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 Till Länsstyrgruppen i Norrbotten  
 2016-11-09 

 

 

 

FÖRSLAG: 
Utvärdering av Norrbussamverkan  

Sedan år 2008 har Norrbottens läns landsting och länets 14 kommuner en över-
enskommelse för samverkan kring barn och unga, Norrbus. Överenskommelsen1 
mellan landstinget och kommunerna i länet uppdaterades år 2013. Målet för 
samverkan anges så här i överenskommelsen2:  

Målet för arbetet kring barn och unga i Norrbottens län är att alla barn och 
unga har ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i 
sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör. 

I februari 2015 gav den politiska samverkansberedningen3 i uppdrag till FoI Norr-
bottens läns landsting och FoUI Norrbottens Kommuner att ta fram parametrar och 
planera för en utvärdering av Norrbus. I beslutet angavs att en gemensam 
utvärdering av Norrbus skulle genomföras under 2017 och att den skulle vara 
slutförd hösten 2017. Vidare angavs i beslutet att brukarmedverkan ska beaktas i 
utvärderingen.  

Utvärderingen ska inriktas på att  besvara nedanstående övergripande frågeställ-
ningar: 

1. I vilken utsträckning känner berörda aktörer till överenskommelsen 
Norrbus och dess innehåll? 

2. Vilket stöd har överenskommelsen i verksamheterna? 
3. Organisationernas och personalens förutsättningar att kunna arbeta enligt 

överenskommelsen – hur ser det ut? 

Detta förslag har utarbetats av representanter från FoUI Norrbottens Kommuner, 
Benitha Eliasson och Ulf Hyvönen, samt FoI-enheten Norrbottens läns landsting, 
Rose-Marie Isaksson och Karin Jones.  

2. Förslag på utvärderingens upplägg och genomförande  

Förslaget på upplägg och genomförande bygger på en genomgång av utvärderingar 
av Norrbus och liknande samverkan kring barn och unga4. En dialog har förts med 
personer med kunskap om överenskommelsen, Norrbus och återkoppling har skett 
till den operativa ledningsgruppen vid två tillfällen.  

                                                           
1 Hädanefter avses Överenskommelsen för samverkan kring barn och unga, Norrbus när begreppet 
överenskommelse används i texten.   
2 Kommunförbundet Norrbotten och Norrbottens läns landsting (2013:3) 
3 Protokoll från Politisk samverkansberedning 5 februari, 2015. 
4 Bland annat Hannu (2014), Johansson (2007; 2010), Melke (2015). 
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2.1 Syfte med utvärderingen 

Utvärderingen av Norrbus har två syften. Ett syfte är att undersöka och beskriva 
hur personal och brukare uppfattar överenskommelsen om samverkan och hur den 
omsätts i det praktiska arbetet kring barn och unga. Ett andra syfte är att identifiera 
möjligheter och hinder (främjande respektive motverkande faktorer) för 
användandet av överenskommelsen.  

2.1.1 Avgränsning 

Utvärderingar brukar generellt säga kunna ha tre övergripande syften. De ska 
antingen möjliggöra och stimulera lärande av erfarenheter som görs inom de 
verksamheter som granskas, tillhandahålla underlag för beslut om framtiden eller 
ge underlag för kontroll av genomförandet.  

Föreliggande utvärdering har inslag av samtliga. Dock ska framhållas att förutsätt-
ningarna för att genomföra en regelrätt effektutvärdering, utifrån en mål-
resultatmodell, är begränsade. Dels för att detta är en mycket tids- och 
resurskrävande typ av utvärdering och dels för att det saknas nödvändiga data för 
att kunna göra några mer säkra utsagor om förändringar som kan tillskrivas 
överenskommelsen Norrbus. Ett viktigt delsyfte med utvärderingen blir därför att 
skapa ett underlag för kommande uppföljningar och utvärderingar.  

2.2 Utvärderingens utgångspunkt 

Utvärderingen tar i likhet med utvärderingen av Västbus sin utgångspunkt i de tre 
begreppen veta, vilja och kunna5.  

Veta-faktorn avser att fånga upp om de som tillfrågas/berörda aktörer känner till 
överenskommelsen Norrbus och dess innehåll, och om ansvariga chefer informerat 
personalen om överenskommelsen.  

Vilja-faktorn avser att belysa om det finns stöd för överenskommelsen i verksam-
heterna, och om de är motiverade att tillämpa den. Vidare efterfrågas här 
uppfattningar om överenskommelsen är relevant och ändamålsenlig och så tydlig 
att de har fått inverkan i konkreta uppdrag.  

Kunna-faktorn handlar om organisationernas och personalens förutsättningar att 
kunna arbeta enligt överenskommelsen. Här berörs kunskap och kompetens, 
resurser samt förutsättningar för samverkan.  
(Se Johansson, 2010) 

2.2.1 Förslag på indikatorer 

Här ges några förslag på indikatorer för utvärderingen. Utgångspunkten bör vara de 
mål som formulerades med Norrbussamverkan, det vill säga:  

Målet för arbetet kring barn och unga i Norrbottens län är att alla barn och 
unga har ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i 
sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör. 

  

                                                           
5 Se Johansson (2010, sid 11-12) 
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Från den målsättningen kan målindikatorer vara: 
- Andel barn som bor kvar i sin hemkommun 
- Andel barn som är kvar i sin grupp/klass som de tillhör. 

Vidare kan andra indikatorer vara: 
- Antal upprättade samordnade individuella planer 
- Hur överenskommelsen uppfattas 
- Hur överenskommelsen omsätts i praktiskt arbete 
- Främjande och motverkande faktorer för användandet av överens-

kommelsen. 

Utvärderarna som anställs under 2017 bör ges i uppdrag att ytterligare definiera 
och avgränsas indikatorerna. Det görs i samråd med expertgruppen.  

2.3 Metod 

Uppdraget utgår från att det finns ett brukar- och ett organisationsperspektiv. I 
enlighet med andra utvärderingar är det lämpligt att även i den här utvärderingen 
använda både kvantitativ och kvalitativ metod, så som enkäter och intervjuer samt 
i den mån det är möjligt inhämta statistiska uppgifter.  

Befintliga statistiska uppgifter insamlas och används i den mån de finns tillgängliga. 
Uppgifterna ska tillhandahållas av statistiker eller motsvarande personal i 
landstinget och kommunerna.  

Enkäter är lämpliga att använda i första hand för att undersöka anställdas 
upplevelser av Norrbussamverkan. Enkäten bör även innehålla frågor med öppna 
svarsalternativ. Webbaserade enkäter bör användas.  

Intervjuer används främst för att ta reda på hur vårdnadshavare/föräldrar som har 
varit aktuella för Norrbussamverkan upplevde det stödet. För att nå dessa personer 
behövs engagemang från länets kommuner, som förmedlar kontakter till 
utvärderarna. Intervjuer bör också användas för tjänstepersoner som är särskilt 
insatta i Norrbus överenskommelsen.  

Litteraturgenomgång av gjorda utvärderingar/undersökningar inom ämnet an-
vänds för att utforma frågor till enkät och intervjuer, samt för att ha som stöd för 
analys och resultatbearbetning. Utgångspunkten är med fördel Johanssons (2007; 
2010) enkät och utvärdering.  

2.3.1 Beaktande av brukarmedverkan 

Efter dialog med kunniga personer i Norrbus och överenskommelsen samt med 
operativa ledningsgruppen föreslås att i utvärderingen bör brukarmedverkan ske 
genom intervjuer med några vårdnadshavare och eventuellt med barn som har 
varit aktuella för Norrbus.  

2.4 Utvärderingens organisation 

Länsstyrgruppen är beställare av utvärderingen och har ett övergripande ansvar för 
utvärderingens genomförande och att uppgifter tillhandahålls utredarna. 
Länsstyrgruppen är i den mån ägare av utvärderingsresultatet, och har även  ansvar 
för det fortsatta arbetet efter utvärderingen (se avsnitt 2.7).  
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Operativa ledningsgruppen är beredande för länsstyrgruppen, och utvärderarna 
rapporterar kontinuerligt till operativa ledningsgruppen, som utgör .  

Expertgrupp som består av personer med kunskap om Norrbus, vilka arbetar i 
verksamheter inom såväl landstinget som kommunerna och Norrbottens 
Kommuner. Det formella beslutet om sammansättningen av en expertgrupp har 
den operativa ledningsgruppen. Expertgruppen ges i uppgift att vägleda 
utvärderarna i frågor om Norrbus. Utvärderarna delger och diskuterar preliminära 
resultat med gruppen. Detta bör ske kontinuerligt under den tid som utvärderingen 
pågår. 

Metodstöd, bestående av 2-3 representanter från FoUI Norrbottens Kommuner 
och landstingets FoI-enhet. Uppgiften är att stödja utvärderarna i frågor som rör 
själva genomförandet av utvärderingen, det vill säga metodfrågor och analysstöd. 
FoUI- och FoI-enheten utser representanter.  

Utvärderare, 2 personer, genomför utvärderingen och har uppdraget att upprätta 
kommunikationsplan och tidplan, för att utforma frågor och indikatorer, för 
kontinuerlig återkoppling och att diskutera resultat till ovanstående grupperingar. 
Utvärderarna har även ansvaret att sammanställa och analysera data samt 
presentera resultat av utvärderingen. Anställda inom landstinget och kommunerna 
ska ta fram de uppgifter som behövs för utvärderingen för att utvärderarna ska 
kunna slutföra uppdraget.  

FoUI Norrbottens kommuner och FoI Norrbottens läns landsting ansvarar för 
arbetsledning, och har vidare en gemensam rätt att förfoga över det material som 
insamlats.    

2.5 Kommunikationsplan 

Utvärderarna upprättar en kommunikationsplan gällande när och till vilket forum 
som arbetet ska avrapporteras under utvärderingens genomförande. Gruppen för 
metodstöd och operativa ledningen utgör ett stöd i upprättandet av en kommu-
nikationsplan.  

2.6 Tidplan  

Planeringen av utvärderingen har påbörjats under 2016 och datainsamlingen 
påbörjas i början av 2017. Utvärderingens resultat redovisas till Länsstyrgruppen 
under andra halvåret 2017. En mer detaljerad tidplan upprättas samtidigt med 
kommunikationsplanen. Ansvaret för det har utvärderarna.  

2.7 Ansvar för ett fortsatt arbete efter utvärderingen 
Länsstyrgruppen ansvarar för utvärderingens resultat samt på vilket sätt resultatet 
ska tas omhand och användas i verksamhetsutveckling.  
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2.8 Resursåtgång och finansiering 

FoUI Norrbottens Kommuner och FoI Landstinget finansierar utvärderingen med 
vardera 3 månaders heltidsarbete, sammanlagt 6 månader förlagt under 2017. 
Beräkningen är gjord med utgångspunkt i utvärderingar gjorda i andra län/ 
regioner.  

Kostnaden för FoI Norrbottens läns landsting beräknas uppgå till 217 800 kronor 
för en utvärderare inklusive omkostnader (se bilaga 1 för en mer detaljerad 
redovisning) Maximalt belopp som FoUI Norrbottens Kommuner investerar i 
utvärderingen är 250 000 kronor; då inkluderas tre månadslöner och 
kringkostnader i form av litteratur, resor, transkribering etc. FoUI Norrbottens 
Kommuner upprättar budget när utredaren är anställd.   

För uppdraget anställs, om möjligt, en utvärderare med kompetens från lands-
tingets verksamhet och en utvärderare med kompetens från kommunal verksam-
het. FoUI Norrbottens Kommuner och FoI Landstinget ansvarar för att anställa 
utvärderarna.  

3. Förslag till beslut 

Länsstyrgruppen föreslås besluta i enlighet med detta förslag om upplägg och 
genomförande av utvärderingen av överenskommelsen för samverkan kring barn 
och unga, Norrbus.  

Länsstyrgruppen föreslås således besluta: 

- Om utvärderingens syfte och dess utgångspunkt i målformuleringen för 
överenskommelsen. (Avsnitt 2.1; 2.2) 

- Att utvärderingen utgår från ett patient-/brukar- och ett organisations-
perspektiv. I enlighet med andra utvärderingar är det lämpligt att använda 
både kvantitativ och kvalitativ metod, som enkät, intervjuer och inhämtandet 
av befintlig statistiska uppgifter. (Avsnitt 2.3) 

- Att godkänna föreslagen organisation och ansvar för utvärderingen och dess 
resultat. (Avsnitt 2.4; 2.5; 2.6; 2.7) 

- Att godkänna förslaget gällande resurser och finansiering av utvärderingen. 
Det vill säga att utvärderingens omfattning är 6 månaders heltidsarbete, vilket 
är vad FoUI Norrbotten och FoI-enheten Landstinget maximalt har möjlighet 
att finansiera. (Avsnitt 2.8). 
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Bilaga 1 

 

Kostnadsberäkning FoI, Norrbottens läns landsting 

Lön + sociala avgifter för utvärderare vid FoI landstinget 172 800 kronor 
Kostnad för transkribering 20 000 kronor 
Övriga kostnader (inköp litteratur, resor, kostnad för möten etc.) 25 000 kronor 

Summa:  217 800 kronor 

 


