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Abstract

The purpose was to examine Läns-SLAKO as a model for cooperation in healthcare issues for

municipalities and the County Council of Östergötland, Sweden.

The study aimed at increasing the knowledge concerning the forming and development of

Läns-SLAKO. The study also aimed at finding relevant factors to explain why or why not the

cooperation is successful. The study focuses on evaluating if

 the organization of the network

 the degree of trust and reciprocity

 the link between trust and legitimacy

are factors of relevance.

The study was designed as a case study. The method is suitable for an empirical study

investigating a contemporary phenomenon in depth and within its real-life context. The

empirical study is based on interviews with key-persons and mainly on meeting protocols.

The study suggests a clear connection between reciprocity and trust and successful

cooperation. The influence of the precondition to reach consensus highly increases

complexity. The participants need to have the same weight of mandate within their own

organizations. With a lower degree of trust and reciprocity the cooperation may be at risk

although the participants know they may benefit. The trust and reciprocity is currently under

pressure by the central decision to transfer part of the responsibility for the home based care

from the county council to the municipality. The government has left the organizations to find

an agreement. If Läns-SLAKO fails a severe lack of trust may result. This may impact future

cooperation. To loose trust may be a quick process. To regain trust takes time.
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1. Inledning

1.1. Ämnesval och syfte
Samverkan mellan kommuner och landsting har blivit alltmer vanlig och ibland också

påkallad från staten. Statsbidrag är ofta villkorade så att de bara betalas ut om båda

huvudmännen deltar i ett förbättringsarbete där båda har ansvar för insatserna.

Psykiatrisatsningen och kommunaliseringen av ansvaret för hemsjukvården är exempel på

detta. Här i länet ansvarar Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna

i Östergötland, Läns-SLAKO, för samordningen.

Ytterst handlar styrning av resurser om att göra insatserna bättre, d.v.s. att vården blir så

effektiv som möjligt. Fördelningen av resurser ligger på lokal politisk nivå, i fallet med vård

och omsorg inom landstinget respektive i kommunen. Kommunfullmäktige respektive

landstingsfullmäktige har enligt Regeringsformen1 rätt att beskatta medborgarna för skötseln

av sina uppgifter. Skattebetalarna bidrar således med medel till de båda huvudmännen. Det

ställs krav på att den offentliga servicen ska hålla god kvalitet, vara effektiv och tillhandahålla

det den lovar, inbegripet samverkan mellan huvudmännen när så krävs. Legitimitet för det

demokratiska systemet är fundamental för medborgarnas vilja att betala skatt.

Samverkan mellan huvudmän inom vård- och omsorg kan organiseras på flera sätt. Det finns

sedan 2003 möjlighet för kommuner och landsting att inrätta en gemensam nämnd inom vård-

och omsorgsområdet2 I Sörmland har man valt gemensam nämnd medan Östergötland valt en

samrådsform som benämns Läns-SLAKO.3 Båda organisationsformerna har för- och

nackdelar. Samverkan inom en gemensam nämnd kan innebära god måluppfyllelse inom

nämndens område. Ur det demokratiska perspektivet bör beslutsgången och

ansvarsutkrävandet bli tydligare i den gemensamma nämnden. Samrådsorganet kan arbeta

friare, men riskerar samtidigt att förlora i legitimitet utifrån beslutsfattarens perspektiv

eftersom det är rekommendationer och inte beslut som tas. De bindande besluten fattas

fortfarande på lokal nivå i kommunen/landstinget och det kan uppstå konflikter mellan

samrådsrekommendationen och kommunnyttan. Det som på kort sikt är en ekonomisk fördel

för den egna kommunen kan kollidera med samverkansbeslutets fördelar på lång sikt ur ett

medborgerligt behovsperspektiv. I den meningen kan förtroendevalda i kommun/ landsting

1 SFS 2010:1408 Regeringsformen 14 kap. 4§
2 SFS 2003:192, ändring 2004:190 Lag om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet
3 I kapitel 3 beskrivs hur man kan se på samverkan och vilken lagstiftning som styr inom området.
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som är ansvariga för rekommendationerna i samrådsorganet hamna i en lojalitetskonflikt. Ur

ett medborgarperspektiv är det enbart de beslutsfattande förtroendevalda i den egna

kommunen eller landstinget som kan utkrävas ansvar.

Min uppfattning är att samverkan i praktiken möter många hinder och att stöd på formaliserad

politisk nivå är legitimitetsskapande. Frågor som rör sjukvård och sociala omsorger är till sin

natur komplexa. Många olika yrkesgrupper är involverade i vården av människor med

sammansatta behov. Inom hälso- och sjukvården arbetar högutbildade personer med högt

anseende i samhället, vilket innebär en särskild komplexitet. Enligt flera forskare är

ömsesidighet och förtroende bärande för att nätverk ska fungera.4

Den fråga jag ställer mig är: Vilka följder kan den valda organiseringsformen av samverkan få

på effektiviteten och legitimiteten av det politiska beslutsfattandet? Hypotesen är att svag tillit

mellan huvudmännen, och att Läns-SLAKO har svag förankring och legitimitet som politiskt

organ, försvårar samverkan mellan kommunerna och Landstinget i Östergötland.

1.2. Syfte och frågeställning
Syftet är att undersöka Läns- SLAKO, den organiseringsform för samverkan inom vård- och

omsorgsområdet som finns i Östergötland. Undersökningen ska ge kunskap om

de bakomliggande orsakerna till uppbyggnaden av Läns-SLAKO, hur samrådet fungerar idag

samt möjliga förklaringar till varför samverkan fungerar eller inte.

Följande frågeställningar ligger till grund för den empiriska undersökningen:

1. Hur har Läns-SLAKO vuxit fram till dagens organiseringsform?

2. Hur fungerar samverkan inom Läns-SLAKO och hur upplevs risken att samrådet
blir en överbyggnad utan reellt inflytande eller överordnat det kommunala
självstyret?

3. Vilka faktorer kan förklara hur väl samverkan fungerar? Kan valet av
organiseringsform och/eller graden av tillit ses som förklaringar?

1.3. Metodiskt tillvägagångssätt
Undersökningen av organiseringsformen för vård- och omsorgsområdet i Östergötland enligt

ovan beskrivna syfte skulle kunna genomföras på flera olika sätt. Vid sökningar i databaser

och bibliotekskataloger har jag inte funnit någon forskning alls om Läns-SLAKO och i övrigt

4 Detta kommer att utvecklas i teoridelen i kapitel 2.
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bara ett fåtal studier om avgränsade delar av samverkan på politisk nivå inom vård- och

omsorgsområdet i Sverige. Ur det perspektivet är det intressant att göra en undersökning av

politisk samverkan mellan de två huvudmännen inom vård- och omsorgsområdet omfattande

samtliga områden där samverkan förekommer. Även med den begränsning som denna studie

har i omfång och djup kan ny kunskap tillföras.

Om det hade funnits tidigare forskning om Läns-SLAKO att utgå ifrån hade det varit lämpligt

att göra en jämförande fallstudie med en annan typ av organiseringsform mellan kommuner

och landsting t.ex. med en gemensam nämnd. Beaktat avsaknaden av genomförd forskning

bedömer jag att en fallstudie med Läns-SLAKO som enda undersökningsobjekt är en lämplig

metodstrategi. Mitt val av metod stöds på Robert K. Yin som menar att en fallstudie passar

när syftet är att undersöka en nutida företeelse på djupet och i dess verkliga sammanhang.5

Den aktuella studien kan ge utökad kunskap om kausala mekanismer och beskriva kausal

komplexitet. Resultatet av ett enskilt fall ger däremot begränsad grund för generaliseringar.

Det undersökta fallet finns i sitt givna sammanhang och det är svårt att överföra resultatet till

andra fall eller dra generella slutsatser för en större population. Beroende på fallstudiens art

kan det dock gå att dra vissa slutsatser, som kan generaliseras och bidra till att teorier

utvecklas inom området.

Min fallstudie avser Östergötland med de givna förutsättningarna som de tretton kommunerna

och landstinget har just nu och som färgats av tidigare erfarenheter av samverkan. De rådande

politiska maktförhållandena i kommunerna och landstinget och den utveckling länet

genomgått spelar också roll. Dessa exakta förutsättningar finns naturligtvis inte någon

annanstans i Sverige. Däremot är den organiseringsform som finns i Östergötland inte unik.

Ur den aspekten bör resultaten från den genomförda fallstudien kunna ha relevans även i

andra län.

1.3.1. Material

Den empiriska undersökningen bygger på skriftliga källor samt samtalsintervjuer.

Intervjuerna har genomförts med ett begränsat antal politiker och tjänstemän i Östergötland.

Urvalet baseras på en så långt möjligt objektiv bedömning av vilka som kan anses vara

5
Yin, Robert K, 2009, Case study research: design and methods, Thousand Oaks, CA: Sage, s.18.
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nyckelpersoner. Målet är att intervjupersonerna med sina olika erfarenheter ska ge värdefull

information om hur Läns-SLAKO fungerar 2012, men också hur det fungerat tidigare. Fokus

ligger på den partiöverenskommelse som gäller från 2011. De diskussioner som fördes

mandatperioden 2006-2010 kan också vara viktiga att ta del av för att förstå var Läns-SLAKO

befinner sig idag. Eftersom samrådet avser hela länet är det betydelsefullt att nå geografisk

spridning avseende intervjupersonerna. Kommunerna i Östergötland skiljer sig avseende

storlek och andra förhållanden och det kan vara av betydelse att fånga röster från såväl större

som mindre kommuner. Min uppfattning är att synen på behovet av samverkan inte är

partiskiljande och därmed är det inte nödvändigt att intervjua personer från samtliga i

fullmäktige representerade partier. Det är önskvärt att ändå få viss spridning på personer från

olika partier.

Samtalsintervjuer kan vara av informantkaraktär eller respondentkaraktär. Vid en

informantintervju används den information som svarspersonerna ger som källa och den kan

sedan granskas utifrån källkritiska principer. Syftet med en respondentintervju är att få fram

svarspersonernas egna tankar. Varje svarspersons svar är intressant och i stor utsträckning

ställs samma frågor till samtliga svarspersoner.6 Intervjuerna i denna studie fyller båda dessa

syften. Intervjuerna med tjänstemännen har sin tyngdpunkt som informantintervjuer medan

intervjuerna med de förtroendevalda innehåller inslag av såväl informantkaraktär som

respondentkaraktär.

Materialinsamling sker genom sökning efter dokumentation som finns tillgänglig i offentliga

arkiv 1971 - februari 2012. Den skriftliga dokumentation som använts i den empiriska

undersökningen utgörs till stor del av protokoll. Regionförbundet Östsam förvaltar

Kommunförbundets arkiverade material och är även sedan Kommunförbundet avvecklades

2000 arkivansvarig för Läns-SLAKOs dokument. När jag fick ta del av protokollen saknades

dessa för 2001-2002. Jag bedömde inte att dessa protokoll var avgörande för undersökningen

och gjorde inga eftersökningar. Fr.o.m. 2011 finns protokoll på samrådets hemsida. Samtliga

protokoll från Läns-SLAKOs sammanträden från 2003 till februari 2012 har lästs liksom ett

stort antal protokoll från 1971 och fram t.o.m. år 2000. En del andra dokument har också

använts varav partiöverenskommelsen från 2010 som lett fram till den nuvarande ordningen

6
Esaiasson et al. (2007). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Tredje

upplagan.Stockholm, Norstedts Juridik. s 258
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är ett av de viktigaste för denna studie. Uppgifterna fram till mitten på 1980-talet bygger helt

på skriftlig dokumentation, till största delen i form av sammanträdesprotokoll, men är i några

fall styrkta av intervjupersoner som då är att betrakta som sekundärkällor.

1.3.2. Sju intervjuer

Av de intervjuade är tre tjänstemän och fyra förtroendevalda. Tjänstemännen är alla tre väl

förtrogna med Läns-SLAKOs arbete genom de uppgifter de har eller har haft. En av dem

började som tjänsteman i Östergötlands Kommunförbund och har tjugofem års erfarenhet som

sekreterare i Läns-SLAKO. Han var också under lång tid den sammanhållande tjänstemannen

för samrådet. En annan av tjänstemännen har tidigare arbetat inom det sociala området i två

av länets kommuner och kom under den tiden i kontakt med Läns-SLAKO från

verksamhetssidan. Han blev senare anlitad som projektledare för ett vård- och omsorgsprojekt

och så småningom knuten till Läns-SLAKOs sekretariat. Sekretariatet bestod fram till år 2007

i princip endast av de två nämnda personerna. Den tredje tjänstemannen som intervjuats är

förvaltningschef i en av länets kommuner och har i den befattningen en god kännedom om

Läns-SLAKO. Innan han anställdes som förvaltningschef arbetade han på Länsstyrelsen i

Östergötland med tillsynsfrågor inom det sociala området. I den befattningen fick han en bra

överblick av länets kommuner och kom även då i kontakt med Läns-SLAKO.

De politiker som intervjuats har samtliga erfarenhet från Läns-SLAKO under 1990-talet

och/eller 2000-talet. Tre av dem ingår i samrådet den innevarande mandatperioden. Två av

dem är hemmahörande i länets största kommuner, en i en mellanstor kommun och en i en av

Östergötlands mindre kommuner. Två av dem är socialdemokrater och två av dem tillhör

borgerliga partier. Bland de fyra ledamöterna finns både de som är utsedda av landstinget och

av sin kommun, eller som ordningen var fram till 2000, utsedda av Kommunförbundet i

Östergötlands länsavdelning. Av de personer som intervjuats i denna undersökning har inte

någon egen erfarenhet från 1970-talet.

1.3.3. Validitet och reliabilitet

Min bedömning är att samtliga av de intervjuade tjänstemännen är nyckelpersoner för de

frågor som denna studie söker svar på. Två av dem är att betrakta som de mest initierade

tjänstemännen som är/ har varit knutna till Läns-SLAKO och de besitter stor kunskap om

samrådet. Förvaltningschefer finns det förvisso fler i länet, men intervjupersonen tillhör de

mest erfarna och med god kännedom avseende såväl samrådet som de frågor inom vård- och

omsorgsområdet som avhandlas där.
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Många förtroendevalda har under årens lopp varit ledamöter i Läns-SLAKO och det finns

därmed många som kan bidra med intressanta upplysningar. Eftersom fokus i undersökningen

ligger på de senaste mandatperioderna bedömer jag att de intervjuer som kan ge mest relevant

information är de som görs med politiker som har direkt erfarenhet från 2002 och framåt. De

intervjuade politikerna är samtliga att betrakta som ”tunga” i bemärkelsen att de har eller har

haft ordförandeuppdrag i kommunen respektive landstinget samtidigt med uppdraget i Läns-

SLAKO. Samrådet är ett konsensusorgan och blir i den meningen inte så tydligt partiskiljande

som många andra politiskt sammansatta organ. Jag har ändå gjort bedömningen att det är

viktigt att göra intervjuer med företrädare från olika partier och från de olika blocken. Med

det begränsade antalet intervjuer som gjorts menar jag att kravet på att låta olika sidor komma

till tals är rimligt tillgodosett. Samtliga intervjupersoner är att betrakta som primärkällor med

förankring i den tidsperiod som är undersökningens fokus.

Intervjuer innehåller alltid ett mått av godtycklighet. De intervjuade personerna kan välja vad

de vill berätta och kan också undanhålla sådant som framställer dem själva, deras parti eller

deras organisation i dålig dager. Eftersom en del av samtalen har handlat om företeelser som

ligger bakåt i tiden kan minnet svikta och uppgifter kanske inte alltid blir helt korrekta. Det

har heller inte ställts som krav på intervjupersonerna att de själva ska uppdatera sig via egna

anteckningar eller protokoll. Intervjuernas syfte har delvis varit att undersöka i vilken mån

samrådet lever upp till några av kännetecknen för ett väl fungerande nätverk nämligen

ömsesidighet och tillit. Även vilken roll samrådet spelar avseende målsättningen har i någon

omfattning belysts, dvs. händer det något med anledning av de överenskomna

rekommendationerna?

Det finns också ett mått av tillfällighet i vilka intervjupersoner som väljs ut. Hade jag valt

andra personer hade svaren kunnat bli annorlunda speciellt bland de förtroendevalda. Min

bedömning är att de personer som intervjuats i många delar svarat ungefär lika och att deras

uppgifter sammantaget ger en rimligt rättvisande bild av Läns-SLAKO. Intervjuerna har

genomförts med stöd av en i förväg nedskriven intervjuguide.7 Vid samtalstillfället har jag

inlett med att berätta vilka frågeområden jag tänkt uppehålla mig vid men sedan har

intervjupersonerna fått tala relativt fritt. Varje intervju har tagit ungefär en timme. Samtliga

intervjuer har spelats in och avlyssnats samma dag som de genomförts. De har inte

7 Bilaga 1, Intervjuguide
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transkriberats ordagrant, men jag har gjort anteckningar under tiden som jag lyssnat och

ordagrant skrivit ner några citat. Under intervjuns genomförande har stödanteckningar förts,

vilka varit till hjälp senare. Genom att jag noggrant och nära i tiden efter intervjuerna skrivit

ner vad som sagts utan att sålla eller värdera användbarheten i samtalen just då, bedömer jag

möjligheten som god att återkomma och kontrollera intervjuerna vid den fortsatta analysen.

Det råder en viss ojämvikt mellan användandet av skriftlig dokumentation och intervjuer

såtillvida att den information som rör tiden från 1971 fram till slutet av 1990-talet i princip

bygger på skriftlig dokumentation och mina tolkningar av denna. Ingen intervjuperson har

egen erfarenhet som kan styrka tolkningarna. Tyngdpunkten i denna undersökning ligger på

nutid och information som hämtats ur protokoll från Läns-SLAKOs tidigare år används i

huvudsak för att förstå samrådets kontext och utveckling över tid. Med intervjupersonernas

erfarenhet av Läns-SLAKO under 2000-talet kombinerad med tillgången till protokoll och

annan skriftlig dokumentation från samma tid gör jag bedömningen att den obalans som kan

finnas mellan olika källor inte är av avgörande betydelse för resultatet av undersökningen.

Genom att jag själv har politisk erfarenhet från såväl en kommun som landstinget i

Östergötland är jag förtrogen med det politiska arbetssättet och en del av de sakfrågor som

behandlas i Läns-SLAKO. 1999-2000 var jag en av landstingets ledamöter i samrådet. Vid

den tiden var vård- och omsorgsfrågorna helt nya för mig. Min brist på erfarenhet gjorde att

jag hade svårt att förstå Läns-SLAKOs uppgift och jag intog en mycket passiv roll. Samtliga

intervjupersoner har jag kommit i kontakt med genom politiken men ingen av de

förtroendevalda är aktiva i samma parti som jag. Min egen förförståelse bör vägas in i

undersökningen. Intervjupersonerna kan ha påverkats av min bakgrund och av att jag är en för

dem bekant person. De skulle kunna vara särskilt öppna gentemot mig eller tvärtom välja att

vara misstänksamma. Misstron skulle kunna bottna i att jag inte skulle vara objektiv i min

undersökning utan vinkla det utifrån min politiska uppfattning. Min bedömning är att min

förförståelse inte påverkat tillförlitligheten till undersökningen i negativ riktning.

1.4. Disposition
Uppsatsen inleds i det första kapitlet med en beskrivning av ämnesvalet, frågeställningarna

och det metodiska tillvägagångssättet. I kapitel 2 redovisar jag de teoretiska

utgångspunkterna. Jag uppehåller mig vid de centrala begreppen governance, nätverk och

nätverksstyrning, samt betydelsen av socialt kapital och legitimitet för samverkan i nätverk.
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För förståelsen av Läns-SLAKOs kontext ges i kapitel 3 en generell bakgrund om samverkan

inom välfärdssektorn samt en översikt av den samverkan som sker i Östergötland. Det fjärde

kapitlet ägnas åt den empiriska undersökningen. Kapitlet inleds med en kronologisk

genomgång av framväxten av samrådet, vilken leder fram till hur samverkan fungerar i

dagens Läns-SLAKO avseende organiseringsform och uppgifter. I det femte kapitlet beskriver

jag i resultat och slutsatser tänkbara förklaringar till hur väl Läns-SLAKO fungerar med stöd i

de teoretiska utgångspunkterna. Studien avslutas med några idéer till vidare forskning, samt

några personliga reflektioner.

2. Teoretiska utgångspunkter

2.1. Samverkan i nätverk ur olika perspektiv om governance

2.1.1. Governance

Governance-begreppet är långt ifrån entydigt. Det finns flera olika definitioner som, även om

de skiljer sig åt, har vissa gemensamma drag. Själva ordet signalerar att det har en släkting i

ordet government och definitioner av governance visar att den aktuella styrningen inkluderar

mer än parlamentariska församlingar som riksdag och regering. Begreppet governance har av

forskare getts en innebörd av att andra aktörer också medverkar. Det har skett en utveckling

där civil-samhället på olika sätt spelar en större roll i styrningen såväl inom ett land -

nationellt, regionalt, lokalt - som internationellt. Inom statsvetenskapen kan tre undergrupper

med olika definitioner urskiljas beroende på om forskningen inriktas på styrning inom

politisk/offentlig förvaltning, jämförande politik eller internationella relationer. Eftersom min

genomgång och diskussion handlar om styrning inom den nationella/regionala sfären och inte

alls berör internationella perspektiv av governance väljer jag att utgå från Rod Rhodes

definition:

”Governance refers to self-organizing interorganizational networks characterized by

interdependence, resource-exchange, rules of the game, and significant autonomy from the

state”8

Definitionen tydliggör att nätverken kännetecknas av jämbördighet och ömsesidigt beroende.

Värdet för de medverkande finns i ett ”resurs-utbyte”, vilket innefattar något mer än att

8
Rodhes, R.A.W, 1997a, Understanding Governance. Policy Networks, Governance, Reflexivity and

Accountabilitiy, Buckingham: Open University Press. s.15; refererad i Kjaer, 2004, s. 3.
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aktörerna enbart håller varandra informerade. Governance förutsätter att det finns spelregler

samtidigt som ett kännetecken för nätverket är tydlig självständighet från staten. Rhodes

menar att den omdaning av den offentliga sektorn som skett medför att statens roll blivit en

annan än tidigare. ”The transformation of the public sector involves ”less government”( or

less rowing) but ”more governance” (or more steering)9

Detta kan förstås som att det gamla sättet att utöva politisk makt, government, var att staten

isolerat fattade beslut vilka sedan skulle verkställas uppifrån och ner i en tydligt hierarkisk

modell. Det nya sättet, governance, innefattar fler aktörer som medverkar men det behövs

ändå en stat som styr den offentliga sektorn. Något motsägelsefullt menar Rhodes samtidigt

att governance med självstyrande nätverk är en lika distinkt struktur för styrning som

marknader och hierarkier. Detta skulle kunna uppfattas som att nätverksstyrning kan vara en

styrningsstruktur som fungerar för sig själv utan marknadens eller hierarkiers påverkan. Så

menar han troligen inte eftersom han samtidigt framför att utmaningen för staten blir att

möjliggöra dessa nätverk och finna nya former för samarbete.10

Fritz Scharpf menar att diskussioner och förhandlingar inom och mellan horisontella nätverk

kan gynnas av att omslutas av hierarkiska strukturer. Staten kan säkerställa att särintressen

inte dominerar och att kompromisser mellan olika intressen uppnås. Nätverk kan finnas

utanför hierarkiska organisationer men också inom dessa. Denna företeelse beskriver han som

”self- coordination in the shadow of hierarchy” 11

Anne Mette Kjaer menar att nätverk och hierarkier mycket väl kan finnas samtidigt och till

och med överlappa varandra.12 Representativ demokrati bygger på hierarkier och för att ge

politiska beslut legitimitet måste staten som vald riksdag och regering ta ansvaret.

Styrprocessen kan inte överlämnas till nätverk. Precis som Scharpf menar Kjaer att när

nätverk och hierarkier finns sida vid sida handlar governance om att hitta lösningar på

9
Rodhes, R.A.W,1996, The New Governance: Governing without Government, Political Studies,XLIV,652-67;

refererad i Kjaer, 2004, s 19

10
Rodhes 1996:666; refererad i Kjaer, 2004, s. 43

11 Scharpf, Fritz W, 1994, ” Games Real Actors could Play: Positive and Negative Coordination in Embedded
Negotiations”, Journal of Theoretical Politics, vol. 6, no. 1, 37-8 ; refererad i Kjaer,2004 s 44

12
Kjaer, Anne Mette, 2004, Governance, Första upplagan, Cambridge: Polity Press, s. 43-44.
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komplexa problem och samband. Rhodes´ titel” The New Governance: governing without

Government" är missvisande och borde istället lyda ” The New Governance: Governing with

more than Government” 13

Göran Hydéns definition av governance uppvisar såväl likheter som skillnader i jämförelse

med Rhodes. Hydéns forskningsfokus finns i samspelet mellan stat och samhälle inom den

jämförande politiken. Att begränsa sin undersökning till ett system kan betraktas som en

fallstudie med enbart ett fall. Hans definition lyder:

”Governance is the stewardship of formal and informal political rules of the game.

Governance refers to those measures that involve setting the rules for the exercise of power

and settling conflicts over such rules.” 14

Hydén ser som Rhodes behovet av regler, men utvidgar frågan till att omfatta regler för

utövandet av makt och hur man löser de konflikter som uppstår på grund av reglerna. Det kan

uppfattas som att governance handlar om att skapa och upprätthålla regelverk och att lösa

konflikter för att nå överenskommelser.

Han menar vidare att sammanhanget/sfären (realm) för governance uppvisar fyra

karaktäristiska drag som behöver uppmärksammas: auktoritet/legitimitet (authority),

ömsesidighet (reciprocity), förtroende (trust) och ansvar (accountability)15 Jag uppfattar att

dessa karaktäristika kan diskuteras också i samband med nätverk. Auktoritet/legitimitet för

politiska beslut mot allmänheten kräver ett organ som är valt av folket, åtminstone indirekt

valt. Ansvarsutkrävande är andra sidan av samma mynt och är i överensstämmelse med

Kjaers uppfattning ovan om att hierarkier och nätverk kan finnas samtidigt. Man kan förstå

det som att authority och accountability handlar om den formella legitimiteten i styrningen,

något som nätverk till sin natur har svårt att upprätthålla. Det yttersta ansvaret för beslut och

implementering ligger i en representativ demokrati hos de i val utsedda personerna.

13 Kjaer 2004, s.44.

14 Hydén, Göran, 1999, Governance and the Reconstruction of Political Order, in Richard Joseph (ed.) State, Conflict and Democracy in

Africa, Boulder, CO, Lynne Rienner. s. 185; refererad i Kjaer, 2004 s 3

15
Hydén 1999; refererad i Kjaer, 2004 s 164
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Statens roll är fortfarande central eftersom den har förfogandemakten över medborgarnas

skattepengar samtidigt som statens roll förändrats genom att den inte längre styr oberoende av

nätverk i samhället. 16

2.2. Nätverksstyrning
Evert Vedung menar att ett nätverk med perfekt självstyre bygger på aktörernas frivillighet att

delta, deras strävan att på jämställd nivå ärligt kommunicera sig fram till en ordning som

innebär att man vill hjälpas åt att lösa problem genom att slå ihop eller utväxla resurser och

självmant fattar beslut om att så ska ske. 17

Alla nätverk följer inte Vedungs idealtyp och ett nätverk kan påverkas av externa pådrivare.

Pådrivaren är en aktör, som utan att vara med i nätverket, försöker påverka det genom att t.ex.

bidra ekonomiskt för att det ska upprättas eller fortleva. En extern pådrivare kan också

avgränsa problemområdet eller sätta mål för nätverket. Det kan t.ex. vara staten som beviljar

medel om en viss motprestation uppfylls. Kommunstyrelsen kan också betraktas som en

extern pådrivare om styrelsen ytterst kan säga ja eller nej till det som de ingående parterna i

nätverket kommer överens om.18

I den representativa demokratin är det viktigt för medborgarna att kunna se om politikerna

”levererar” det som utlovats. Det kan skapa problem när olika aktörer samverkar i nätverk.

Måluppfyllelseperspektivet i nätverksstyrning är speciellt jämfört med andra politiska organ

som har ett tydligt centrum. I ett nätverk finns inte några för alla deltagare i förväg uppsatta

mål att utvärdera emot. Idén med nätverk innefattar ett gemensamt arbete med mål och

insatser. Deltagandet är frivilligt mellan jämbördiga parter och ”nätverksstyrning handlar i

första hand om politiktillblivelse.”19

Vedung diskuterar vidare hur utvärdering av nätverksstyrning skulle kunna gå till. Meningen

med att samverka i nätverk finns på flera nivåer exempelvis effektivitet, ökad tillgänglighet

för brukarna, samhörighet och sammanhållning (” social cohesion”) och deliberativ

16 Pierson, Christopher , 2004, The Modern State Tredje upplagan, London, Routledge, s.158.

17 Vedung, Evert, 2006, Konsten att utvärdera nätverk, Stakes, Rapporter 5/2006Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och

hälsovården, Helsingfors. s 15

18
Vedung 2006, s. 23.

19 Vedung 2006, s. 51 f.
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demokrati. För att detta ska uppnås krävs goda internprocesser och ändamålsenliga strukturer

i nätverken. Han lyfter två aspekter på utvärdering: utvärderingens objekt respektive

utvärderingens värderingskriterier. Med det ska förstås granskning av om nätverket beslutat

om en insatsplan och vilken roll arbetet i nätverket har spelat för planens tillblivelse. I den

meningen blir utvärderingens objekt politikutveckling och politiktillblivelse och inte som vid

standarutvärdering av t.ex. projekt som granskar effekter ute i samhället. 20

2.3. Ömsesidighet och förtroende
De två kännetecknen för nätverk ömsesidighet (reciprocity) och förtroende (trust) är av

avgörande betydelse.

”Self-governing networks are based on reciprocity and consensus”21.

Om ömsesidighet och förtroende är så viktigt för nätverken, vilket många samhällsforskare är

överens om, blir det intressant att förstå hur och varför detta kan uppstå och bli bestående.

2.3.1. Socialt kapital

Robert D Putnam22 är som redan framgått inte den enda samhällsforskare som intresserat sig

för ömsesidighet (reciprocity) och förtroende (trust). Hans forskning om de italienska

regionerna under hela två decennier betraktas dock som banbrytande genom att den ökat

förståelsen av sambandet mellan mellanmänsklig tillit och demokratins utveckling. Han

betonar att måttet på institutionernas framgång ligger på utflödessidan. Det är inte retorik eller

politiska beslut som spelar roll utan vilka resultat som de facto levereras. Politikernas förmåga

att reformera samhället så att medborgarnas vardag fungerar bättre är det som avgör hur väl

demokratin fungerar. Det sker ett växelspel mellan institutioner och medborgare som är starkt

beroende av tillit mellan människor i samhället i stort.

Putnam beskriver i sin studie, med start på 1970-talet då nya institutioner infördes i Italiens

olikartade regioner, betydelsen av det som brukar kallas socialt kapital. Med sina empiriska

resultat menar han att en avgörande orsak till framgångarna för demokrati och ekonomisk

tillväxt i norra Italien jämfört med södra var den medborgaranda som fanns i norr, men inte i

samma utsträckning i söder. Engagemanget i föreningar skapade ett förtroende mellan

20 Vedung 2006, s.57.

21 Kjaer 2004, s. 198.
22 Putnam, R D ,1993, Making Democracy Work-Civic Traditions in Modern Italy, New Jersey, Princeton University Press. I svensk

översättning av Margareta Eklöf,1996,Den fungerande demokratin - Medborgarandans rötter i Italien. Andra upplagan 2011 Stockholm, SNS

Förlag.
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människor. Detta ledde i sin tur till en anda av att våga samarbeta som spillde över i

människors vardag, in i institutionerna och de politiska församlingarna.

Putnam hänvisar i sina teorier om samarbetets sociala strukturer bl.a. till Tocqueville som

menade att invånarnas benägenhet att bilda politiska och opolitiska organisationer har haft

stor betydelse för demokratin i Amerika. 23

Putnam går vidare i dessa tankar och skriver:

”Internt inger sammanslutningarna sina medlemmar samarbetsvanor, solidaritet och

samhällsanda.”Det är värt att notera att dessa effekter inte kräver att sammanslutningens

uttalade syfte är politiskt. Att sjunga i kör eller vara med i en fågelskådarklubb kan i sig

inympa självdisciplin och glädjen i att samarbeta friktionsfritt.” 24

Det visade sig att de politiska ledarna i regioner präglade av medborgaranda hade större

benägenhet att kompromissa. De såg att intressen kunde strida mot varandra och de var inte

rädda för kreativa kompromisser. 25

Bo Rothsteins forskning pekar också på socialt kapital som grundbulten i ett demokratiskt och

välfungerande samhälle. Hans slutsatser om orsak och verkan är inte desamma som Putnams,

men han understryker det viktiga arbete som Putnam genomfört. Inte minst genom att Putnam

höjde blicken från inflödessidan i politiken till demokratins utflöde. Putnam satte enligt

Rothstein fingret på frågan om det demokratiska systemets handlingskraft. Rothstein delar

uppfattningen att förtroendefullt samarbete minskar risken att hamna i sociala fällor.26

I likhet med Putnam lyfter Rothstein fram betydelsen av medborgarnas möten med

förvaltningsledet. Det är i kontakten med t.ex. domare, läkare och lärare som medborgarna

bedömer hur väl det demokratiska systemet fungerar.27 Medan Putnam menar att kontakter i

föreningslivet är avgörande menar Rothstein att mellanmänsklig tillit grundas i fungerande

23 de Tocqueville, Alexis, 1969 Democracy in America, red. J.P Mayer, övers. George Lawrence Garden City, N.Y.,Anchor Books;

refererad i Putnam s.104.

24 Putnam 1993, s.104

25 Putnam 1993, s.121

26 Rothstein, Bo, 2003, Sociala fällor och tillitens problem Första upplagan, Stockholm, SNS., s.78 – 81.

27 Rothstein 2003, s. 174
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institutioner. Om de som utför servicen och myndighetsutövningen är pålitliga och rättvisa

kommer människor i högre grad att hysa tillit till varandra och det sociala kapitalet i samhället

ökar. Putnam och Rothstein är överens om att goda och onda cirklar kan skapas i ett samhälle.

Gott om tillit skapar mer tillit och ett bättre fungerande demokratiskt samhälle medan brist på

tillit tenderar att leda till att korruption uppstår och därmed en dåligt fungerande demokrati. 28

Bo Rothstein menar således att mellanmänsklig tillit är kärnan i definitionen av socialt

kapital. Uppgifterna i en frivillig organisation eller ett nätverk är ofta av det slaget att alla som

deltar kommer att tjäna på det under förutsättning att (nästan) alla andra också ställer upp. 29

Om det istället finns en ömsesidig misstro kan den sociala fällan slå igen dvs. samarbete

uppstår inte trots att aktörerna vet att alla skulle gynnas av detta.30

Man kan ifrågasätta om teorier om mellanmänsklig tillit har något bestående vetenskapligt

värde inom statsvetenskapen. Bo Rothstein menar att det ”står klart att teorin om det sociala

kapitalet förtjänar att tas på allvar som en betydande potential inom samhällsvetenskaperna.

Den kommer kanske också visa sig fel, men det kan likväl ha bidragit till att föra forskningen

framåt.” 31

Garrett Hardin beskrev i en uppsats 1968 bekymret med ”Allmänningens tragedi”. 32 Han

syftade då på tillgångar utan ägare, t ex naturtillgångar där alla missgynnas av ett

överutnyttjande. Svårigheten uppstår när människor inte handlar så som långsiktigt blir bäst

för alla, för att man inte litar på att alla andra också handlar så. Han såg pessimistiskt på

möjligheten att människor skulle stå tillbaka och inte kortsiktigt maximera sin egen nytta. Han

såg bara två lösningar: att centralmakten tog över ansvaret och kontrollen eller att enskilda

äganderätter kom till stånd dvs. att marknaden fick styra. Elinor Ostrom visade empiriskt att

det visst går att komma överens i grupper under förutsättning att de berörda tillåts vara

delaktiga i besluten. En öppen demokratisk beslutsprocess kan förändra total egoism till

samarbete. Hon visade på de sociala normernas betydelse och att en stark tillit kan skapas

28 Rothstein 2003, s. 189 -190; Putnam 1993, s. 191.

29 Rothstein 2003, s.98.

30 Rothstein 2003, s. 106.

31 Rothstein 2003, s.76-77

32 Hardin, Garrett, 1968, "The Tradegy of the Commons", Science 612: 1243-1268; refererad i Rothstein 2003,s.82.
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inom gruppen som gör att alla litar på varandra.33 Detta stämmer väl överens med Putnams

och Rothsteins tankar om goda cirklar. Enligt Ostroms forskning finns det således ett

samband mellan social tillit och deliberativ demokrati. Detta får stöd av Barbara Misztal som

menar att tilliten behövs för att möjliggöra kommunikation och dialog.34

För att den sammansatta styrprocessen som kännetecknar governance ska fungera uppfattar

jag frågor om socialt kapital, mellanmänsklig tillit och dialogprocesser som viktiga

komponenter. Institutioner påverkar hur samhället styrs och institutionerna byggs av

människor. Enligt den sociologiska institutionalismen styrs människors beteende av vissa

normer och värderingar, om vad som är passande i ett givet sammanhang. March & Olsen

benämner det ” the logic of appropriateness.” Förespråkare för rationell/förnuftsstyrd

institutionalism inom governanceforskningen menar att mänskligt beteende styrs av ett

nyttomaximerande ” the logic of consequentiality.” 35

Det är inte bara beslutsfattandet som förändrats genom governance utan också genomförandet

av politiska beslut. Genom förändringen av den offentliga sektorn är fler aktörer inblandade i

såväl implementeringen av beslut som utförande av service. Insatser och ansvarsutkrävandet

involverar ofta olika politiska nivåer. Det är också vanligt att genomförandet kräver

samverkan mellan organisationer med olika huvudmän (privata, offentliga, ideella) Många

gånger kan auktoritetsförhållandena mellan huvudmännen vara ytterst komplicerade.36 .

2.4. Legitimitet
För att demokratin ska uppfattas som legitim måste medborgarna ha möjlighet till påverkan,

men enbart allmän rösträtt är inte tillräcklig grund för att skapa legitimitet. I en mogen

demokrati behöver medborgarna också uppfatta att systemet lever upp till rättmätiga

förväntningar och levererar det som utlovats. Dessutom är det viktigt att processer och

beslutsgångar är begripliga och möjliga att följa för att ansvar ska kunna utkrävas. Dessa tre

33 Ostrom, Elinor, 1992, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. New York: Cambridge University

Press. ; refererad i Rothstein 2003, s. 83.

34 Misztal, Barbara A, 1996, Trust in Modern Societies, Cambridge: Polity Press. s.95; refererad i Rothstein 2003, s.85.

35 March, James G and Olsen, Johan P, 1989, Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics, New York, The Free Press.

s.22-3; 160-2; refererad i Kjaer, 2004 s.7- 8.

36 Rothstein, Bo, 2010, Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik Tredje upplagan. Stockholm, SNS s.119.
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komponenter har de tyska statsvetarna Hubert Heinelt och Michael Haus (2005) beskrivit som

inflödeslegitimering, utflödeslegitimering och genomflödeslegitimering.37 Med flera

huvudmän inblandade på såväl beslutsnivå som verksamhetsnivå kan det vara svårt för en

medborgare att veta var ansvar ska utkrävas om något går fel.

3. Samverkan
Behovet av samverkan kan ses i ljuset av det starka stöd som den generella välfärden har i

Sverige oavsett politisk färg. Medborgarna har höga förväntningar och krav på att

”leveransen” ska fungera väl. Utvecklingen av välfärdssystemen har skapat nya gränssnitt

som innebär samarbete mellan olika huvudmän och privata utförare, vilket kan skapa

svårigheter på olika nivåer.38 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och

omsorgsområdet skiljer sig från samverkan mellan kommuner kring t.ex. räddningstjänst,

avfallshantering eller kommunal administration. Kommuner och landsting lyder båda under

Kommunallagen och styrs i den meningen av samma regelverk. Därutöver regleras

verksamheterna av speciallagar. Vård- och omsorgsuppgifterna är komplext sammansatta med

många personer involverade. En stor del av landstingets anställda är legitimerad hälso- och

sjukvårdspersonal och speciellt läkarna har en stark ställning i samhället. Det går inte, enligt

min uppfattning, att bortse ifrån en stark professions inflytande över hur samverkan utvecklas

mellan dessa två politiskt styrda organisationer.

3.1. Drivkrafter för samverkan
Det kan finnas olika skäl till att samverkan mellan huvudmän växer fram. Behovet kan följa

någon av dessa utvecklingslinjer som beskrivs av Anders Anell och Ola Mattisson39

Samverkan syftar till att koordinera insatser som ges av olika yrkesgrupper och/eller olika

organisationer för att bättre svara upp mot individuella behov.

37
Bäck, Henry och Larsson, Torbjörn, 2008, Den svenska politiken, Struktur, processer och resultat, Upplaga 2:2.

Stockholm. Liber AB s 23

38
Rothstein Bo, 2010,Vad bör staten göra? Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik Tredje upplagan. Stockholm,

SNS. s.119.

39
Anell, Anders och Mattisson, Ola, 2009,Samverkan i kommuner och landsting – en kunskapsöversikt, Studentlitteratur.

Lund s.11
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Ökad kunskap och ökad specialisering inom olika områden har lett till en organisatorisk

uppdelning. Hälso- och sjukvården är ett exempel där samverkan behövs inom

organisationens olika delar men också mellan landstinget och kommunen. Detta blir särskilt

tydligt inom äldreområdet. Den demografiska utvecklingen gör att fler individer blir äldre och

multisjuka och behovet av samverkan mellan olika specialiserade verksamheter ökar.

Samverkan syftar till att uppnå hög kostnadseffektivitet och/eller kvalitet i verksamheten.

Det ställs ökade krav och ges nya förutsättningar för olika verksamheter, ofta genom

lagstiftning men också genom medborgarnas höga förväntningar på offentlig service. För

mindre kommuner kan det vara svårt att klara av de nya kraven på egen hand.

Samverkan i nya former syftar till att möta de nya gränssnitt som uppstått.

Större reformer under senare årtionden har medfört ansvarsförskjutningar inom offentlig

sektor. Några exempel är ädelreformen och psykiatrireformen som innebar ett ökat

kommunalt ansvar för dessa grupper. Behov av samverkan kan också uppstå genom

organisationsförändringar hos en av huvudmännen.40

3.2. Olika former av samverkan
Oavsett syftet kan samverkan omfattas av olika former av rättslig reglering. Tre huvudsakliga

former kan identifieras bland kommuner och landsting:

 lös samverkan utan rättslig reglering

 kommunalrättslig samverkan t.ex. kommunalförbund eller gemensam nämnd

 privaträttslig samverkan t.ex. avtal och aktiebolag

För denna studie är de två förstnämnda formerna de mest relevanta.

Lös samverkan är inte juridiskt bindande utan överenskommelser bygger på parternas

ömsesidiga förtroende. Syftet är att ge individen en bättre tjänst. Inom vård- och omsorg

organiseras ca 75 % av den pågående samverkan i denna form enligt, Sveriges Kommuner

och Landstings undersökning från 2002. 41

Möjligheten att inrätta en gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet finns i svensk

lag sedan 2003.42 En gemensam nämnd innebär inte att någon ny juridisk person bildas utan

nämnden ingår i en av de samverkande parternas organisation. Denna blir ”värdlandsting”

40
Anell och Mattisson, 2009, s. 11-13.

41
Anell och Mattisson, 2009, s.10.

42 SFS nr: 2003:192,ändrad t.o.m. SFS nr: 2004:190



21

eller ”värdkommun.”. Förutom ett nämndreglemente ska det finnas en överenskommelse om

samverkan.43

Kommunalförbund är en offentligrättslig form som funnits länge. De nuvarande reglerna

trädde i kraft 1998 och infördes då i Kommunallagen. Det ska finnas en förbundsordning, en

beslutande församling där samtliga förbundsmedlemmar är representerade och en

förbundsstyrelse. I princip kan alla kommunala och landstingskommunala uppgifter

överlämnas till ett kommunalförbund. De flesta kommunalförbunden finns inom t.ex.

räddningstjänst och vatten - och avloppsverksamhet.44

3.3. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i
Östergötland

Läns-SLAKO är ett samråd för gemensamma frågor inom vård- och omsorgsområdet, byggd

på lös samverkan enligt ovanstående definition. Samrådet består av de elva ledamöterna i

landstingets Samverkansberedning och ordföranden i Socialnämnden (eller motsvarande) i

samtliga länets kommuner, d.v.s. Läns-SLAKO har sammanlagt tjugofyra ledamöter.

Regionförbundet Östsam är ett kommunalförbund med länets tretton kommuner och

landstinget som medlemmar. Förbundets uppgift rör regional utveckling inom områdena

samhällsbyggnad, kompetensförsörjning och företagande, samt kultur och kreativitet.45

I länet finns också fem samordningsförbund som bildats med stöd av Lagen om finansiell

samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd,

kommun och landsting.46 Samordningsförbunden består, förutom av kommuner och landsting,

även av statliga parter och är därmed en samverkan som går utanför denna studie.

Under de senaste decennierna har det blivit alltmer vanligt att samverkan som sker mellan

landstinget och kommunerna har initierats av staten.

Överföringen av ansvaret för hemsjukvården från landstingen till kommunerna är ett aktuellt

exempel på när staten med milt tvång ser till att huvudmännen kommer överens om nya

ansvarsgränser. I SOU 2011:5547 står att ” Syftet med uppdraget har varit att på frivillig väg

få ett kommunalt huvudmannaskap för hemsjukvården i landet”. Det är alltså inte tvingande

43 Kommunallagen, Kommentarer och praxis, 2006, Fjärde upplagan. Sveriges Kommuner och Landsting och Kommentus

Förlag. Stockholm. s. 133ff

44 Kommunallagen, Kommentarer och praxis 2006, s.170 ff.

45 Östsams uppgifter, http://www.ostsam.se (2012-05-16)
46 SFS nr 2003:1210 Lagen om finansiell samordning
47 SOU 2011:55 Kommunaliserad hemsjukvård
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att genomföra förändringen, men när det betonas att det ska ske på frivillig väg kan det tolkas

som att lagstiftning övervägs. Kommuner och landsting styrs till viss del av olika lagar,

Socialtjänstlagen48 respektive Hälso- och sjukvårdslagen, 49 och nya gränser kommer att

uppstå vilket kräver fortsatt fungerande samverkan mellanhuvudmännen. Kommunaliseringen

av hemsjukvård har redan genomförts i några län, men inte i Östergötland. Läns-SLAKO

ansvarar för den pågående processen som innebär att kommunerna ansvarar för

hemsjukvården fr.o.m. 1 januari 2014.

Statsbidrag kan också vara villkorade så att båda huvudmännen måste delta i ett

förbättringsarbete. Regeringen tillsatte en psykiatrisamordnare 2003 -2006 för att kartlägga

behovet och tillgången på psykiatriska insatser i landet. Regeringen avsatte under 2005-06

500 miljoner kronor i projektmedel för kommuner och landsting. Villkoret var att

ansökningarna skulle skickas in gemensamt. Projekten skulle leda till förbättringar speciellt

för personer med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder i behov av både socialtjänst

och psykiatri. Östergötland beviljades medel för 14 projekt.50 Läns-SLAKO stod som

ansvarigt för samordningen av dessa s.k. Miltonprojekt.

4. Läns-SLAKO – framväxt, utveckling och förutsättningar
för samverkan

Samrådet Läns-SLAKO av idag är en följd av den samhälleliga, politiska och historiska

utvecklingen. Den empiriska undersökningen tar sin utgångspunkt i kronologi för att

tydliggöra mönster i de olika tidsperioderna som kan underlätta förståelsen av dagens Läns-

SLAKO. Jag har valt att dela in samrådets utveckling i de tre tidsperioderna 1971-1990,

1990-talet och 2000-talet. Samrådets roll under perioderna motsvarar i stora drag

”förhandlingar mellan två organisationer”, ”huvudmannaskapsförändringar tvingar fram

samverkan” respektive ” samverkan för medborgarnytta”. Samrådet bygger till stora delar

fortfarande på grunddokumenten varför jag finner det relevant att beskriva dessa relativt

ingående.

48 SFS nr 2001:453 Socialtjänstlagen
49 SFS nr 1998:531 Hälso- och sjukvårdslagen
48 Socialstyrelsens projektkatalog över kommunernas och landstingens projekt 2005-2007,
http://www.socialstyrelsen.se (2012-03-28)
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4.1. Grunddokumenten som fortfarande är aktuella
Länskommittén för samråd mellan landsting och primärkommunerna i Östergötland (SLAKO)

bildades 1971 efter kommunreformen på ett nationellt initiativ via Landstingsförbundet och

Kommunförbundets samtal med staten. Liknande organ bildades runt om i Sverige med lite

olika uppdrag. I Östergötland beskrevs verksamhetsområdet som beredning av ”frågor

hänförliga till åldringsvård, långtidssjukvård och handikappvård samt hälso-och

sjukvårdsfrågor i övrigt.” Det fastslogs också att ”SLAKO är ett samrådsorgan utan

beslutande funktion i egentlig bemärkelse.” Kommittén var politiskt sammansatt med fem

ledamöter från Länsavdelningen av Kommunförbundet och fem från landstinget. Uppdragen

som ordförande och vice ordförande skulle växla mellan kommun- och

landstingsrepresentanter med ettårsintervall. Sekreterarskapet skulle också växla men med

treårsintervaller, vilket var mandatperiodens längd vid den tiden. Sammanträden skulle äga

rum minst tre gånger per år och protokollföras så att ”protokollet normalt kan utgöra

tillräckligt informationsmedium.”51

Lokalkommittéer inrättades i varje kommunblock. Dessa var mer praktiskt inriktade och

bestod av 4-6 stycken ledamöter från vardera huvudman. En av ledamöterna från varje sida

skulle vara förtroendevald de övriga var verksamhetsföreträdare. Huvuduppgiften ”bör vara

att söka skapa förutsättningar för ett effektivt utnyttjande av de tillgängliga resurserna inom

verksamhetsområdet, samt skapa garantier för en kontinuerlig samverkan i det praktiska

vårdarbetet mellan personalen inom den sociala och medicinska åldrings- och

handikappvårdens olika verksamheter.” Principfrågor av ekonomisk art skulle hänskjutas till

länskommittén.52

Huvudmännen såg behov av samråd kring vissa definierade områden såväl på en

övergripande nivå som i den praktiska vardagen. Arbetsordningen är tydlig i att huvudmännen

ska utarbeta normer t.ex. för vårdansvarets uppdelning och för ekonomiska ersättningar för

utförda tjänster. Samverkan har ett uttalat syfte att bättre utnyttja resurserna i form av lokaler

och personal. Perspektivet är organisationsinriktat och inget tyder på att uppgiften var att

sätta medborgaren i centrum. Det speglar ganska väl den beskrivning av den offentliga vården

51 Läns-SLAKO protokoll 8.9.1971, Bilaga dnr 4369/71
52 Läns-SLAKO protokoll 8.9.1971, Bilaga dnr 4370/71
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på 1970-talet som Bo Rothstein (när det handlade om synen på barnafödande) beskriver som

”den offentliga personalens/organisationens fullständiga makt över processen”. 53

Man ville tydliggöra att samrådet skulle ske i ordnade former mellan två jämbördiga parter.

Genom att ordförandeskap och sekreterarskap skulle växla ville man undvika att någon skulle

ta kommando över dagordningen. Det kan förstås som att ömsesidigheten skulle värnas.

Kommunförbundet i Östergötland, där alla länets kommuner var medlemmar, hade en styrelse

och delegationer fram till dess länsavdelningen avvecklades 2000. Ledamöterna i Läns-

SLAKO ingick i den sociala delegationen och hade således förankring i Kommunförbundet,

men utan mandat att föra kommunkollektivets talan. Rekommendationer från Läns-SLAKO

beslutades formellt i respektive huvudmans beslutsorgan och i vissa fall också i

kommunförbundets styrelse.

Fr.o.m. 1977 utvidgades Läns-SLAKO:s uppdrag med sociala frågor. Antalet ledamöter

ändrades inte. I beslutsprotokollet framgår ”dock att landstingets sjukvårdsstyrelse och

sociala nämnd var för sig är representerade med minst två ledamöter” Denna precisering kan

uppfattas som en garanti för att ledamöterna hade såväl kunskap om frågorna som mandat att

företräda landstinget.54

4.2. Förhandlingar mellan två organisationer
Protokollen 1971- 1990 tyder på att huvudmännen informerade varandra om egna aktiviteter

och man sökte samförstånd t ex i frågan om antalet platser inom landstingets långtidssjukvård

och kommunernas åldringsvård.55 Denna fråga återkommer under årens lopp i olika

tappningar då gränssnittet mellan kommunens och landstingets åtaganden och därmed

ekonomiska ansvar ständigt tycks vara aktuell.

Under 1980-talet förändrades institutionsvården av barn/unga och personer med

missbruksproblem. I skrivelsen till Länsstyrelsen framförs behovet av nya statsbidrag för att

finansiera omstruktureringen av institutionsvården. Samtidigt som länets kommuner och

landstinget står enade i förhållande till staten råder delade meningar om hur kostnaderna ska

fördelas mellan huvudmännen. Genom ordval och skrivsätt i protokollen tolkar jag att

53 Rothstein 2010, s.238.
54 Läns-SLAKO protokoll 1976-03-02 § 5
55 Läns-SLAKO protokoll 1975 -05-16 § 6
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huvudmännen från båda sidor försökte hänvisa uppgifter och kostnadsansvar på varandra. Ett

exempel är denna protokollsanteckning som avslutar ovannämnda skrivelse:

”Landstingets ledamöter i ledningsgruppen antecknar till protokollet med anledning av

kommunernas synpunkter på ekonomi i remissvaren.

Den som åtar sig huvudmannaskapet åtar sig även fullt driftsansvar också ekonomiskt.

Landstinget är berett till överläggningar om de ekonomiska konsekvenserna av ett förändrat

huvudmannaskap” 56

Frågor om betalningsansvar och principer för debitering återkommer i olika ärenden t ex

avseende läkarvårdsräkning från landstinget till kommunen,57 hörselundersökning av

skolbarn58 och kostnadsansvar för resor till språkförskolan i Linköping.59

På landstingets initiativ bildades 1976 en projektgrupp som skulle se över hemsjukvården i

länet. Enligt förslaget skulle projektgruppen bestå av elva ledamöter varav en

primärkommunal representant. Kommunrepresentanterna protesterade under överläggningen:

” från länsavdelningens sida att man inte är beredd att acceptera en projektgrupp med

endast en primärkommunal deltagare. Utredningen berör i högsta grad primärkommunal

verksamhet och man bör därför ha flera personer i projektgruppen. Landstingsrådet

Hägglund meddelar att ärendet kommer att behandlas på Sjukvårdsstyrelsens sammanträde

redan på måndag 1976 -09- 27. Han är beredd att föreslå utökning till två primärkommunala

representanter.” 60

Detta exempel illustrerar flera saker som intervjupersonerna också lyft fram nämligen att

initiativ oftare kom från landstinget än från kommunsidan, samt att landstinget varit dominant

och inte alltid behandlat kommunerna som en jämbördig part. Samrådet bestod av ömsesidigt

informationsutbyte och frågor om ansvarsgränser för ekonomiska åtaganden hänsköts ofta till

huvudmännen för regelrätta förhandlingar. Var och en bevakade sin egen organisations

intresse och det finns en spänning i styrkeförhållandena mellan huvudmännen. Det finns en

ömsesidig misstro att den andra parten inte är att lita på, men enligt en av intervjupersonerna

har det alltid varit ”mer skepsis från kommunerna mot landstinget än tvärtom.”

56 Läns-SLAKO protokoll 1981-09-25 § 18
57 Läns-SLAKO protokoll 1983-12-16 § 46
58 Läns-SLAKO protokoll 1984-11-02 § 75
59 Läns-SLAKO protokoll 1986-10-10 § 23
60 Läns-SLAKO protokoll 1976 -09-24 § 19
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4.3. Huvudmannaskapsförändringar tvingar fram samverkan
Under 1990-talet genomfördes flera stora huvudmannaskapsförändringar enligt statliga beslut.

Ädelreformen 1992 innebar att kommunerna övertog det samlade ansvaret för de äldres vård

och omsorg vid särskilda boenden och dagverksamheter, exklusive läkarinsatser. Syftet var att

minska samordningsproblemen mellan kommuner och landsting avseende de äldre.

Psykiatrireformen 1994 innebar att kommunernas ansvar för de psykiskt funktionshindrade

blev tydligare.

Båda dessa reformer innebar ett omfattande arbete i Läns-SLAKO för att definiera nya

gränsytor, finna former för överlämnandet av uppgifter och göra ekonomiska

överenskommelser när skatteväxlingar skulle genomföras. Dessa genomgripande reformer

tog mycket tid och kraft i Läns-SLAKO. De skapade behov av uppföljning och samråd kring

andra frågor som anknöt till de aktuella reformerna t.ex. avseende hjälpmedel för

funktionshindrade och barns psykiska hälsa.61

Landstingsfullmäktige tillsatte på eget initiativ ett utskott för att studera äldrevårdens

utveckling. Kommunföreträdarna stod frågande inför skälet till detta. En misstro mellan

samrådets båda parter kan uppfattas i denna skrivning:

”Primärkommunernas företrädare i SLAKO hyser farhågor att utskottets arbete blir en

partsinlaga i diskussionerna om äldrevården i samhället. Man ifrågasätter också om arbetet

utgör någon form av revision av det primärkommunala äldrevårdsarbetet utan

primärkommunal medverkan.” 62

Läns-SLAKOs indelning i lokalkommittéer byggde på landstingets organisation med

direktioner i tre länsdelar. Fr.o.m. 1992 införde landstinget en ny länsövergripande

organisation och lokalkommittéerna, ”Distrikts-SLAKO” avvecklades. Huvudmännen ansåg

att det fortfarande fanns behov av lokalt samråd men att det ”bör kunna lösas på ett informellt

sätt”.63 Detta fungerade inte och strukturerade lokala samråd uppstod i Linköping,

Norrköping och Motala. Dessa kom från 1999 att utökas med företrädare för övriga

kommuner i länsdelen.64 Lokala samrådsgrupper för vissa speciella frågor t.ex. den

psykiatriska vården bildades. Frågan om gruppen även skulle behandla äldrefrågor lyftes av

61 Läns-SLAKO protokoll 1997- 02-07 § 3
62 Läns-SLAKO protokoll 1993-03-05 § 32
63 Läns-SLAKO protokoll 1991-09-06 § 19
64 Läns-SLAKO protokoll 1998-10-02 § 9
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landstingsföreträdarna men kommunrepresentanterna avvisade förslaget och menade att det

fanns en risk att psykiatrifrågorna då skulle hamna vid sidan om.65

Organisationsperspektivet förändrades gradvis under 1990-talet till att bli mer

medborgarorienterat. I en PM som Läns-SLAKO ställer sig bakom 1997 framhålls att

”Utgångspunkterna i det gemensamma arbetet skall vara att insatser skall baseras på ett

medborgarperspektiv och att samverkan måste ske på det lokala planet.” 66

Såväl initiativet att utöka samrådsgruppen för psykiatri med äldrefrågor som

medborgarperspektivet markerar att det grundmurade organisationsperspektivet var på väg att

luckras upp. Landstinget var intern pådrivare. Mot slutet av decenniet syns att ärendena

ändras från detaljfrågor till övergripande ansatser. Statliga initiativ med tillhörande

stimulansmedel kring äldrefrågor påskyndade förändringen. Inom Läns-SLAKO initierades

olika vårdprocessprojekt med länsdelarna som ansvariga för olika områden. Den västra

länsdelen skulle skapa goda rutiner för vården av de allra äldsta multisjuka. Detta fleråriga

projekt, BOET, blev enligt en intervjuperson embryot till den samverkan som utvecklats i

västra länsdelen.

Intervjupersoner menar att betydelsen av samrådet från 1990-talet och framåt har växlat med

frågorna på dagordningen. Läns-SLAKO fyllde en viktig funktion när Ädelreformen skulle

genomföras, men efteråt gick luften ur. Diskussionen om Östsams utveckling tog fart och det

skapade osäkerhet om Läns-SLAKOs framtid. Kommunerna trodde att Läns-SLAKO skulle

försvinna när Kommunförbundets länsavdelning avvecklades vid halvårsskiftet 2000 i

samband med Östsams bildande. Frågan diskuterades och beslutet blev att Läns-SLAKO

skulle vara kvar åtminstone mandatperioden ut d.v.s. till och med 2002.

Sammantaget uppfattar jag att Läns-SLAKOs roll under slutet av 1990-talet var otydlig och

svag. Protokollen uppvisar visserligen inte som tidigare protester från kommunföreträdarna,

men det syns att landstinget är den drivande parten. En intervjuperson uttryckte att

”landstingsråden inte var så intresserade av vad kommunerna tyckte, egentligen.” Staten

tvingade kommunerna och landstinget att komma överens när de stora

65 Läns-SLAKO protokoll 1995-10-27 § 19
66

Läns-SLAKO protokoll 1997-05-30 § 10
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huvudmannaskapsförändringarna med Ädel- och Psykiatrireformen skulle genomföras. De

villkorade statsbidrag som staten tillsköt blev också styrande.

Vid halvårsskiftet 2000 skedde fler förändringar. Landstinget ändrade sin politiska

organisation och inrättade tre länsdelsberedningar. Återigen uppstod lokala samråd och nu

anpassade efter landstingets organisation. Läns-SLAKO var som tidigare litet, tre plus tre

ledamöter. Kommunföreträdarna valdes formellt av Östsam. En intervjuperson kommenterade

detta förfarande och menade: ”Det blev inte bra. Det skapade en osäkerhet om vem man

skulle företräda – den egna kommunen eller regionförbundet. Men tanken var att då har man

ändå ett klubbslag på att man är utsedd till det här”

Jag har inte haft tillgång till protokoll från 2001 -2002 och ingen intervjuperson har specifikt

diskuterat Läns-SLAKO under de åren. Länsdelssamråden har däremot kommenterats. En

intervjuperson sa ” Jag kan inte påminna mig om några större ärenden. Jag minns det mest

som att det gavs information, fristående information” ”Man kände också den stora skillnaden

i förutsättningar mellan organisationerna, genom att landstinget hade flera tjänstemän

medan kommunerna hade med en tjänsteman, någon ansvarig chef ”

Bilden av de första två åren på 2000-talet är att Läns-SLAKO famlade sig fram. Det fanns en

osäkerhet om samrådets framtid beroende på Östsam, en otydlighet i själva utnämnandet av

kommunrepresentanterna och deras mandat, samt om länsdelssamrådens roll.

4.4. Samverkan för medborgarnytta
När mandatperioden började 2003 såg politikerna ett behov av uppstramning. Vid det första

sammanträdet förs följande diskussion till protokollet:

”Ledamöterna är ense om att diskussionen i Läns-SLAKO skall präglas av ett ömsesidigt

förtroende. Det är också viktigt att Läns-SLAKO tydliggör sitt arbete och sin roll. Samarbetet

med länsdelsberedningarna måste utvecklas och en viktig uppgift kan vara att förmedla goda

exempel och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan länsdelarna.” 67

67 Läns-SLAKO protokoll 2003-02-05 § 4
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Försöket att tydliggöra arbetet och rollen tog sig flera uttryck. Läns-SLAKO åtog sig att vara

styrgrupp bl.a. för den palliativa vården (vård i livets slutskede).68 En rapport resulterade så

småningom i modellförsök i mindre skala s.k. genombrottsprojekt under 2004-05.69

Exempel på andra områden som samrådet tog sig an under 2003-2006 var inrättandet av

ungdomsmottagningar i länet, samverkan kring drog- och alkoholpåverkade bilförare och

samordningen av psykiatrisatsningen de s.k. Miltonprojekten.

En intervjuperson reflekterade så här:

”Det kan inte bara vara lilla SLAKO, om det ska hända något. Psykiatripengarna kom och då

blev det konkret. Money talks. Vi måste sitta i gemensamma arbetsgrupper.”

Lagstiftningen om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet passerade som ett

informationsärende. Det var dock tydligt att man inte var nöjd med formen för samrådet.

Behovet av bredare kommunal representation diskuterades liksom möjligheten att vård- och

omsorgsfrågorna kunde införlivas i Östsam. Landstingsledamöterna påpekade svårigheten i

att hitta en samtalspart som omfattade alla kommunerna.70

Intervjuröst:

”Läns-SLAKO hade inte så stor tyngd. Vi var för få. Vi hade inte byggt upp de andra

nätverken som finns nu. Nej, 3+3 det går inte.”

Mandatperioden gick mot sitt slut och en utvärdering resulterade i att förändringar vidtogs till

mandatperioden 2007-2010. Läns-SLAKO utökades till sju plus sju ledamöter och

länsdelssamråden avvecklades återigen. Det beslutades att temakonferenser skulle genomföras

kring gemensamma ämnesområden och behovsgrupper. ”Man framhåller att det är viktigt att

temakonferenserna får en hög status”71 Skrivningen kan tolkas så att bristen i

kommunrepresentationen skulle kompenseras med temakonferenser där många kunde delta.

68 Läns-SLAKO protokoll 2003-05-23 § 20
69 Läns-SLAKO protokoll 2004-03-26 §11
70 Läns-SLAKO protokoll 2004-09-10 § 33
71

Läns-SLAKO protokoll 2006-09-29 § 30
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Några olika intervjupersoners uppfattning:

”Jag trodde de skulle innebära mer diskussion som skulle generera nya tankar för utveckling.

Men det var informera, informera.... Närvaron från våra politiker var låg, vi hade inte

representation i Läns-SLAKO.”

”Temakonferenser har egentligen funnits länge och de har utvecklats. De har varit välbesökta

och vi får gemensam kunskap samtidigt. En framgångsfaktor.”

Inom Östsams organisation utvecklades nätverk dels mellan socialcheferna och dels mellan

socialnämndsordförandena i kommunerna, S13. Under 2007-2008 utarbetades former där S13

och Läns-SLAKO kunde träffas. Samtidigt tog landstingets vårdsamverkansberedning

initiativ till samtal med S13 om vården av äldre. Det blev starten på det utvecklingsarbete som

2011 övertogs av Läns-SLAKO under benämningen ”Äldreuppdraget”.

Jag uppfattar det som hände vid sidan av Läns-SLAKO som ett tecken på att samrådet, trots

temakonferenserna, saknade status som samordnande organ. Det rådde ett missnöje från

kommunerna att inte alla var representerade. Det riktades också kritik mot länets

partiorganisationer som inte utsett socialpolitiker till kommunrepresentanter. En

intervjuperson uttryckte att bristen på representation från den egna kommunen kombinerad

med att de utsedda politikerna var oerfarna skapade bekymmer.

Det var tydligt att organiseringsform och arbetsformer 2007- 2010 gav dåliga förutsättningar

för Läns-SLAKOs arbete. Med alltfler tunga uppgifter från staten och stimulansmedel som

skulle fördelas behövde samrådet få en större tyngd. Synpunkter från huvudmännen

inhämtades och därefter kallades till överläggningar mellan partiernas länsorganisationer,

något som inte tidigare hade skett. Vikten av att samtliga kommuner skulle vara

representerade betonades starkt. Partierna gjorde en överenskommelse på länsnivå och den

ligger till grund för Läns-SLAKOs arbete den innevarande mandatperioden 2011-2014.

4.5. Dagens Läns-SLAKO
”Läns-SLAKO (Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna i

Östergötland) är ett politiskt organ för gemensamma frågor inom vård-och omsorgsområdet.

Vi är ett organ för gemensam politisk beredning - dvs. ett forum där huvudmännen har

möjlighet att föra samtal om gemensamma frågor, för att sedan kunna verka för gemensamma
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lösningar i sina respektive organisationer. Vi har också som en viktig uppgift att stödja och

legitimera samverkan mellan kommunernas och landstingets vård-och omsorgsverksamheter.

Läns-SLAKOs uppdrag inom områdena för äldre och barn och unga syftar till att utveckla

samverkan på politisk nivå där landstinget och kommunerna tar ett gemensamt politiskt

ansvar. Läns-SLAKO är styrgrupp och projektägare för olika gemensamma

utvecklingsprojekt som bedrivs länsövergripande. Flera av projektet finansieras av staten

genom stimulansbidrag/statsbidrag medan andra är initierade av Läns-SLAKO eller någon

av huvudmännen.”72

Partiöverenskommelsen resulterade i generella uppdrag som i stort är desamma som från

starten om än moderniserade. Målsättningen uttrycks i ledord som ”samråd” ”överläggningar”

”länsövergripande projekt” ”gemensam kunskapsuppbyggnad” och ”grunden för gemensamt

politiskt agerande”.

Tre områden lyfts som särskilt viktiga:

Den nationella kunskapsstyrningen – kompetenshöjning och evidensbaserad vård ofta initierat

av staten och med åtföljande stimulansmedel.

Gemensamma behovsanalyser, målbilder och uppdrag inom viktiga behovsområden –

utvecklad samverkan inom äldreområdet (Äldreuppdraget) och avseende barn och ungdom

(Barnuppdraget). Syftet är att utveckla samverkan på politisk nivå för att prioriteringar och

beslut ska synkroniseras mellan huvudmännen.

Ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården – stor förändring av gränser och ekonomiskt

åtagande när kommunerna övertar ansvar från landstinget.73

Läns-SLAKO består av landstingets elva ledamöter i Samverkansberedningen och tretton

socialnämndsordföranden från kommunerna d.v.s. S13. Landstingsrådet från den styrande

minoriteten är ordförande i beredningen och tillika i Läns-SLAKO. Ordföranden och vice

ordföranden (från kommunerna) ingår tillsammans med ytterligare en representant från

landstingsgruppen och två från kommungruppen i arbetsutskottet. Intervjupersonerna är

samstämmiga i att Läns-SLAKO har mer kraft än tidigare.

En ledamot i Läns-SLAKO ska förena sina roller som företrädare för sin huvudman, för sitt

parti och som konsensuspolitiker. Ibland uppstår konflikter, men de flesta intervjupersoner

72 Läns-SLAKOs hemsida http://www.slako.se/, (2012-05-08)
73 Läns-SLAKO PM 2010-04-01
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menar att det går att hitta lösningar. Med kommunpolitiker med mandat minskar risken att

förslagen inte accepteras av Kommunstyrelsen. I landstinget kan det vara en balansgång

beroende på professionens och tjänstemännens relativt starka ställning. En intervjuröst:

”Att både hitta en överenskommelse som alla ska känna sig nöjda med och samtidigt försvara

landstingets syn – här kan det bli knepigheter”

Läns-SLAKO har sedan 1971 varit ”ett samrådsorgan utan beslutande funktion i egentlig

bemärkelse”. Intervjupersonerna är införstådda med begränsningarna, men också styrkan i ett

konsensusorgan. ”14 fullmäktige ska säga samma sak - i det finns kraft.” men det kan också

betyda att ”det blir inte mer än den som vill minst” . Intervjupersonerna beskriver områden

där man misslyckats t.ex. insatser till särskilt vårdkrävande. Samtidigt finns en medvetenhet

om att Läns-SLAKO inte kan vara annat än rådgivande med två huvudmän under det

kommunala självstyret. Statens inflytande uppfattas som dominerande och parterna vet att de

måste komma överens. ”Målet är ju konsensus och det läggs en del arbete på det. ”

Samtliga intervjupersoner kommenterar organisationernas skilda kulturer. I synnerhet nämns

beslutsasymmetrin. Politikerna i kommunerna är betydligt närmare verksamheten, mer ”hands

on”. Kommunala nämndsordföranden är vana vid att det blir som de har bestämt. Det

länsövergripande landstinget styrs med politiska ramar, som tolkas och verkställs av centrala

tjänstemän eller verksamhetschefer, genom en långtgående delegationsordning.

Landstingspolitikerna ”pekar inte med hela handen”. Beslutsasymmetrin syns också när

huvudmännen agerar gemensamt. När skrivelser till staten undertecknas kan det ibland

innebära att ett kommunalråd och en verksamhetschef företräder de olika huvudmännen

vilket, enligt intervjupersoner, är ”obegripligt för en kommunalpolitiker”. Undersökningen

tyder inte på att vare sig kommun- eller landstingspolitiker uppfattar någon större konflikt

mellan sitt huvuduppdrag och uppdraget i Läns-SLAKO. ”Samverkanspolitiker är

sakinriktade.”

De intervjuade uppfattar att Läns-SLAKO lever upp till sin målsättning genom att

partiöverenskommelsens uppdrag ingår i pågående arbete. De förtroendevalda framhåller att

målet är medborgarnytta, något som kan vara svårt att utvärdera. Det är ett värde i sig att

Läns-SLAKO är en arena där politiker möts, får gemensamma bilder och ett gemensamt

språk. En röst: ”I bästa fall skapas också ett ömsesidigt förtroende och kontakter, personliga

kontakter.”
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4.5.1 Hemsjukvården – en knäckfråga

Under det senaste året har dagordningen dominerats av överflyttningen från landstinget till

kommunerna av ansvar för hemsjukvården. Huvudmännen enades om en avsiktsförklaring

som behandlades i samrådet.74 Projektgrupper har arbetat bl.a. för att finna lösningar på hur

nya gränsytor ska hanteras. En skatteväxling är också aktuell. Enligt tidplanen ska överföring

ske 2014-01-01.Vid Läns-SLAKOs sammanträde i slutet av april 2012 började det enligt

intervjupersoner ”att kärva i hemsjukvårdsfrågan.” Samtliga har uttryckt oro över att arbetet

inte längre går enligt tidtabellen. Några menar att det är avgörande för Läns-SLAKOs framtid

och det man hittills byggt upp att hemsjukvårdsreformen går i mål enligt planen.

”Om det kraschar blir det en uppförsbacke att få status igen.”

5. Analys, diskussion och slutsatser
Analysdelen tar sin utgångspunkt i några viktiga faktorer som framkommit genom den

empiriska undersökningen. Samrådets organiseringsform, de interorganisatoriska relationerna

manifesterade i graden av tillit samt statlig påverkan har styrt framväxten och utvecklingen

fram till dagens Läns-SLAKO. Balansen mellan dessa faktorer har betydelse för vilket fokus

samverkan har samt hur väl den fungerar. Diskussionen leder, med stöd av studiens teoretiska

utgångspunkter, fram till besvarandet av uppsatsens frågeställningar.

Inledningsvis görs en anknytning till governance-teori, från kapitel 2, för att diskutera om

Läns-SLAKO uppfyller kriterierna för nätverk .

Hydén, Kjaer m.fl. menar att ömsesidigt beroende (interdependence), ömsesidigt utbyte

(reciprocity) och förtroende (trust) är bärande inslag i governance och nätverk. Att

huvudmännen är ömsesidigt beroende av varandra och uppfattar behovet av ömsesidigt utbyte

är skälet till att Läns-SLAKO finns. Den nuvarande partiöverenskommelsen markerar

ömsesidigheten i den mer jämbördiga representationen. Genom en mer öppen process inom

partierna har överenskommelsen blivit känd hos fler och förankrats demokratiskt, vilket enligt

Hardin, Ostrom m.fl., kan få egoism att förändras till samarbete. I det här fallet skulle

egoismen förstås i ett parti- eller organisationsperspektiv. Det kan ses som att processen kring

partiöverenskommelsen blivit första steget att skapa tillit. Rothstein, Putnam m.fl. visar att

gott om tillit genererar mer tillit, vilket också kan styrka att partiöverenskommelsen spelat

74 Läns-SLAKO protokoll 2011-06-10 § 35
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roll. Överenskommelsen har gjort samrådet mer känt bland politiker och Läns-SLAKO har

fått mer tyngd. Onda cirklar kan också skapas och då ökar enligt Rothstein m.fl. risken att den

sociala fällan slår igen. Skillnaden i kulturer och beslutsasymmetrin kan försvåra att goda

cirklar skapas, men en av intervjupersonerna ansåg: ”Misstänksamheten beror inte bara på

asymmetrin utan hur man gör resor tillsammans. Ingen vill uppleva att man är i underläge på

något sätt” Detta stöds av Ostrom som visat de sociala normernas betydelse och att tillit kan

byggas genom deltagande på lika villkor.

Enligt March & Olsen styrs människors beteende av vad som passar i ett givet sammanhang

”the logic of appropriateness” eller av nyttomaximerande ” the logic of consequentiality.”

Gränserna mellan de två synsätten behöver inte vara knivskarp. Formella och informella

institutioner som underlättar och möjliggör samverkan i samhälleliga nätverk kan förstås och

förklaras ur båda perspektiven. Att agera så att den sociala fällan inte slår igen kan följa såväl

” the logic of appropriateness” som ” the logic of consequentiality.” Ur båda perspektiven

kan huvudmännen i Läns-SLAKO vara måna om att inte vara den som blockerar samverkan

med tanke på framtiden.

5.1. Nätverk
Läns- SLAKO i Östergötland är ett samråd i vård- och omsorgsfrågor mellan landstinget och

länets kommuner. Är det att betrakta som ett nätverk enligt Rhodes definition? Svaret blir

både ja och nej. Samrådet bygger på ömsesidigt beroende (interdependence) och gott

utbyte/utnyttjande av resurser (resource-exchange) för att medborgarnas behov ska

tillgodoses på ett bra sätt. Det finns en arbetsordning från starten 1971 och en

partiöverenskommelse från 2010, som reglerar vad som är samrådets syfte och uppgift (rules

of the game). Läns-SLAKO bildades på ett nationellt initiativ via Landstingsförbundet och

Kommunförbundets samtal med staten. Samrådet är därmed inte självorganiserat från start,

men självorganiserat i sin funktion (self-organizing) och sammansatt av två parter som

representerar olika organisationer (interorganizational). Relationen till staten upprätthålls

genom att alltfler av Läns-SLAKOs uppgifter kommer ifrån riksdag och regering. Man kan

förstå det som att staten använder samrådet som en remissinstans för att få ”input” i

beslutsfattandet. Samrådet är också en väg att sätta press på de ingående parterna att

implementera nationella beslut inom vård- och omsorgsområdet. Statliga stimulansbidrag

används ofta som påtryckning för att samverkan ska ske. Läns-SLAKO är ett fristående

regionalt samråd, men det är för långtgående att säga att organet har en betydande
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självständighet i förhållande till staten (significant autonomy from the state). Min uppfattning

är att det stämmer bättre med Scharpfs idé om ”self- coordination in the shadow of

hierarchy” där man ser att det finns en hierarki mellan staten, regionen och kommunen men

också hierarkier inom de olika nivåerna.

Det går alltså att betrakta Läns- SLAKO som ett nätverk, men det är inte heller i enlighet med

Vedungs terminologi ett ”nätverk med perfekt självstyre.” Genom att en stor del av Läns-

SLAKOs uppgifter initieras från staten är det ”ett nätverk påverkat av extern pådrivare”.

Staten ingår inte i nätverket, men genom att lägga uppgifter på huvudmännen att lösa i samråd

och erbjuda ekonomiska stimulansbidrag har staten de facto stor påverkan på nätverket. Läns-

SLAKO är ”ett samrådsorgan utan beslutande funktion i egentlig bemärkelse” och alla beslut

som rör ekonomi och/eller större verksamhetsförändringar måste formellt tas i huvudmännens

ordinarie beslutsorgan. Det betyder att kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen i viss mening

också kan betraktas som ”extern pådrivare”.

Läns-SLAKO kan ses som ett organ med lös samverkan utan rättslig reglering enligt Anell

och Mattisson. Samrådsformen är inte juridiskt bindande utan överenskommelser bygger på

parternas ömsesidiga förtroende. När förtroendet brister skadas eller upphör samverkan.

Organiseringsformen av Läns-SLAKO påverkar när samverkan fungerar och när den inte gör

det. Den lösa samverkansformen kan ses både som en styrka och en svaghet.

Överenskommelser som bygger på ett grundmurat förtroende blir starka, men när förtroendet

är svagt finns risken att inga överenskommelser görs. Citatet, om hemsjukvården, från en av

intervjupersonerna belyser problematiken: ” Jag inser hur skört det är. Det räcker med ett

misslyckande så blir det svårt att bygga förtroende igen.”

Vedung visar att utvärdering av sammansatta styrprocesser är mycket svårt. Ett mått är att

granska om nätverket beslutat om en insatsplan och vilken roll nätverket har spelat för

planens tillblivelse. I den meningen blir utvärderingens objekt politikutveckling,

politiktillblivelse och inte,som vid standarutvärdering, att granska effekter i samhället. Fler

exempel finns där samverkan i Läns-SLAKO resulterat i gemensamma planer t.ex. den

palliativa vården, men också exempel där ingen lösning nåtts t.ex. särskilt vårdkrävande. Just

nu sätts Läns-SLAKO på hårt prov med frågan om hemsjukvården.
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Den lösa samverkansformen innebär också att Läns-SLAKO har sökt sig in under Östsams

paraply för att få hjälp med administrativa rutiner t.ex. som anställningsmyndighet och för att

hantera de statliga medel som ska distribueras till olika projekt. Detta bidrar till osäkerheten

om vilken status samrådet har.

5.2. Dagens Läns-SLAKO
Den innevarande perioden har Läns-SLAKO flyttat fram sina positioner. Dagens Läns-

SLAKO är ett resultat av samhällelig, politisk och historisk utveckling. Samrådets roll kan

grovt delas in i tidsperioderna 1971-1990 kännetecknat av ”förhandlingar mellan två

organisationer”, 1990-talet då ”huvudmannaskapsförändringar tvingar fram samverkan”

respektive 2000-talet med inriktningen ” samverkan för medborgarnytta”. Ända från starten

har frågan om jämbördiga parter varit avgörande. Om representanterna uppfattar sig som

jämbördiga ökar chansen att tillit skapas. Nu har kommunpolitikerna mandat och har

inflytande i sin hemmaorganisation. Det höjs dock kritiska röster mot att det breda

partipolitiska deltagandet i landstingsrepresentationen, inte matchar den starka

kommunrepresentationen. Landstinget har varit den dominerande parten och har även nu

ledarrollen. Detta kan ha sin förklaring i ett organisatoriskt och kunskapsmässigt övertag.

Stark profession i sjukvården bidrar till beslutsasymmetri mellan huvudmännen vilket

komplicerar relationerna. Frågan om var makten egentligen finns har aktualiserats av

hemsjukvårdsfrågan. Det förefaller inte bara vara en maktfråga mellan huvudmännen utan

även landstingsinternt mellan politiker, ledande tjänstemän och profession. Det har alltid varit

en balansgång att både tillvarata sin huvudmans intresse och genomföra överenskommelser.

Kommunaliseringen av hemsjukvården kommer bara nå så långt som är acceptabelt för

parterna och blir då inte överordnat det kommunala självstyret. Min slutsats är att risken

generellt är större att huvudmännen undviker att lyfta svåra frågor i Läns-SLAKO, som då blir

ett organ utan reellt inflytande. Hemsjukvården är initierad från staten och kan inte undvikas.

5.3. Faktorer av betydelse - organiseringsform, tillit och statlig
påverkan

5.3.1. Organiseringsformen

Organiseringsformen innefattar i detta resonemang antalet ledamöter, hur de utsetts d.v.s.

vilket mandat de har och dessutom förekomsten av lokalkommittéer vid sidan av

länskommittén. Under åren har antalet ledamöter skiftat från tre plus tre till dagens elva

landstingsledamöter plus tretton kommunföreträdare. Antalet ledamöter har också berott på

om man sett de två huvudmännen blott som två olika organisationer och uppfattat ett
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kommunkollektiv med representantskap eller ett kommunkollektiv bestående av likvärdiga

representanter. Ända fram till 2000 utsågs kommunföreträdarna av Kommunförbundets

länsavdelning och hade förankring och mandat därifrån. Mot slutet av 1990-talet pågick

diskussioner om länsavdelningens nedläggning och detta påverkade sannolikt även synen på

representationen i Läns-SLAKO. Landstinget har alltid varit en organisation och inte haft

samma problematik att utse ledamöter. Lokalkommittéer har funnits vissa perioder, men inte i

andra och hur viktiga de ansetts vara har varit knutet till hur representationen i Läns-SLAKO

sett ut. Det finns ett samband i att lokala samrådsgrupper har efterfrågats när inte alla

kommuner varit representerade i Läns-SLAKO. Perioder då samrådet haft få ledamöter och

därmed smal kommunrepresentation kombinerad med att de utsedda haft svagt mandat, har

Läns-SLAKO haft en svag ställning. I slutet av 1990-talet och början på 2000-talet syntes

detta tydligt. Troligen spelade osäkerheten om Östsams bildande också roll eftersom det

fördes diskussioner om Läns-SLAKOs vara eller inte vara. Inte under någon annan period har

detta varit uppe på dagordningen. Min analys är att Läns-SLAKO då var ett samråd utan

större legitimitet fram till partiöverenskommelsen 2010. Samrådet var en angelägenhet för ett

fåtal politiker och informationsutbytet upptog en stor del av sammanträdestiden.

Min slutsats är att dagens organiseringsform är ett försök att tillgodose behovet av

representation från samtliga kommuner och samtidigt involvera en grupp landstingspolitiker

från olika partier. Kommunföreträdarna är nämndsordföranden och har därmed en tydlig

position i kommunledningen. Landstinget representeras av Samverkansberedningen som är ett

politiskt organ underställt Hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN.

5.3.2. Graden av tillit

Interorganisatoriska relationer och graden av tillit avspeglar sig i undersökningen som en

viktig faktor för hur Läns-SLAKO fungerar. Förhandling och dialog har alltid funnits

samtidigt, men under de två första decennierna tycks förhandlingar mellan motparter varit det

dominerande. Det handlade oftast om gränsdragningar om ekonomiskt ansvar. Regelrätta

förhandlingar skedde mellan landstingsråd och kommunalråd och överenskommelser

bekräftades i formella beslutsorgan. Under Läns-SLAKOs utveckling har dialogen med målet

att öka resursutbytet, ”göra verkstad”, blivit tydligt. Förhandlingar om ekonomiska

ansvarsgränser finns fortfarande och då ställs parternas dialogförmåga på prov. Såväl

förhandling som dialog är beroende av att parterna litar på varandra. Studien har visat att

kommunföreträdarna varit mer skeptiska till landstinget än tvärtom.
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Med alla kommuner representerade tillsammans med landstinget finns bättre förutsättningar

nu än tidigare att i enlighet med Putnam, Rothstein m.fl. bygga tillit och förtroende. Läns-

SLAKO existerar för att hitta gemensamma lösningar på sammansatta problem och att

motverka att den sociala fällan slår igen. Likväl som tilliten mellan de ingående parterna

behövs för att nå målsättningen är den fortsatta tilliten i hög grad beroende på att man når

målsättningen.

5.3.3. Statlig påverkan

Statlig påverkan kan ta sig uttryck i reformer och lagstiftning som inte ger huvudmännen

något annat val än att komma överens. Detta var tydligt på 1980-talet när institutionsvården

förändrades och under 1990-talet när Ädelreformen och Psykiatrireformen innebar

huvudmannaskapsförändringar. För närvarande pågår ett arbete att överflytta ansvar för

hemsjukvård från landstinget till kommunerna, på frivillig väg, men med ett ”hot” om

lagstiftning från statens sida. Under 1990-talet präglades Läns-SLAKO av

huvudmannaskapsförändringarna och det uppfattades som att ”luften gick ur

kommunföreträdarna” därefter. Framförallt under 2000-talet har statens påverkan tagit sig

uttryck i villkorade statsbidrag. Läns-SLAKOs uppgift att samordna projekt för att medel ska

fördelas har blivit omfattande.

Min slutsats är att statlig påverkan spelar stor roll för Läns-SLAKOs val av uppgifter. Lokalt

uppkomna behov kan nedprioriteras och därmed åsidosätter staten det kommunala självstyret.

Samtidigt tvingar staten fram överenskommelser, vilket är en vinst ur medborgarperspektivet.

Praktiska arbetsgrupper skapade varaktiga förbättringar inom psykiatrin med Miltonpengarna.

Statligt initierade uppgifter kan också vara legitimitetsskapande och ge Läns-SLAKO reellt

inflytande

5.3.4. Sammanfattande slutord

Hypotesen var att svag tillit mellan huvudmännen och att Läns-SLAKO har svag förankring

och legitimitet som politiskt organ försvårar samverkan mellan kommunerna och Landstinget

i Östergötland. Undersökningen visar att hypotesen fått stöd. Organiseringsformen, graden av

tillit men också statens påverkan är bidragande förklaringar till hur väl samverkan inom Läns-

SLAKO fungerar. De tre faktorerna samspelar med varandra.

Förutsättningarna för välfungerande samverkan ökar om organiseringsformen innefattar bred

representation av politiker med mandat vilket underlättar samtal mellan jämbördiga parter.
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Detta ökar tilliten mellan parterna vilket ökar möjligheten att hitta lösningar som är bra för

medborgarna i tydliga överenskommelser. Statlig påverkan kan bidra till att öka tilliten

genom att tvinga huvudmännen att sätta sig vid samma bord och komma överens. Alltför

många statliga initiativ kan få en negativ effekt genom att det uppfattas bli överordnat det

kommunala självstyret och tränga undan uppgifter med hög lokal prioritet. Dagens Läns-

SLAKO har en fungerande organiseringsform och tilliten mellan parterna finns. Med den

aktuella frågan om kommunalisering av hemsjukvården ställs tilliten på prov och beroende på

utgången kan tilliten öka eller minska. Läns-SLAKO arbetar med flera frågor initierade från

staten, men har också utrymme för lokala prioriteringar. Det finns en uttalad oro för att

statliga uppgifter ska ta överhanden. Samtidigt kan statliga uppgifter vara

legitimitetsskapande för Läns-SLAKO och ge organet reellt inflytande.

5.4. Vidare forskning
Den genomförda undersökningen inriktas på en övergripande förståelse för samverkan i Läns-

SLAKO. Vidare studier skulle kunna ge en fördjupning, t.ex. om maktförhållanden eller

demokratiaspekter som medborgarnas möjlighet att utkräva ansvar eller en fallstudie med

gemensam nämnd som jämförelseobjekt.

5.5. Personliga reflektioner
Läns-SLAKO är troligen ett okänt organ för de flesta östgötar även bland dem som är politiskt

aktiva. Ändå har det funnits länge, varit samordnare av stora reformer och fördelat miljontals

kronor i statliga stimulansmedel. Jag uppfattar att politikerna i Läns-SLAKO under

innevarande period klivit fram ur anonymiteten och åtminstone i de egna organisationerna

blivit synliga. När frågorna börjar ses som ”heta” och rubbar maktbalanser skapar det oro i

organisationerna. Då ställs tilliten och fingertoppskänslan på prov liksom vad det innebär att

vara medborgarnas företrädare. Samverkan måste vårdas.

Framtiden för Läns-SLAKO är påverkas också av vad som händer i regionfrågan. Om

Östergötland får tillstånd att bilda en egen regionkommun är det möjligt att frågorna hamnar

där. Jag uppfattar inte att det finns intresse att bilda gemensam nämnd för vård- och

omsorgsfrågor i länet. Vilken hemvist frågorna än kommer att få är det ingen tvekan om att

samverkan mellan huvudmännen har sitt berättigande. Stödet för välfärdspolitiken är starkt

och det ställer krav på att de förtroendevalda kan samverka för medborgarnas bästa.
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Intervjuguide Bilaga 1

C-uppsats om Läns-SLAKO 2012

Inspelningen startar
Berätta lite om din bakgrund i arbetet med Läns-SLAKO – när kom du in, vilka uppgifter har du nu
och vilka har du haft?

Syfte och uppdrag

a) Behovet av samråd? (nationellt direktiv staten via kf och lf – läns-Slako 1971)

b) Uppdraget – tydligt? Vilka frågor för samrådet – har de förändrats? Hur?

Organisering: Arbetsformer och representation

c) Arbetsformer (varierat över tid; lokalkommittéer, temakonferenser)

d) Översyn inför varje ny mandatperiod? Större förändringar resp mindre justeringar? Finns det

något som är särskilt tydligt? Positivt eller negativt?

e) Utseende av ledamöter – hur har den gått till? Representationen för kommunkollektivet – alla

kommuner har tidigare inte varit representerade – problem?

f) Relationen mellan huvudmännen – jämbördiga?

g) Jfr Östsam – formaliserat samverkansorgan för regionala frågor – start som ideell förening -
regionförbund – regional länk till staten. Har Läns-SLAKO motsvarande roll inom vård-
omsorgsområdet?

h) Samrådet är ” utan beslutande funktion i egentlig bemärkelse” (ao 1971). Hur ser du på det?

Är gemensam nämnd ett bra alternativ?

Förena rollerna som samrådspolitiker och kommun/landstingspolitiker

i) Ledamotens möjlighet att föra diskussion och frågor vidare i sin egen organisation

j) Har beslut i Läns-SLAKO hamnat i konflikt med beslut i din kommun/landsting?
(långsiktig nytta av samverkan kontra kortsiktig nytta för huvudmannen)

Måluppfyllelse
k) Hur väl uppfyller Läns-SLAKO sina målsättningar?

l) På hemsidan står: Vi har också som en viktig uppgift att stödja och legitimera
samverkan mellan kommunernas och landstingets vård-och omsorgsverksamheter
Hur väl uppfylls detta?

Något övrigt du vill tillägga?


