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Myndighetsnätverket 

Sexton olika myndigheter. Sexton olika uppdrag. 
Tillsammans utvecklar vi våra medarbetare  
och våra verksamheter i Sundsvallsregionen.  
Vi säkerställer kompetensförsörjning, samordnar 
utbildning och delar på administration.  
 
Med gemensamma krafter når vi bättre resultat,  
ökar kvalitén och blir mer kostnadseffektiva. 



Vi samverkar för 

•  Långsiktig kompetensförsörjning inom  
it och juridik 

•  Kostnadseffektiv utveckling av den egna 
myndighetens verksamhet 

•  Bidra till statsförvaltningens utveckling 

 



                                                      
Gd samtal 

Nätverkets utveckling 
  2008 

Förvaltning – nätverket en 
del av myndighetetens 

verksamhet 

Första gemensamma utbildningen 
’Att arbeta i staten’ 

Vision och mål formuleras, projektet startar 

2009 2011 

3 myndigheter 

9 – 16  myndigheter 

16 myndigheter 

2014 –överenskommelser tecknas mellan  
myndigheterna  

2014 



Medlemmar nivå 1 och 2 

Nivå 1 
•  Bolagsverket 

•  Centrala studiestödsnämnden 

•  Försäkringskassan IT 

•  Länsstyrelsen Västernorrland 

•  Mittuniversitetet  

•  Statens tjänstepensionsverk 

 

 

Nivå 2 
•  Folke Bernadotte akademin 

•  Förvaltningsrätten Härnösand 

•  Hovrätten för Nedre Norrland 

•  Kammarrätten i Sundsvall 

•  Kriminalvården, region Nord 

•  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

•  Rättshjälpsmyndigheten 

•  Specialpedagogiska skolmyndigheten  

•  Sundsvalls Tingsrättt 

•  Tullverket 



Medlemmarnas åtagande 

Nivå 1 
Myndigheterna åtar sig att 
bidra med tid och resurser för: 

•  Ledningsgrupp 

•  Huvudmannaskap 

•  Projektledarskap 

•  Aktiviteter som ska ske 
enligt den verksamhetsplan 
som myndigheterna 
fastställer 

 

 

Nivå 1 & 2 
Myndigheterna åtar sig att bidra  
med tid och resurser för:  

•  Aktiviteter de väljer att vara 
delaktiga i, ex rekryterings-
mässor och branschkvällar. 

•  Genomförande av utbildningar, 
bidra med föreläsare och 
utbildare i den mån det finns 
kompetenser. 



Gemensamma resurser 

•  Koordinator 50 procent  
(Charlotte Barta, SPV) 

•  Utbildningsadministratör 50 procent 
(Brigitta Eklund, Bolagsverket) 

 
I övrigt så ingår struktur och organisation  
för Myndighetsnätverket som en del i 
myndigheternas ordinarie verksamhet. 



Styrning och organisation 



Styrgruppen 



Värdeord 

Nyttan   Kunna genomföra, mäta och jämföra 

  

Tillit   Våga lita på varandras kompetens, alla behöver  
  inte göra på sitt eget sätt, mer är lika än vi tror 

  

Engagemang  Vad vi åstadkommer bygger på vårt engagemang 

  

Möjliggörare  Nätverket ger oss möjlighet att jobba smartare  
  tillsammans. Tänk win – win. Den tid vi lägger  
  ner ska vi förhoppningsvis få igen, plus lite till 



Egen verksamhetsplan med mål 
Övergripande aktiviteter 2015 

•  Utveckla myndighetsnätverkets webbplats 

•  Stärka samarbetet mellan myndigheterna 

•  Starta it-chefsgrupp 

•  Sätta upp mätbara mål 

•  Marknadsföra regionens arbetsmarknad 

•  Utvärdera nätverksarbetet inför 2016 



Kompetensförsörjning 
Våra fokusområden: it och juridik 

 
Attrahera  - Juniora och erfarna  

  - Presentera praktikplatser och examensjobb  

  - Lyfta fram Sundsvallsregionen i rekryteringsaktiviteter  
 

Rekrytera  - Samarbete vid rekrytering inom it och juridik 

  - Utreda behov av gemensamt traineeprogram 

  - Verka för bättre matchning mellan behov och utbud av 
  utbildning 

 

Utveckla  - Utreda möjligheter att använda varandras kompentens 

  - Gemensamma utbildningar  

  - Starta gemensam utbildning inom it 



Kostnadseffektivitet 
•  Fortsatt gemensam utbildningsadministration 

•  Samverka vid rekryteringsannonsering 

•  Utveckla gemensam internrevision  
 

Utreda förutsättningar för myndighetsgemensamma  
funktioner, exempelvis: 

•  fördela ansvar för och samnyttja varandras kompetens 

•  en gemensam organisation inom nätverket, ex koordinator, 
utbildningsadministration 

•  en gemensam organisation därifrån tjänster köps 



Utbildningar 
Stärka kompetensen i våra organisationer 

Våren 2015 
•  Att arbeta i staten 

•  Omställningsarbete 

•  Mötesteknik 

•  Ledare utan personalansvar 

•  Retorisk presentation 

•  Kompetensbaserad rekrytering 

 

Hösten 2015 
•  Att arbeta i staten 

•  Mötesteknik 

•  Retorisk presentation 

•  Workshopledarutbildning 

•  Arbetsmiljöutbildning 

•  Chef i staten 

•  Gemensam inspirationsdag för HR 

•  Utredningsmetodik, bas 

•  Nya trygghetsavtalet 

 



Mässor och möten 
Attrahera ny kompetens 

Våren 2015 
•  Juristens dag, Umeå 

•  Uniaden, Umeå 

•  Systemvetardagen, Kista 

•  SAAM, Sundsvall 

 

Hösten 2015 
•  Juristdagarna, Stockholm 

•  Exjobbsdagen MIUN, Sundsvall 

•  Branschkväll för jurister, Umeå 

•  Branschkväll inom it, Sundsvall 

 



Lite snack och  
mycket verkstad! 



Uppmärksamhet 

Starka och effektiva tillsammans - En av sex finalister till Götapriset 2013 

Civilminister Ardalan Shekarabi på besök hos SPV mars 2015 – Myndighetsnätverket på agendan 

Från regeringskansliets hemsida: 

Om besöket på SPV: 

Civilministern besöker Statens tjänstepensionsverk (SPV) i Sundsvall för att bland annat diskutera utvecklingen av samverkan inom 
statsförvaltningen. SPV är tillsammans med 15 andra statliga myndigheter i regionen drivande i Myndighetsnätverket, ett nätverk som 
arbetar för att stärka de statliga myndigheterna och deras verksamhet i Sundsvallsregionen.  



Vad har vi gjort?  Våra resultat 


