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Servicenämnden
Datum

2020-11-30

Yttrande

Adress
Diarienummer

Till

SN-2020-1362

Tekniska nämnden

Remiss om Modell för samverkansstöd
TN-2019-3825

Servicenämnden beslutade 2020-11-24 att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Servicenämnden ställer sig positiv till modell för samverkansstöd. Nämnden har dock
synpunkter på att förtydliga tekniska nämndens ansvar som samordnare samt vill att
modellen behöver innehålla tydliga krav för den ekonomiska redovisningen. Nämnden ser
också gärna att modellen innehåller andra typer av stöd från kommunen utöver ekonomiska.
Yttrande

Servicenämnden anser att samverkan inom kommunen är positivt och något som bör
uppmuntras. Nämnden efterfrågar dock större tydlighet kring tekniska nämndens ansvar
som samordnare för stadens samverkansstöd. Det hade varit bra för både befintliga och
kommande sådana. Nämnden ser att med en tydlig struktur och tekniska nämnden som
samordnare av alla samverkansstöd ökar också förutsättningarna för en klarare och mer
övergripande bild av den ekonomiska aspekten som avsätts för dessa initiativ.
Servicenämnden anser att förutsättningarna för ekonomiskt stöd behöver förtydligas i
styrdokumentet, inte bara att det ska hanteras via tekniska nämnden. Nämnden anser att det
är viktigt att det finns en tydlig ekonomisk redovisning för samverkansinitiativen som
beskriver vad de ekonomiska medlen ska användas till. Nämnden ställer sig tveksam till att
det utbetalade stödet följs upp först i samverkansinitiativens resultatredovisning. Det är
viktigt att kommunens kontaktperson har en fortlöpande inblick i hur medlen används och
därmed kan reagera om den upptäcker tveksamheter eller felaktigheter. Det är också viktigt
att det klart framgår vilka konsekvenserna blir om det ekonomiska stödet hanteras på ett
felaktigt sätt.
Servicenämnden ser gärna att samverkansmodellen också innehåller andra typer av stöd från
kommunen, utöver ekonomiska. Till exempel kan kommunen hjälpa till med olika
myndighetskontakter och fungera som en slags dörröppnare. Ett annat exempel skulle kunna
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vara att kommunen är sammankallande och ordnar med en lokal som olika intressenter och
aktörer kan använda till sina möten. Kommunen skulle också kunna hjälpa till med att
utveckla behövliga processer och undersöka intresset i området för de föreslagna åtgärderna.
I vissa fall kan det räcka för att starta ett förändringsarbete.

Ordförande

Jan Olsson (S)
Nämndsekreterare

Johanna Beckmann
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