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• Arbetsordning
• Verksamhetsavtal 
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• Barn och unga
• Missbruk och beroende
• Psykiatri
• Funktionshinder
• Arbete och delaktighet
• Äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård

- Myndighetschefsnätverket

Förvaltningsnätverk -
Combine

Social välfärd 
och hälso- och 

sjukvård

Chefsnätverk
Barn och unga
- Chefsnätverk barn och unga

Psykiatri
- Chefsnätverk psykiatri 

Missbruk och beroende
- Chefsnätverk missbruk och beroende 

Äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
- Chefsnätverk Äldreomsorg
- Chefsnätverk kommunal hälso-och sjukvård

Arbete och delaktighet
- Chefsnätverk Ekonomiskt bistånd
- Chefsnätverk Arbetsmarknadsenheter
- Chefsnätverk Våld i nära relation 

Funktionshinder
- Chefsnätverk för funktionshinderområdet

Övriga nätverk
Medicinskt ansvarig sjuksköterskor 
(MAS/MAR)

DIS-nätverket Digitalisering i 
Socialtjänsten 



-

Utbildning

Nätverk
• Skolchefer – styrgrupp
• Beredningsgrupp
• Elevhälsochefer
• Utvecklingsledare

Övriga nätverk
eHälsorådet

Nätverk digitalisering



• Öppen ungdomsverksamhet
• Ungdomspolitik
• Fritid för barn och unga med 

funktionsnedsättning
• Friluftsliv
• Verksamhet inom bad- och 

idrottsanläggningar

Fritid

Chefsnätverk
Fritidschefer 
- Chefsnätverk fritid

Idrottsanläggningar
- Enhetschefer anläggning 

Bad/Simhall
- Enhetschefer bad och simhall 

Öppen fritids- och ungdomsverksamhet
- Enhetschefer/samordnare 

Föreningsliv och parasport 
- Föreningskonsulenter, bidragshandläggare 
och administratörer



• Gemensamma tillsynsprojekt
• Handläggarstöd för samsyn
• Utbildningar/workshops
• Utvecklingsarbeten inom 

chefsgruppen
• Samarbete med övriga 

regionala miljösamverkan 
och centrala myndigheter

-

Miljöinspektörer som 
jobbar med tillsyn av små 
avlopp

Miljösamverkan 
Jönköpings län

Chefsnätverk
Cheferna för miljö- och 
hälsoskyddstillsynen i kommunerna 
och chefen för miljöskyddsenheten 
samt förorenade områden på 
Länsstyrelsen

Övriga nätverk
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Hälsoskyddsinspektörer

Kontaktpersoner; en inspektör från 
varje kommun och en från 
länsstyrelsen

Miljöinspektörer som 
jobbar med tillsyn av 
lantbruk

Miljönämndspresidier

Tematräffar för cheferna



Kommunalt Forum

Beredningsgrupp ReKo Chefsgrupp

Barn och unga
Psykiatri och 

missbruk
Äldre

Arbetsgrupper

Folkhälsa

Funktionshinder

Styrgrupp för e-Hälsorådet

Styrgrupp för hjälpmedelsverksamheten

Samordningsgrupp rehabilitering

Ledningssystem i samverkan



Kommande 2022
• Kommunal utvecklings egen webbplats lanseras

• Ger en överblick och sammanhangsbild som idag inte visualiseras för 
personer som inte ingår i något nätverk eller i forum i ledningssystem 
för samverkan

• En samlad kunskapsbank där länsgemensamma utvecklingsarbeten, 
stöd och metoder för implementering av  kunskapsstöd, 
utbildningsfilmer att använda samlas.



Film om vår verksamhet 

https://vimeo.com/300490327

https://vimeo.com/300490327


Tack för er uppmärksamhet!

Ola Götesson
Kommunal utveckling
ola.gotesson@rjl.se

072-572 42 93
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