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Uppdrag som kommunal representant i 
LPO/LAG1 inom hälso- och sjukvårdens 
kunskapsstyrning 

Det här dokumentet beskriver uppdraget för en kommunal representant i den lokala 

kunskapsstyrningsorganisationen i Örebro län. Som grund för samarbetet i 

kunskapsstyrningen finns en överenskommelse som är beslutad av Chefsgrupp för 

social välfärd samt vård och omsorg. I den beskrivs på ett övergripande sätt syftet 

med samverkan och hur den ska utföras. 

Roll för kommunal representant 

Som kommunal representant i LPO/LAG företräder du det kommunala perspektivet. 

Det innebär att bistå med kunskap om vad som ingår i det kommunala uppdraget och 

framföra behov som identifierats på den kommunala sidan där det finns vinster i att 

samverka med regionen. Det innebär också att vara en dialogpart för att hitta 

länsgemensamma lösningar/förslag till nya arbetssätt och/eller identifiera behov av 

särskilda insatser och behov av kompetensutveckling inom LPO/LAGs 

ansvarsområde. 

Ansvar/avgränsning 
Som kommunal representant i ett LPO/LAG 

 representerar du kommunerna i Örebro län. Du har ansvar för att delge 

LPO/LAG kunskap om kommunens ansvar inom det specifika sakområdet 

samt vilka behov och utmaningar kommunens medarbetare har för att kunna 

göra ett bra jobb.  

 har du inte mandat att ingå överenskommelser om aktiviteter som andra 

kommuner förbinder sig att delta i. Du kan inte godkänna nya arbetsuppgifter 

eller fatta beslut i frågor. Alla kommuner är självbestämmande. De frågor där 

samverkan ska ske är frågor där det finns ett gemensamt ansvar för både 

kommun och region.  

                                                
1 LPO = Lokalt programområde, LAG = Lokal arbetsgrupp 
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 ska du enligt strukturen nedan sprida information om vägledande dokument 

som tas fram inom ramen för det nationella programområdet (NPO), om 

dokumenten har relevans för kommunernas hälso- och sjukvård.  

Kommunikation  
Som kommunal representant har du ansvar för att vara informationsbärare till och från 

bestämda personer på Välfärd och folkhälsa och/eller de nätverk som finns för 

kommunala  nyckelpersoner. Dessa har i sin tur i uppdrag att sprida till den lokala 

nivån. Du ska veta vem din kontaktperson på Välfärd och folkhälsa är. 

Om beslut behöver fattas  

Kunskapsstöd och aktiviteter som inte medför ökade kostnader eller organisatoriska 

konsekvenser beslutas inom kunskapsstyrningsorganisationen och förankras i 

samverkansorganisationen. Kunskapsstöd som medför behov av ökade 

resurser/kostnader eller större förändringar i organisation för huvudmännen ska 

beslutas inom respektive linjeorganisation. Sådana frågor processas genom 

samverkansorganisationen inom Välfärd och folkhälsa. Beslut fattas i 

socialchefsgruppen alternativt om det medför mer omfattande konsekvenser i 

respektive kommun.  

Avsluta uppdrag  
Om du behöver avsluta ditt uppdrag i gruppen vänder du dig till din kontaktperson på 

Välfärd och folkhälsa, som i sin tur ansvarar för att ny rekrytering av kommunal 

representation sker samt återkopplar till hälso- och sjukvårdsorganisationens 

kunskapsstyrningssystem. 

 

Skiss över kommunikationsvägar i kunskapsstyrningen 
 


