvudman 



Resultat av förstudie
Samverkansperspektivet
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Samverkan  
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden
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Möjligheter

Svagheter

Hot

1. Bättre förutsättningar 

2. Kompetens (inkl. 
spetskompetens) 

3. Kompetensförsörjning 

4. Rekrytering

5. Nätverk  

6. Kostnadseffektivt 

7. Bättre utrusning 

8. Högre kvalitet 

9. Flexibel leverans  

1. Starkare tillsammans

2. Stärka norra länsdelen

3. Dela erfarenheter och lära av varandra

4. Ökad kompetens  

5. Stordriftsfördelar 

6. Mer för pengarna 

1. Bristande kommunikation 
och information  

2. Geografiskt avstånd 

3. Bristande system för 
uppföljning 

4. Avsaknad av transparens 

5. Olika förväntningar 

6. Otydliga roller och ansvar 

7. Vad används pengarna 
till? 

8. Odefinierat uppdrag 

9. Varierande kvalitet på 
leveranserna 

10. Konstant förändring 

11. Brist på ägarstyrning 

1. Minskade budgetramar

2. Förbundsordningen 

3. Misstro

4. Olika utveckling

5. Kommuner som vill bryta 
sig loss 

6. Uppdraget blir för stort 

7. Kommunerna blir en 
motpart

8. Ökande kostnader för 
kommunerna 

Följande SWOT-analys baseras på workshops med politiker och tjänstemän i ägarkommunerna.  Nedan 
presenteras en sammanställning av samtliga kommuners analyser sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 
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SWOT: Samverkans styrkor 
Styrkor Beskrivning 
1. Bättre förutsättningar Samverkan via Samhällsbyggnad Bergslagen har skapat bättre förutsättningar för kommunerna att 

klara det kommunala uppdraget. Det medför även att kommunerna blir mindre sårbara än om de 
skulle stå ensamma med ansvar för verksamheterna. 

2. Kompetens (inkl. spetskompetens) Det blir en bättre kvalitet på tjänsterna och det finns god möjlighet att effektivt ta tillvara på 
kompetens inom olika verksamhetsområden. Det ger även verksamheten möjlighet att förvärva 
spetskompetens som samtliga ägarkommuner kan tillgå. 

3. Kompetensförsörjning Mer hållbart och långsiktigt då verksamheten är större och har bättre förutsättningar för att attrahera 
och behålla kompetens. 

4. Rekrytering Rekrytering av specialistfunktioner underlättas vid samverkan då tjänsten blir mer omfattande och 
attraktiv bland tjänstepersoner.  

5. Nätverk Samverkan är en naturlig plattform för nätverkande mellan de olika ägarkommunerna.

6. Kostnadseffektivt Kostnaderna blir mindre för kommunerna när de har möjlighet att dela på utgifterna för tjänster med 
mera tillsammans med de andra ägarkommunerna. 

7. Bättre utrustning Via samverkan har kommunerna tillgång till utrustning av högre kvalitet än vad de hade haft 
ekonomi till ensamma. 

8. Högre kvalitet Det delade ansvaret för kostnaderna bidrar till att leveranserna kan genomföras med god kvalitet.

9. Flexibel leverans Leveransen kan anpassas utifrån toppar och dalar. 
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SWOT: Samverkans svagheter 
Svagheter Beskrivning 
1. Bristande kommunikation och 
information

Ägarkommunerna upplever att de inte får tillräcklig kommunikation om vad som Samhällsbyggnad 
Bergslagen planerar för verksamheterna. Kommunerna upplever även att den information som 
förmedlas inte är tillfredsställande. 

2. Geografiskt avstånd Samhällsbyggnad Bergslagen rör sig över ett stort geografiskt område. Detta medför att ställtiderna 
blir långa och att det är svårt för förbundet och förvaltningen att ha god uppsikt över och förståelse 
för de behov som uppstår i ägarkommunerna. 

3. Bristande system för uppföljning Det är svårt för ägarkommunerna att följa upp de tjänster och uppdrag som utförs för den egna 
kommunen men som levereras inom ramen för samverkansorganen.

4. Avsaknad av transparens En tydlighet i vad som sker och planeras att genomföras samt bakgrund förmedlas inte tydligt. Det 
finns ingen tydlig transparens i verksamheten under t ex projektgenomförande. 

5. Olika förväntningar Ägarkommunerna har olika förväntningar på vad samverkan ska innebära och vad de ska få ut av 
den i relation till de ekonomiska medel som de sätter in. 

6. Otydliga roller och ansvar Vem gör vad och vem har ansvaret? Ägarkommunerna upplever att det inte tydligt framgår vem de 
ska vända sig till i olika avseenden. 

7. Vad används pengarna till? Det finns en osäkerhet kring vad pengarna används till, vilka insatser det är som prioriteras och 
varför leveranser sker på olika sätt i ägarkommunerna. Detta är kan även kopplas till en upplevd 
varierande kvalitet på leveranserna. 

8. Odefinierat uppdrag Odefinierat uppdrag leder till olika förväntningar vilket på sikt även är kan skada förtroendet för 
samverkan då ägarkommunerna inte upplever att de får vad de förväntat sig. 

9. Varierande kvalitet på leveranserna ? 

10. Konstant förändring Uppdraget har sedan dess att Samhällsbyggnad Bergslagen startades förändrats fler gånger och 
växt till något helt annat än vad det var tänkt från början.

11. Bristande ägarstyrning Ägarkommunerna har i dagsläget en svag styrning över samverkansorganen. Det saknas tydliga 
ramar för uppdraget. 
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SWOT: Möjligheter med samverkan 
Möjligheter  Beskrivning 
1. Starkare tillsammans Var för sig upplever kommunerna det svårt att klara av alla uppdrag. Tillsammans får de bättre 

förutsättningar och blir en starkare aktör i samhället. 

2. Stärka norra länsdelen Samarbete och samverkan mellan kommunerna i Örebro läns norra länsdel är viktigt för att 
stärka länsdelen. KNÖL blir en mer slagkraftig aktör gentemot större kommuner i länet. 

3. Dela erfarenheter och lära av varandra Genom att samverka tar kommunerna del av varandras erfarenheter. Det skapar ett naturligt 
lärande. 

4. Ökad kompetens Gemensamt nyttjande av kompetens som finns inom verksamheterna. 

5. Stordriftsfördelar En större verksamhet leder till stordriftsfördelar så som lägre priser och en bättre ekonomisk 
effektivitet 

6. Mer för pengarna Genom att gemensamt dela på kostnaderna för tjänsterna får kommunen ut mer för pengarna än 
om de hade behövt stå för hela kostnaden själva.
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SWOT: Hot mot samverkan 
Hot   Beskrivning 
1. Minskade budgetramar Svårt för Samhällsbyggnad Bergslagen om ägarkommunerna drar ner och minskar budgetramarna. 

2. Förbundsordningen Förbundsordningen behöver förändras för att tydliggöra styrningen från medlemskommunerna

3. Misstro Risk finns för att otydlighet och bristande kommunikation leder till att det växer fram en misstro 
gentemot Samhällsbyggnad Bergslagen samt även mellan ägarkommunerna. 

4. Olika utveckling Utvecklingen har skapat kommuner som har andra förutsättningar och behov än vad de hade 2003. 

5. Kommuner som vill bryta sig loss  Bryter sig kommuner loss ändras förutsättningarna för en vidare samverkan mellan de som vill 
fortsätta. 

6. Uppdraget blir för stort Ansvarsområdet och verksamheterna som Samhällsbyggnad Bergslagen bedriver har ökat. Risken 
finns att uppdraget har vuxit för snabbt och blivit för stort vilket medför att det blir svårt att 
genomföra. 

7. Kommunerna blir en motpart Istället för att samarbeta med Samhällsbyggnad Bergslagen finns det en risk att kommunen blir en 
motpart.

8. Ökade kostnader för 
kommunerna 

Ju mer uppdraget växer desto högre blir kostnaderna för kommunerna. 



Resultat av förstudie
Medborgarperspektivet
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Medborgarperspektivet   
SWOT-analys 

Framgångsfaktorer Utvecklingsområden 
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Styrkor 

Möjligheter  

Svagheter   

Hot  

1. Kvalificerade leveranser

2. Kunnat hålla nere taxorna

3. Bättre bibehållen kvalitet  

4. Flexibelt utförande 

5. Kompetens 

6. Uppdragen blir genomförda 

1. E-tjänster 

2. Rådgivning

3. Mer för pengarna

4. Se resultat av samarbete  

1. Avståndet 

2. Otydligt vad skattemedel går till

3. Svåra kontaktvägar 

4. Brist på information

5. Ingen delaktighet

1. Demokratiskt underskott

2. Ärenden faller mellan 
stolarna

3. Medborgaransvaret

4. Splittring mellan 
kommunen och 
Samhällsbyggnad 
Bergslagen

5. Avståndet till 
medborgaren 

Följande SWOT-analys baseras på workshops med politiker och tjänstemän i ägarkommunerna.  Nedan 
presenteras en sammanställning av samtliga kommuners analyser sammanfattat i punktform utifrån resultatet. 
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SWOT: Styrkor med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Styrkor Beskrivning 
1. Kvalificerade leveranser Leveranserna kan genomförs med god kompetens. 

2. Kunnat hålla nere taxorna Genom att gemensamt dela på kostnader och hitta stordriftsfördelar har ägarkommunerna kunnat 
hålla nere taxorna i jämförelse med vad det skulle kosta att utföra tjänsterna på egen hand. 

3. Bättre bibehållen kvalitet Mindre sårbart med en större organisation, det blir enklare att hålla en hög kvalitet. 

4. Flexibelt utförande Anpassningsbart utförande utifrån behov över tid. Insatserna i olika kommuner är olika över tid. 
Genom den gemensamma organisationen kan dessa fluktuationer i behov pareras och hanteras.

5. Kompetens Samverkan medför att kompetens kan tas tillvara på ett effektivt sätt. Samverkan ger även tillgång 
till specialkompetens inom olika verksamhetsområden. 

6. Uppdragen blir genomförda Kommunerna hade på egen hand haft svårt att få alla uppdragen genomförda med rimliga medel. 
Genom att dela på kostnaderna och kunna anpassa utförandet efter behov kan uppdragen 
genomföras tillfredsställande. 
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SWOT: Svagheter med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Svagheter  Beskrivning 
1. Avståndet Det saknas en fysisk närvaro i ägarkommunerna, svårt för Samhällsbyggnad Bergslagen att få en 

uppfattning om behov utan att vara på plats. Bristen på fysisk närvaro leder till att 
kommunmedborgaren inte har någon direkt kontakt med Samhällsbyggnad Bergslagen. 

2. Otydligt vad skattemedel går till Utifrån ett medborgarperspektiv är det svårt att veta vad skattepengarna går till, går pengarna till 
tjänster utförda i andra kommuner istället för i sin egen kommun?  

3. Svåra kontaktvägar Medborgare har upplevt det svårt att komma i kontakt med rätt personer/tjänster. Information om 
vem man ska vända sig till är otydlig vilket leder till att medborgaren känner en frustration.

4. Bristande information Den information som förmedlas till medborgaren upplevs bristfällig, medborgaren får därmed inte 
tillräcklig information om Samhällsbyggnads Bergslagens verksamhet. 

5. Ingen delaktighet Avståndet tillsammans med fysisk frånvara och en bristande information leder till att medborgaren 
inte känner någon delaktighet. De har ingen uppfattning på vad som sker eller planeras genomföras. 
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SWOT: Möjligheter med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  

Möjligheter Beskrivning 
1. E-tjänster Möjlighet att utveckla e-tjänster för enklare hantering då man kan satsa på detta tillsammans.

2. Rådgivning Ger möjlighet till kvalificerad rådgivning inom olika områden.

3. Mer för pengarna Det är kostnadseffektivt att samverka inom områden vilket innebär att medborgaren kan få mer för 
sina pengar.

4. Se resultatet av samarbete Belysa resultatet av samarbete och visa hur det är till fördel för medborgarna. 
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SWOT: Hot med samverkan utifrån ett medborgarperspektiv  
Hot  Beskrivning 

1. Demokratiskt underskott Medborgarna i ägarkommunerna hamnar långt från verksamheterna i Samhällsbyggnad Bergslagen 
och upplevs därmed ha en liten möjlighet att utöva sin demokratiska rätt. 

2. Ärenden faller mellan stolarna Finns en risk för att ärenden faller mellan stolarna när informationsvägar är otydliga och 
medborgarna inte vet var de ska vända sig för att komma till rätt person. 

3. Medborgaransvaret Vem har medborgaransvaret? Tar Samhällsbyggnad Bergslagen över ansvaret i de verksamheter 
som de ansvarar för eller är det fortfarande kommunen som har kvar ansvaret?  Otydligt idag.

4. Splittring mellan kommunen och 
Samhällsbyggnad bergslagen 

Det finns risk för en upplevd splittring mellan kommunen och Samhällsbyggnads Bergslagen, istället 
för att arbete tillsammans med ett gemensamt syfte finns det risk för att det blir en känsla av vi och 
dem. 

5. Avståndet till medborgaren Avståndet mellan medborgaren och Samhällsbyggnad Bergslagen blir stort. Kommunen blir en 
mellanhand även i de områden som de har gett ifrån sig ansvaret för. 



Resultat av förstudie
Ekonomiperspektivet
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Ekonomiperspektivet   

SBB

Kommunalförbund har samma status som en kommun och verkar för 
hela sitt område. Förbundet är skyldiga att redovisa helheten till 
medlemmarna som i sin tur ska ta med förbundets ekonomi utifrån 
sin ägarandel i sin redovisning. Kommunalförbund och gemensam 
nämnd är som associationsformer inte avsedda att hantera en 
verksamhet och redovisning utifrån händelser och verksamhetens 
innehåll under ett enskilt år för respektive kommun. 
Samverkansorganisationernas konstruktion är istället till för att 
hantera hela det geografiska området kollektivt oaktat inom vilken 
enskild kommuns gränser som händelsen uppstår. Detta kan 
jämföras med räddningstjänstförbund där medlemmarna bär ett 
kollektivt ansvar för kostnaderna oaktat var i förbundets geografiska 
område som bränder och olyckor sker. 

Medlemmar i kommunalförbund har idag inte samordnat sina 
budgetprocesser med förbundet och varandra för att underlätta 
samverkan med en organisation som har fyra fullmäktige. Detta gör 
att styrningen och uppföljningen av ekonomin upplevs onödigt 
problematisk och svår att hantera. De fyra medlemmarnas olika 
styrsignaler kommer in på olika sätt till förbundet som får svårt att 
synkronisera och motta styrningen och verkställa uppdragen på ett 
effektivt sätt.

Behovet av och förväntan på 
redovisning av kostnader är för 

vissa verksamheter inte 
kollektiv idag. Dessa 

verksamheter behöver därför 
hanteras på annat sätt
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Ekonomiperspektivet   

Medlemskommunerna ger uttryck för ett behov av en uppdelad 
ekonomisk redovisning som speglar faktisk verksamhet i respektive 
kommun löpande.  Detta kommer till uttryck dels i genomförd 
förstudie men syns också i det dagliga arbetet med styrning och 
uppföljning.

Medlemskommunernas förväntningar på en uppdelning på faktiskt 
utfört arbete i respektive kommun och samverkans organisatoriska 
konstruktion skapar ett gap mellan de möjligheter nuvarande 
styrning och associationsform ger och det behov 
medlemskommunerna ger uttryck för.

Skillnaden mellan hur saker är och hur medlemmarna uppfattar att 
de borde vara är olika för olika verksamheter. Skillnaderna är som 
störst för verksamheterna lokalvård, park och idrott. För dessa 
verksamheter krävs ett system där kommunerna själva förfogar över 
omfattning, kvalitetsnivå och variationer över tid vilket nuvarande 
samverkansform inte ger utrymme för. 

Behovet av fördelning av 
kostnader och styrningen i 

vardagen för verksamheterna 
lokalvård, park och idrott 
indikerar tydligt att dessa 

verksamheter inte bör vara 
föremål för samverkan inom 

den form som finns idag.



Agenda 2030
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Vad är Agenda 2030? 
Agenda 2030 verkar för ett hållbart 
samhälle inom de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: 
1. ekonomiska 
2. sociala 
3. miljömässiga 
Agenda 2030 består av 17 globala mål 
och 169 delmål som syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå 
jämställdhet och egenmakt för kvinnor 
och flickor samt säkerställa ett varaktigt 
skydd för planeten och dess.  
Regeringen har som ambition att vara 
ledande i det lokala och globala  
hållbarhetsarbetet. Sveriges kommuner 
har tillsammans med regioner, statliga 
myndigheter och övriga samhällsaktörer 
en viktig roll i arbetet för att nå målen.
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Agenda 2030

Offentlig upphandling
Offentlig upphandling lyfts i samband med Agenda 2030 
som ett kraftfullt verktyg. Hållbara inköp är en central del 

för att arbeta gentemot Agenda 2030 och ett hållbart 
samhälle. 

Funktion Agenda 2030
Flera kommuner har valt att tillsätta en funktion/tjänst som 

har det övergripande ansvaret för hållbarhetsfrågorna 
med syfte att driva det systematiska arbetet. 

Kartläggning
Genom en kartläggning av den egna verksamheten 

skapa en bild av nuläget och hur arbetssätt och 
prioriteringar kan justeras för att bedriva 

verksamheten i enlighet med Agenda 2030. 

Styrning
Revidera och anpassa styrdokument så att Agenda 2030 
och dess 17 mål får en tydlig plats i verksamheten. Har 
verksamheten tydliga mål gentemot Agenda 2030 är det 

lättare att följa upp verksamheten i förhållande till de 
globala målen. 

Statskontoret konstaterar i sin delrapport Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, att majoriteten av Sveriges kommuner 
använder Agenda 2030 i sitt hållbarhetsarbete. Många av de åtgärder och aktiviteter som genomförts har syftat till att aktörerna själva 
ska förstå agendans innehåll för att sedan koppla den till den egna verksamheten. Ett långsiktigt perspektiv och fokus på styrning 
samt ändring i arbetssätt och prioriteringar är viktigt för att Agenda 2030 ska få genomslagskraft. Det finns många sätt i vilka
samhällsaktörer kan arbeta hållbart och gentemot målen i Agenda 2030. Följande förslag är utifrån Samhällsbyggnad Bergslagens
verksamhetsområde och kompetens.  

Vi kan konstatera att det finns flera perspektiv av frågan Agenda 2030 inom samverkan. I nuläget bedömer vi att KNÖL bör avvakta med denna fråga tills 
nuvarande verksamheter är stabiliserade och Agenda 2030 frågan mer mogen hos medlemskommunerna
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Kollektivt 

Lokalvård

Gata

Parker

Naturvård

Idrott och fritid  

Fysisk planering 

I workshop med KNÖL-KS arbetade vi gemensamt 
med bilden av de olika verksamheterna utifrån hur de 
uppfattas leverera idag och i vilken form 
medlemmarna vill driva, lämna över vården, köpa eller 
på annat sätt hantera respektive verksamhetsområde.

Högt förtroende för gemensamt utförande: Resultatet 
av arbetet visar tydligt att ledamöterna i KNÖL-KS anser 
att verksamhetsområdena avfall, vatten och avlopp, miljö-
och byggfrågor, kart- och mätverksamhet, energi- och 
klimatfrågor och livsmedelskontroll bör behållas i 
gemensamt utförande med ett kollektiv ansvar för hela 
KNÖL-regionen. 

Lågt förtroende för gemensamt utförande: Arbetet 
visar att det finns ett lågt förtroende för gemensamt och 
kollektivt utförande avseende verksamheterna lokalvård, 
idrott och fritid samt parker. Här framkom istället att dessa 
verksamheter ses som mer hemmahörande i den egna 
kommunen.

Blandat förtroende för gemensamt utförande: Av 
resultatet från undersökningen framgår att det finns 
blandade uppfattningar gällande förtroende för 
gemensamt utförande av verksamheterna naturvård, 
fysisk planering och gata.

Avfall

Vatten och avlopp

Miljö- och byggfrågor

Kart- och mätverksamhet 

Livsmedelskontroll

Energi- och klimatfrågor 

De tre verksamhetsområdena 
Lokalvård, Idrott och Parker 
sticker ut som ej lämpliga att 

lämna över vården till en 
samverkansorganisation med 

kollektivt ansvar för 
medlemmarna

Dessa verksamheter är väl lämpade att ingå i 
samverkansorganisationer med kollektivt 

ansvar för medlemmarna
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Förutsättningar för en vidareutvecklad samverkan

Hur skapar vi en ändamålsenlig samverkan? 
För att uppnå en organisation i enlighet med de önskemål 
som framkommit i intervjuer och workshops behöver vi 
stärka tilliten och skapa samsyn gällande förväntningar. 
För att kunna gör detta behövs en ökad tydlighet. Genom 
en ökad tydlighet gällande uppdraget kan vi sätta tydliga 
ramar och förväntningarna vilket i sin tur leder till att vi 
stärker tilliten. 

Tydlighet
En ökad tydlighet får vi genom att se över formerna för 
samverkan och uppdraget. Uppdraget måste ses över så 
att ägarkommunerna kan komma fram till ett gemensamt 
syfte för samverkan, vilka förväntningar som finns samt 
inom vilka ramar som samverkan ska bedrivas. Vidare är 
det för en ökad tydlighet centralt att genomföra en 
genomlysning av styrdokumenten för de gemensamma 
organisationerna för att se hur den kan uppdateras och 
anpassas för att på ett effektivt och tillfredsställande vis 
skapa tydlighet kring uppdraget. För en ökad tydlighet är 
det även viktigt att rutiner och rollbeskrivningar upprättas 
och kommuniceras med ägarkommunerna för att öka 
kunskap och förståelse samt även bidra till lika 
förväntningar. 

Förväntningar
För att få lika förväntningar krävs det en ökad förståelse för uppdraget 
och syftet med samverkan. Det är väsentligt att den information som 
förmedlas är tydlig och att kommunikation sker regelbundet. Detta får vi 
genom att skapa tydliga rutiner för exempelvis dialog och 
informationsflödet. 

Tillit
Tillit når vi genom att ägarkommunerna accepterar och känner sig trygga 
med organisationen samt att de upplever att resultatet lever upp till deras 
förväntningar. Det får vi genom förändring av rutiner för exempelvis 
uppföljning och rapportering utifrån ägarkommunernas behov och 
önskemål i enlighet med förbundsordningen. Det är därmed även viktigt 
att förbundsordning eller andra direktiv är utformat så att det finns tydliga 
ramar för uppdraget. 
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