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 1.  Inledning 

1.1 Ämnesval och bakgrund  

Under mitt första år på kulturvetarprogrammet återkom ett diskussionsämne som jag ständigt fann 

intressant – nämligen omorganisationer inom den offentliga kulturpolitiska sektorn. Sedan 1990-talet har 

det genomförts en lång rad omorganisationer inom denna sektor, både på politisk nivå och på 

förvaltningsnivå, främst inom kommuner och landsting/regioner. Några av motiven bakom 

omorganisationerna var att ekonomiska besparingar var nödvändiga, att man ville förbättra innehållet i 

kulturverksamheterna, att man ville lösa organisatoriska problem och ge en ökad politisk tyngd åt 

kulturfrågorna (Nyberg 1995, 36). Rimligtvis speglar dessa omorganisationer också en syn på 

kulturpolitikens och kulturens roll i samhället. 

Vid ett besök på Forshaga kommuns hemsida våren 2019 noterade jag att de inte hade någon 

kulturförvaltning, utan kulturen var placerad som en enhet under kommunstyrelsen. Under en 

arbetsintervju för Forshaga bibliotek nämnde kulturchefen att det tidigare funnits en kultur-, fritids- och 

näringslivsnämnd men att kulturen efter en två år lång utredning lades som en enhet under 

kommunstyrelsen. Denna placering var alltså i högsta grad medveten. Jag blev nyfiken på varför 

Forshaga Kommun ville utreda kulturverksamhetens organisatoriska placering och vad som gjorde 

processen så långvarig. Ansåg man att kulturen behövde spela en ny roll i Forshaga kommun?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med Forshaga kommun som exempel undersöka motiven för en 

omorganisation som ger den kommunala kulturverksamheten en ny plats i både den politiska 

organisationen och förvaltningsorganisationen, att undersöka hur omorganisationen genomfördes och att 

diskutera i vilken utsträckning kulturens placering i den kommunala organisationen uttrycker en syn på 

kulturens roll i samhället. 

Uppsatsens frågeställningar är följande:  

• Hur såg processen från beslutet att tillsätta en utredning om en omorganisation av den kommunala 

kulturverksamheten till genomförandet av omorganisationen ut?  

• Hur motiverade man de olika förslagen till ny organisatorisk placering av kulturverksamheten och 

vilken syn på kulturens roll i samhället uttrycker motiveringarna?  
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1.3 Forskningsöversikt 

  

Den danska forskaren Dorte Skot-Hansen diskuterar i uppsatsen Kultur til tiden: strategier i den lokale 

kulturpolitik (1999) hur offentliga kulturpolitiska insatser har motiverats från 1960 – talet fram till 1990 

– talet. Hon urskiljer tre olika kulturpolitiska rationaliteter, en humanistisk, en sociologisk och en 

instrumentell, som växt fram över tid och kommit att existera sida vid sida.  

I antologin Kampen om kulturen: Idéer om förändring på det kulturpolitiska fältet (Svensson och 

Thomson, 2016) fokuserar ett antal forskare på Sveriges kulturpolitiska förändringar från 1970 talet till 

idag. De beskriver hur nya idéer, motiv och samarbetsmönster har förändrat kulturpolitikens roll, syfte 

och organisering. De redogör bland annat för hur kulturpolitikens syfte vid millennieskiftet förändrades 

kulturens roll från att vara kulturen i demokratins tjänst till kulturen som medel för ekonomisk tillväxt.  

Kulturens kraft för regional utveckling (Lindeborg och Lindkvist, 2013) är en antologi med uppsatser av 

22 forskare och andra verksamma inom kultursektorn. Genom att belysa och analysera olika svenska och 

europeiska kultursatsningar vill de uppmärksamma kulturens förmåga att skapa regional och lokal 

ekonomisk och social utveckling. De menar att varje kulturpolitisk satsning bör vara platsanpassad och 

förankrad i samhället för att lyckas etablera sig som kulturplats på kartan. En annan viktig slutsats är att 

konsten och kulturens egenvärde och förmåga att skapa utveckling begränsas om den instrumentaliseras 

i ekonomiskt syfte. Antologin tar också upp att kulturen har vuxit ur sin egen sektor och att nya begrepp 

som binder samman kulturen med angränsande verksamheter har uppkommit, bland dessa nämns 

begreppet Kreativ sektor där de fyra huvudkategorierna: Kulturarv/Informationshantering, 

Konst/Design, Media/Digital samt Turism/Rekreation/Sport ingår.  

I David Karlssons doktorsavhandling En chimär av endräkt (2003) fokuseras ideologiernas betydelse i 

den lokala politiken, i synnerhet kulturpolitiken. Med hjälp av kvantitativ innehållsanalys studerar han 

kommunala kulturpolitikers värderingar. I avhandlingen samsas politisk filosofi, stadvetenskaplig 

demokratiteori, kommunalpolitikforskning, sociologi och kulturvetenskap i varierad mängd. Karlsson 

menar att om man vill förstå varför förvaltningar ser ut som de gör behöver man förstå politiken och 

dess drivkrafter. Hur kommuner organiserar nämnder, och på vilka grunder de utser förtroendevalda, bär 

med sig en ideologisk hållning. Det finns en uppfattning, i synnerhet hos de förtroendevalda själva, att 

den lokala politiken skulle vara mindre ideologisk än annan politik, vilket Karlsson anser är felaktigt och 

en farlig inställning till demokratin. 

I mitten av 1990-talet publicerade Svenska kommunförbundet en studie av Camilla Nyberg med fokus 

på konsekvenserna av sammanslagningar inom den kommunala fritids - och kultursektorn, Kultur och 
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fritid - krock eller möte: En analys av kommunala sammanslagningar (Nyberg 1995). I studien redogör 

hon för konsekvenser avseende ekonomi, organisation, verksamheternas inriktning och frågornas 

politiska tyngd. Eftersom många av sammanslagningarna gjordes under, men också med anledning av, 

den ansträngda samhällsekonomin kom debatten kring sammanslagningarna att präglades av vilka som 

var de ekonomiska vinnarna eller förlorarna. Mellan 1992 och 1994 genomförde 100 kommuner en 

sammanslagning av kultur och fritid och det är också dessa kommuner som deltagit i studien. Nyberg 

redogör för fyra olika motiv för sammanslagningarna: ekonomiska besparingar, att förbättra innehållet i 

kultur- och fritidsverksamheterna, att lösa organisatoriska problem samt att ge ökad tyngd åt kultur- och 

fritidsfrågor. Till bakgrunden till varför så många kommuner genomförde omorganisationer på 1990-

talet hör också att ändringar i kommunallagen öppnade möjligheter för nya organisationsformer och krav     

på förbättrad kontakt mellan kommuninvånarna och kommunala verksamheter.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter  

 

Teoretiskt kommer jag att utgå från Dorte Skot-Hansens modell och Svenson och Thomsons 

resonemang om institutionella logiker. Nedan följer en genomgång av de båda. 

Dorte Skot-Hansens modell  

Den danska forskaren Dorte Skot-Hansen presenterar i uppsatsen Kultur til tiden: strategier i den 

lokale kulturpolitik (1999) en modell med tre rationaliteter som sammanfattar hur offentliga 

kulturpolitiska insatser har motiverats från 1960-talet fram till 1990-talet. Sven Nilsson, docent i 

litteraturvetenskap, har anpassat Skot-Hansens modell till svenska förhållanden. De tre rationaliteterna i 

modellen urskiljer mål, strategi, målgrupp, funktion och förmedling vid kulturpolitiska satsningar och är 

idealtyper, det vill säga att de renodlar drag som i verkligheten är oklara eller sammanvävda. Följande 

presentation av de tre rationaliteterna följer Nilssons beskrivning. (2003, 447–450) 

Enligt den humanistiska rationaliteten ska upplysning och bildning stärka demokratin genom en 

breddning av tillgång till god konst. De lokala kulturinstitutionerna ska förmedla, fördjupa, förklara och 

visa upp kulturen för invånarna, alltså överbrygga klyftan mellan den goda konsten och folket.  

Den sociologiska rationaliteten har sitt ursprung i att kulturpolitiken på 1970 talet började ifrågasätta 

den passiva distributionen av konst. Nu var istället kulturpolitikens uppgift att bära fram det civila 

samhällets kulturyttringar. Kulturbegreppet breddades, alla kulturformer skulle behandlas likvärdigt och 

kulturella egenaktiviteter uppmuntrades genom bland annat medborgarhus och övningslokaler. 

Kulturinstitutionerna skulle inte längre föreläsa utan stödja föreningars, bostadskvarters och 

medieverkstäders aktiviteter. Kulturen sågs som en process där alla skulle få lov att aktivt delta och 

själva skapa, inte som en produkt som skulle konsumeras.  
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I den instrumentella rationaliteten ses kulturen som ett medel för att skapa ekonomisk tillväxt. 

Marknadens språkbruk och normer börjar tränga in i kulturpolitiken och platsens framgång mäts i 

synlighet. Kulturutbudet anpassas och vänder sig till olika livsstilar och grupper och möjligheten till 

sponsorer uppmärksammas mer. Flaggskepp med brett utbud av underhållning och upplevelser står i 

centrum. (Nilsson 2003, 447–450).  

Institutionella logiker  

I boken Kampen om kulturen (2016) redogör Svensson och Thomson för fem institutionella logiker 

inom kulturpolitikens fält som de har identifierat; kulturprofessionell-, byråkratisk-, demokratisk-, 

management- och marknadslogiken. De kulturprofessionella, byråkratiska och demokratiska logikerna 

har dominerat kulturpolitiken fram till runt 2010 medan management - och marknadslogiken har växt sig 

starkare i nutid. Logikerna är konstruerade utifrån dimensionerna mål, legitimitetskälla och 

identitetsmarkör (2016, 32–37). 

Det övergripande målet för den kulturprofessionella logiken är att skapa god konst – gärna nyskapande, 

som uppmuntrar publiken till reflektion. Logiken legitimeras av konstnärlig kvalitet, det vill säga att det 

finns normer om vem som ska skapa konst. De professionella konstnärerna med konstnärlig utbildning 

räknas högst. Kulturarbetarens personliga rykte och samspel med andra kulturprofessionella aktörer är 

logikens starkaste identitetsmarkör. 

Målet för den byråkratiska logiken är att genomföra initiativ så effektivt och rättssäkert som möjligt med 

tydlig ansvarsfördelning och riktlinjer för agerande. Legitimitetskällan ligger inom den byråkratiska 

organisationen. Identiteten bygger på positionen och är sällan kopplad till person.  

Målet för den demokratiska logiken är representation och jämlikhet. Logiken kan vara stark även utanför 

den statliga sfären. Identitetsmarkören konstrueras efter olika typer av grupper och dess behov. Logiken 

har principer som allas lika värde som legitimitetskälla.  

Målet för managementlogiken är att effektivisera alla typer av verksamheter med hjälp av tilltro till 

ledarskap och tillämpbara modeller.   

Marknadslogiken utgår från konkurrens och identitetsmarkören är ansiktslös då logiken ska fungera på 

egen hand utan några ”värdar”. Målet är att de verksamheter som inte har tillräcklig konkurrenskraft ska 

få dö ut och bara det som konsumenterna vill betala för ska få vara kvar.  
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Dessa logiker är idealtyper och är i realiteten sammanvävda och mer komplexa inom ett organisatoriskt 

fält. Det Thomson och Svensson studerar är om de tre tidiga logikernas mål om demokrati och kvalitet 

håller på att bli mindre viktiga än tillväxtmål och effektiv styrning på kulturpolitiska fält (2016, 34f).  

Begreppet institutionella logiker lanserades 1991 av sociologerna Roger Friedland och Roger R. Alford 

och institutionella logiker betraktas idag som ett växande forskningsområde. Inom nyinstitutionell 

organisationsteori förklaras institutionella logiker som bakomliggande tolkningsramar för olika aktörers 

föreställningar och perspektiv. Organisatoriska fälts intressen, identiteter och grundläggande antaganden 

om världen kan sägas vara styrda av institutionella logiker. Med organisatoriska fält menas de 

organisationer eller individer som är kopplade till en viss typ av verksamhet, som formas av varandra 

samt de idéer, normer och regler som finns på fältet (Svensson och Thomson, 2016, 32–33) 

 

Det kulturpolitiska fältet är ett organisatoriskt fält. En del aktörer på det kulturpolitiska fältet har en 

central roll, såsom kulturministern, kulturdepartementet och vissa kulturmyndigheter, medan andra 

aktörer verkar mer vid sidan av. Positionerna och samspelet mellan de olika aktörerna är dynamiska och 

aktörerna har olika typer av relationer till varandra men tillsammans bildar de en helhet som utgör det 

organisatoriska fältet. På det kulturpolitiska fältet finns idéer om vad kulturen ska syfta till och vilken 

roll den ska spela i samhället. Det finns även normer, som exempelvis armlängds avstånd, samt regler, 

till exempel om fördelning av statliga medel och om återrapportering (Svensson och Thomson, 2016, 

28–31). 

 

Genom att synliggöra hur institutionella logiker förhåller sig till och samarbetar med varandra på ett 

organisatoriskt fält, vilka logiker som är underordnade och överordnade och hur de förändras över tid, 

kan vi lära oss något intressant om samhällsutvecklingen. Institutionella logiker tar hänsyn till både hur 

institutioners styrs – möjligheter och begränsningar – och till aktörernas uppfattning av rådande 

praktiker. Svensson och Thomson menar att motsättningar inom institutionella logiker kan leda till en 

institutionell förändring. Institutionell förändring sker alltså när ett fält utvecklar nya föreställningar om 

vad som uppfattas som eftersträvansvärt samt önskar sig nya lösningar på nya eller kvarvarande 

problem. I detta fall behövs många gånger en förändring för att verksamheten inte ska gå under 

(Svensson och Thomson, 2016, 31–39). 
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 1.5 Metod 

Min undersökning kommer att vara kvalitativ eftersom jag använder mig av tolkande analyser, och 

deskriptiv eftersom jag analyserar och jämför olika aspekter (Patel och Davidsson 2011, 12f). 

 

1.5.1 Analysmetod 

I uppsatsen använder jag mig av idéanalys med idealtyper som analysverktyg. Idéanalys används ofta 

inom politisk analys för att kategorisera och sortera olika utsagor och för att klargöra bakomliggande 

tankestrukturer och lägger fokus på verklighetsomdömen, värdeomdömen samt handlingsföreskrifter. 

Verklighetsomdömen handlar om människor föreställningar om hur världen eller samhället är medan 

värdeomdömen utgår från moraliska, politiska och estetiska föreställningar om hur saker borde vara. 

Handlingsföreskrifter handlar om vilka normer som är passande i olika situationer (Bergström och 

Boréus 2018, 133f).  

 

Användningen av idealtyper som analysverktyg innebär att kategorisera idéer i ett empiriskt material och 

relatera dem till ett antal på förhand bestämda idealtyper. Begreppet idealtyp myntades av den tyske 

sociologen Max Weber (1864–1920) för att ge en term till en analytisk konstruktion som forskare kan 

använda sig av när de undersöker verkliga empiriska fenomen. Forskaren samlar typiska egenskaper och 

kännetecken för ett visst fenomen för att sedan jämföra med empiriska observationer. Syftet med 

analysmetoden är att isolera de aspekter av fenomenet som är mest relevanta för forskningsproblemet 

och därmed förtydliga tendenser som kan användas för att utveckla samhällsvetenskapliga hypoteser 

(Bergström och Boréus 2018, 148). De idealtyper jag utgår från presenteras under teoriavsnittet.  

Innehållsanalys lämpar sig när man systematiskt ska redogöra för innehållet i många texter och en bred 

snarare än djup analys görs (Bergström och Boréus 2018, 49). Eftersom mitt empiriska material består 

av 22 protokoll, där även andra sakfrågor berörs, använder jag mig av kvalitativ innehållsanalys utöver 

idéanalys för att redogöra för utredningsprocessen.  

 

1.5.2 Källor och validitet  

Mina källor består av protokoll från Forshaga kommuns kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 

tjänstemannaskrivelser och tjänstemannayttranden 2016-12-20 till 2019-02-12 samt protokoll från 

Central samverkan under perioden 2017-01-30 till 2019-03-07. Central samverkan är möten som 

arbetsgivare har med fackliga organisationer för att delge information och/eller förhandla om 

förändringar (Berger, Josefin, e-mail till författaren, 2019-04-23). Källorna ger en bild av Forshaga 
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kommuns syn på den kommunala kulturverksamhetens organisatoriska placering. Källorna är primära 

och har hög kvalitet. De har hög validitet eftersom flertalet personer har godkänt dem samt att de skrevs 

vid händelsernas omedelbara tidpunkt. Protokollen är daterade med både årtal, månad och datum, vilket 

ger en korrekt bild av tidsförloppet. En brist är att protokollen i stor utsträckning är beslutsprotokoll och 

att återgivningen av argumentationen därför är begränsad. Källorna återger inte heller de informella 

besluten och diskussionerna. Etiska överväganden krävs inte då de källor jag använder är offentliga 

handlingar.  

 

Disposition  

Kapitel 2, Resultat – beskrivning och analys, är uppdelat i tre avsnitt, ett för processen från beslut om 

utredning fram till att ett beslut togs, ett för beskrivning av motiveringarna för kulturens organisatoriska 

placering och ett för analyser av motiveringarna och kulturens roll för Forshaga kommun. Kapitel 3, 

slutsatser, sammanfattar jag de viktigaste slutsatserna av mitt resultat. I kapitel 4, Diskussion av 

resultatet, diskuterar jag mitt resultat; i vilken utsträckning mitt syfte är uppfyllt, vad jag kunde gjort 

bättre och om min teori och metod har varit lämplig. Jag tar också upp andra infallsvinklar än vad 

arbetets teori och metod har genererat. Här redogör jag också för egna åsikter. 
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2. Resultat – beskrivning och analys  

2.1 Processen från utredning till omorganisation – beskrivning  

Inledningsvis vill jag presentera de olika parter i Forshaga kommun som är representerade i processen; 

Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret och de fackliga organisationer som 

representerar de kommunanställda, bl.a. DIK1 och SSR2. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna 

samråder i samverkansorganet Central samverkan (Berger, Josefin, e-mail till författaren, 2019-04-23).  

Fram till december 2016 var kulturen organiserad i en kultur-, fritids- och näringslivsförvaltning, men 

när den dåvarande förvaltningschefen sa upp sig beslutade kommunstyrelsen i december 2016 att utreda 

organisationen för områdena kultur, fritid och näringsliv.  En tillfällig organisation för kultur och fritid 

skulle gälla till och med september 2017 eftersom man också ville se över kommunledningskontorets 

organisation i samband med anställning av ny kommunchef. Den tillfälliga organisationen innebar att 

kultur- och fritidsförvaltningen kvarlåg som förvaltning officiellt och den politiska placeringen av kultur 

och fritid låg kvar under kommunstyrelsen som innan utredningen påbörjades, eftersom det var enklast 

(Kommunfullmäktige 2016-12-20). Det fanns alltså ingen kultur - och fritidsnämnd varken när 

utredningen påbörjades, under eller efter utredningen (Berger, Josefin, e-mail till författaren, 2019-04-

23). Eftersom näringslivsverksamheten flyttades ur kultur-, fritid- och näringslivsförvaltningen i 

samband med den tillfälliga organisationen kommer jag framöver att använda mig av begreppet kultur- 

och fritidsförvaltningen (Kommunfullmäktige 2016-12-20). När utredningen påbörjades fanns en tjänst 

med ansvar för kultur, men i samband med den tillfälliga organisationen skulle en tjänst för fritid 

tillsättas, som skulle ta över vissa arbetsuppgifter från den tidigare kultur-, fritids- och 

näringslivsförvaltningschefen (Central samverkan 2017-01-30).  

I november 2017 återupptogs utredningen och det diskuterades om en extern eller intern utredning var 

mest lämplig. Det behövdes både en långsiktig och kortsiktig plan. De fackliga företrädarna ansåg att 

beslutet om utredningen som kommunstyrelsen fattade 2016 skulle upphävas då situationen hade 

förändrats och att en ny plan behövdes inom kort (Central samverkan 2017-11-15). 

I februari 2018 framförde fackförbundet SSR:s representant ett förlag till hur kultur, fritid och näringsliv 

skulle kunna organiseras. Hon hade genomfört en utredning där hon haft en dialog med nästan samtliga 

medarbetare på kultur- och fritidsförvaltningen. De hade kommit fram till tre alternativa förslag:  

1. Kultur och fritid flyttas till lärande och arbete.  

 
1 DIK är ett fackförbund för kultur, reklam och kommunikation. 
2 Akademikerförbundet, fackförbund för samhällsvetare.   
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2. Kultur och fritid blir en enhet under kommunledningskontoret/kommunsledningsstab 

3. Kultur och fritid kvarstår som egen förvaltning.  

Fackförbundet SSR:s representant ansåg också att en risk och konsekvensanalys borde genomföras innan 

kommunledningskontoret lade fram ett förslag (Central samverkan, 2018-02-01). Jag kommer tillbaka 

till risk - och konsekvensanalysen på frågeställningen om motivering av kulturens organisatoriska 

placering.  

Vid ett extra centralt samverkansmöte i mars 2018 med anledning av organisationsförändringen av 

kultur och fritid diskuterades en risk- och konsekvensanalys, som tagits fram av kultur - och 

fritidsförvaltningen med hjälp av kommunutredaren inför Forshaga Kommuns förslag att placera 

kulturen inom förvaltningen för lärande och arbete. Fackförbunden ställde sig bakom förslaget men ville 

poängtera att det inte var personalens förstahandsval (Central samverkan 2018-03-01). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott skickade förslaget att organisera kultur och fritid i förvaltningen 

lärande och arbete till kommunstyrelsen 2018-03-20 (Central samverkan 2018-03-13).  

Kommunstyrelsen bad kommunchefen om mer betänketid för förslaget. Ärendet togs upp på 

kommunalstyrelsens sammanträde 16 april (Central samverkan 2018-04-11).  

På kommunstyrelsens sammanträde den 16 april fastställdes ett förslag till kommunfullmäktige. 

Förslaget var att förvaltningen kultur, fritid och näringsliv skulle upphöra som förvaltning 2019-01-01 

och att kultur -och fritidsverksamhet skulle organiseras som en enhet inom förvaltningen lärande och 

arbete. Lärande och arbetsnämnden skulle ta över det politiska ansvaret för frågor som rör kultur, fritid 

och näringsliv. Befintlig budget skulle fördelas mellan kommunledningsstab och förvaltningen lärande 

och arbete då simhallen och näringsliv redan har flyttats till kommunledningsstab (Kommunstyrelsen, 

2018 – 04 – 16) Centerpartiet och moderaterna reserverade sig mot förslaget och yrkade att kultur och 

fritid skulle kvarstå under kommunstyrelsen mandatperioden ut eftersom verksamheterna är viktiga för 

näringsliv och landsbygd. Man menade också att risken för att kulturen skulle sparas bort under en stor 

lagbunden verksamhet med minusresultat var stor. Man menade att kultur- och fritidsförvaltningens 

verksamheter är mer frivilliga för kommunen än Lärande och arbete eftersom det inte finns någon statlig 

lag på kultur- och fritidsverksamheter (med undantag för ett bibliotek i varje kommun). Därför är det 

lättare för kommunen att strama åt budgeten för kultur- och fritidsverksamheter än budgeten för 

utbildning och arbete. Arbetsutskottets förslag fick dock majoritet. (Kommunstyrelsen, 2018-04-16).  

När förslaget behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj 2018 yrkade Centerpartiet, 

Vänsterpartiet och Moderaterna på återremiss. Kommunstyrelsens förslag fick 21 röster och förslaget 

om återremiss fick 18. Skillnaden i rösterna var inte tillräckligt för majoritet och kommunfullmäktige 
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återremitterade ärendet för att ytterligare utreda och belysa riskerna med att placera kultur och fritid i en 

nämnd med myndighetsutövning (Kommunfullmäktige 2018-05-22).  

Kommunledningskontoret hänvisade till tidigare risk och konsekvensanalys samt ytterligare analyser i 

ett tjänstemannayttrande den 30 maj:  

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med motiveringen att utreda och ytterligare besluta riskerna 

med att placera kultur- och fritid i en nämnd med myndighetsutövning. När det gäller frågan om 

myndighetsutövningen och risken för att kultur och fritid löper risk att sparas in bör noteras: 

• Flera verksamheter som inte är lagstadgade finns redan inom förvaltningen lärande- och arbete. 

• Eventuella besparingar på kultur- och fritidsverksamhet görs enbart som en följd av politiskt fattade beslut. 

• Besparingar och förändringar inom kultur- och fritidsverksamheten gjordes under perioden 2014–2015 då den var 

organiserad under kommunstyrelsen. 

• Kommunstyrelsen beslutade också att inte tillsätta förvaltningschefen, flytta simhallsverksamheten, flytta 

näringslivsverksamheten samt överföra resurser för landsbygd och andra tjänster till andra verksamheter. 

(Kommunledningskontoret 2018 – 05 – 30)  

 

Kommunledningskontoret ansåg att ämnet var uttömt och att det var upp till politikerna att ta ett beslut. 

Kommunledningskontorets förslag att kultur och fritid skulle placeras som en enhet inom förvaltningen 

lärande och arbete kvarstod (Protokoll, tjänstemannayttrande 2018-05-30). Arbetsutskottet föreslog 

Kommunstyrelsen att tillstyrka beslut inför kommunfullmäktige (Tjänstemannaskrivelse 2018-05-30), 

men kommunstyrelsen bordlade ärendet till sitt sammanträde i augusti (Kommunstyrelsen 2018-06-04) 

då man beslutade att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för ytterligare utredning (2018-

08-21). Politikerna ville säkerhetsställa att kultur-, fritids- och näringslivbudgeten inte skulle äventyras 

om verksamheten hamnade under lärande- och arbetsnämnden (Central samverkan, 2018-09-06)  

Under central samverkan i december tas alternativet att placera kultur och fritid som en enhet under 

kommunstyrelsen upp. Man ansåg då att en ny risk- och konsekvensanalys behövde göras (2018-12-06). 

I ett Tjänstemannayttrande från kommunledningskontoret i januari 2019 redogörs för hur kultur och 

fritid inte kan fortgå som egen förvaltning eftersom den över tid förlorat både verksamheter och resurser. 

Kommunledningskontoret ansåg att den dåvarande förvaltningen var för svag för att kunna vara en egen 

förvaltning och utredde inte förslaget vidare. Istället menade Kommunledningskontoret att den lösning 

som svarade bäst på nuvarande behov var om kultur och fritid bildade en enhet under kommunstyrelsen. 

Man menade att det inte behövde göras någon ny utförlig risk- och konsekvensanalys (2019-01-21).  

Den 29 januari 2019 skickade kommunstyrelsen det nya förslaget till kommunfullmäktige. Förslaget var 

att upplösa kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2019-03-01 och att kvarvarande verksamheter 

skulle organiseras som en enhet inom förvaltningen kommunledningsstab. Befintlig budget skulle 

fördelas mellan kommunledningsstab och förvaltningen Kommunteknik och service (Kommunstyrelsen, 

2019-01-29).  



 

 

 

13 

13 

Den 12 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige att godkänna kommunstyrelsens förslag och kultur 

-och fritidsförvaltningen upplöstes. Kultur och fritid blev placerade som en enhet under 

kommunledningens-stab. Tillsammans med näringsliv, som placerades där redan innan utredningen, 

bildade de enheten kultur-, fritid- och näringsliv (Kommunfullmäktige 2019-02-12). En skiss över hur 

Forshaga kommun är organiserad idag finns återgiven i bil.1.  

 

2.2 Motivering av ny organisatorisk placering – beskrivning  

Det enda förlag med en omfattade motivering var förslaget att placera kultur och fritid som en enhet i 

förvaltningen lärande och arbete, eftersom det var det enda förslaget som en risk- och konsekvensanalys 

genomfördes med anledning av. En av motiveringarna var: att de båda tidigare förvaltningarna arbetade 

på varsitt håll med ungdomar, integration och förebyggande arbete och kunde där hjälpas åt. Personalen 

på kultur och fritidsförvaltningen upplevde dock att de inte arbetade på samma sätt och de inte hade 

något att bidra med till socialtjänsten. En annan anledning var, att den ekonomiska resurs som 

uppkommit efter att förvaltningschefen slutade 2016, kunde överföras till kommunledningskontoret för 

att stärka upp eftersom kultur- och fritidsförvaltningen då inte behövde en ny chef. 

Kommunledningskontoret hade tagit över några av de verksamheter som tidigare tillhörde kultur -, 

fritids- och näringslivsförvaltningen, därför ansågs det rimligt. En tredje anledning var att både kultur 

och fritidsförvaltningen och förvaltningen för lärande och arbete hade sin verksamhet på samma fysiska 

plats och att omorganisationen därför inte hade krävt en fysisk flytt (Att förutse konsekvenser, Central 

samverkan 2018-03-01).  

 

Kultur och fritid hade med sig ett budgetöverskott från 2017 till 2018 medan många andra förvaltningar 

tog med sig ett underskott (Central samverkan 2018-03-13). Eftersom lärande och arbete hade ett 

underskott uttrycktes en oro från kultur och fritidsförvaltningen om att medel skulle omfördelas till 

socialtjänsten, eftersom det är en lagstadgad verksamhet. Under central samverkan i mars 2018 kom man 

överens om att ”en bra kultur och fritidsverksamhet är en tillgång för en kommun som vill växa och det 

bör förstås tas i beaktande när resurser och medel fördelas inom verksamheten” (Att förutse 

konsekvenser, Central samverkan 2018-03-01).  

 

Kultur och fritidsförvaltningen såg en risk i att inte kunna samverka med samma resurser som tidigare. 

Kommer biblioteken kunna ha arrangemang i samma utsträckning? Kommer den förebyggande 

verksamheten för ungdomar bli socialtjänstens ansvar eller vara kvar inom kultur - och 

fritidsverksamhet? Under central samverkan i mars 2018 klargjordes det att organisationsförändringen 

inte innebär några uppdragsförändringar eller förväntan om nya samarbeten. Vilken inriktning kultur och 

fritid skulle ha berodde på ledningens beslut, som alltid, oavsett organisatorisk tillhörighet. Forshaga 
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kommun visste ännu inte om kultur - och fritidsverksamheten kunde förändras i förvaltningen lärande 

och arbete. Däremot var det klart att man i detta förslag var tvungen att utreda vidare var de 

administrativa delarna av kultur och fritid skulle placeras då förvaltningen lärande och arbete inte hade 

tillräckligt med administrativa resurser på sin förvaltning (Att förutse konsekvenser, Central samverkan 

2018-03-01).  

 Kultur - och fritidsförvaltningen tog också upp att ett byte av politisk nämnd kan innebära ett 

kunskapstapp hos de nya beslutsfattarna. På central samverkan i mars klargjorde 

kommunledningskontoret att de nya politikerna skulle vara medvetna om ansvaret för kulturfrågor samt 

få tillgång till utbildning som Forshaga kommun alltid anordnar inför ny mandatperiod (Central 

samverkan 2018-03-01). I konsekvensanalysen uttrycks en oro från kultur och fritidsförvaltningen att de 

inte har en chefrepresentant från deras verksamhet i kommunens ledningsgrupp eftersom den posten tas 

av lärande och arbetes förvaltningschef.  Hur ser möjligheten ut att upprätthålla kompetensen gällande 

frågor för rollen som förvaltningschef för kultur och fritidsverksamheterna om de inte har en kultur och 

fritidschef? (Att förutse konsekvenser, 2018-03-01).  

Eftersom beslutet för om kulturen skulle placeras i förvaltningen lärande och arbete återremitterades i 

omgångar blev processen väldigt långvarig. När kulturen inte fått någon organisatorisk placering efter 

nästan två år hade man inte tid att utreda vidare. På central samverkan i maj 2018 tar Vision upp att 

personalen kände en oro inför ovissheten om framtiden och ett beslut var tvunget att tas (Central 

samverkan 2018-05-31). Man valde att inte utreda förslaget om att kulturen skulle förbli en egen 

förvaltning eftersom det inte var möjligt när förvaltningen var uttömd på resurser. Det enda alternativet 

som var kvar av de tre ursprungliga var att organisera kultur och fritid som en enhet under 

kommunledningskontoret. Eftersom verksamheter som tidigare tillhört kultur -, fritids – och 

näringslivförvaltningen redan hade placerats under kommunledningskontoret och att verksamheterna för 

kultur och fritid under och före utredningen var organiserade under kommunstyrelsen politiskt, verkade 

det mest logiskt. Efter utredning var alltså den enda skillnaden från före utredningen påbörjades att 

verksamheterna nu var en enhet under kommunledningsstab istället för en egen förvaltning. 

(Tjänstemannayttrande 2019-01-21).  

 

2.3 Motivering av ny organisatorisk placering och kulturens roll - analys  

I mitt material finns ingen motivering som tyder på ett uttalat syfte med att kulturen behövde anta en ny 

roll i Forshaga kommun. Men anledningen till varför processen var så långvarig kan ha varit att de olika 

parterna var oense. Det rådde olika åsikter om vilket som var lösningen på det organisatoriska problemet 

och vilken roll kulturen skulle spela i samhället. Kommunledningskontoret ansåg att förslaget att placera 
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kulturen i förvaltningen för lärande och arbete var en bra lösning, politikerna var inte överens och 

kultur- och fritidsförvaltningen ansåg att kvarstå som en egen förvaltningen eller att bli placerade som en 

enhet under kommunlednings-stab var en bra lösning.   

 

Institutionella logiker  

Inom Forshaga kommun kan man tänka sig att flera institutionella logiker samexisterar parallellt.  I 

kampen om kulturen förklarar författarna det att om de olika logikerna förenas i en gemensam 

sammanhållen satsning kan olika aktörer definiera olika mål som eftersträvansvärda, olika handlingar 

som acceptabla samt olika identiteter som lämpliga (Svensson och Thomson, 2016, 39). Detta betyder 

att man kan ha haft olika mål med omorganisationen, olika idéer om vilken som var den bästa 

placeringen och olika förhållningssätt till motiveringarna av placeringarna.  

 

Hela processen präglas av den demokratiska logiken som bygger på jämlikhet och att allas åsikter är 

viktiga men också av den byråkratiska logiken då Forshaga kommun följer regler och förordningar även 

om det betyder att processen blir långdragen och påfrestande. Hade dessa två logiker inte varit 

underliggande hade förslaget att placera kulturen inom förvaltningen för lärande och arbete beslutats och 

verkställts och processen hade blivit kort. Dessa logiker är också ofta grunden för offentliga institutioner 

(Svensson och Thomson, 2016, 36). Men de olika aktörernas institutionella logiker påverkade 

processens innehåll och verkan. En viktig anledning till varför kultur och fritid inte placerades inom 

förvaltningen lärande och arbete kan vara för att managementlogiken, där kulturens roll för ekonomisk 

tillväxt är central (Svensson och Thomson, 2016, 40), har tagit sig in i Forshagas kommun. I 

konsekvensanalysen tas det upp att kulturen är en bra tillväxtfaktor och att man behöver ta den 

ekonomiska aspekten i beaktning så kulturen inte sparas bort, vilket många parter ansåg var en risk om 

kulturen placeras i förvaltningen Lärande och arbete (Att förutse konsekvenser, Central samverkan 

2018-03-01). Tidigare yrkande av centerpartiet där man säger att kulturen är viktig för näringsliv och 

landsbygd (Kommunstyrelsen, 2018-04-16) kan kopplas till managementlogiken där man vill uppnå 

näringspolitiska mål, generera fler företag, satsa på ett mer utvecklat entreprenörskap och stärka 

attraktionskraften på platsen (Svensson och Thomson, 2016, 39).  

Centerpartiet måste ha upplevt att förslaget att placera kultur inom förvaltningen lärande och arbete 

hämmade kulturens möjlighet till näringslivs- och landsbygdsutveckling eftersom de yrkade på 

återremiss (Kommunfullmäktige 2018-05-22). Beslutet att flytta ur näringslivsverksamheten kan också 

var ett tecken på ett motstånd mot managementlogiken som gärna vill att näringsliv och kulturen ska 

samverka för ekonomisk tillväxt. Men när utredningen avslutas med att kultur-, fritid-, och näringsliv 

återförenas som enhet under kommunledningsstab, visar det på att managementlogikens underliggande 

strategier att låta kulturen och näringsliv samarbeta för ekonomisk tillväxt tas i beaktning av de som 
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ansåg att beslutet var mest lämpligt. För kultur och fritidsförvaltningen kan oron för att behöva dra ner 

på sin verksamhet (Att förutse konsekvenser, Central samverkan 2018-03-01) ligga i den 

kulturprofessionella logiken där man som kulturarbetare gärna vill kunna leverera kulturaktiviteter med 

hög kvalitet. Men det är en spekulation som inte konkret presenteras i mitt material. 

 

I kampen om kulturen förklaras att det kulturpolitiska fältet är svårföränderligt på grund av 

organisatorisk tröghet och nya tankar och idéer har svårt att ta överhand. Forshaga kommun är som 

många kommuner en kreolisering av olika logiker där nya idéer blandas med äldre och vävs in i 

varandra. Dessa utgångspunkter kan vara en förklaring till varför gemensamma kulturpolitiska 

satsningar kan vara svåra att genomföra på ett smidigt sätt, utan fördröjningar och 

meningsskiljaktigheter (Svensson och Thomson, 2016, 41).  

 

Kulturpolitiska rationaliteter  

Förslaget att placera kulturen inom förvaltningen lärande och arbete motiverades bland annat med att de 

båda förvaltningarnas verksamheter hade beröringspunkter; Ungdomsverksamhet, särskilt rörande 

förebyggande arbete samt integrationsfrågor. Men kultur - och fritidsförvaltningen upplevde att förslaget 

varken var en tillgång eller något negativt då de olika förvaltningarna redan arbetade parallellt i dessa 

frågor och att deras olika arbetssätt inte går att samverka (Berger, Josefin, telefonkontakt, 2019-08-16). I 

den instrumentella rationaliteten vill man anpassa kulturutbudet till specifika grupper och därmed kunna 

nå ut till fler även svåråtkomliga grupper. I den sociologiska vill man hjälpa eftersatta grupper att få ge 

uttryck för sin kultur och därmed höja deras värdighet och status i samhället (Skot – Hansen 1999, 13). 

Men eftersom inga konkreta kulturpolitiska motiveringar gjordes, kan man inte hävda att en icke ultimat 

samverkan mellan lärande och arbete och kultur - och fritidsförvaltningen var anledningen till att 

kulturens nya organisatoriska placering inte blev inom lärande och arbete. 

Det uttrycks en oro för kultur - och fritids administrativa uppgifter eftersom det bedöms att de inte skulle 

kunna hanteras av förvaltningen lärande och arbete. En administrativ uppgift som de tar upp specifikt är 

hur föreningsstödet ska organiseras. Den sociologiska rationaliteten har sitt ursprung på 1970-talet när 

föreningslivet började växa i Sverige. Den passiva distributionen av konst började ifrågasättas och 

kulturinstitutionernas nya roll var bland annat att stödja föreningars egenaktiviteter (Nilsson 2003, 448) 

Ett frö till dagens föreningsstöd såddes ur den sociologiska rationalitetens tanke att ekonomiska resurser 

från staten skulle hjälpa invånarna att förverkliga sina egna kulturella initiativ.  Men oron för att de 

administrativa resurserna inte räcker till behöver inte vara av sociologisk rationalitet utan framstår av 

materialet som ett organisatoriskt problem, eftersom de administrativa resurserna som tidigare 
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hanterades av kultur-, fritids- och näringslivschefen, inte hade någon plats i förvaltningen lärande och 

arbete (Att förutse konsekvenser, Central samverkan 2018-03-01).  

 

I den instrumentella rationaliteten ses kulturen som ett medel för att skapa ekonomisk tillväxt. I risk och 

konsekvensanalysen var en av de förutsagda konsekvenserna av att placera kulturen inom förvaltningen 

lärande och arbete att kulturens förmåga att generera ekonomisk tillväxt kunde begränsas om de 

ekonomiska resurserna inte fördelades med eftertanke (Att förutse konsekvenser, Central samverkan 

2018-03-01). För kultur och fritidsförvaltningen var det viktigt att man hade resurser för att fortsätta ha 

arrangemang i den utsträckning som de hade haft oavsett organisatorisk placering. I den instrumentella 

rationaliteten är underhållning och upplevelser centrala och aktiviteter är viktigt eftersom platsens 

framgång mäts i synlighet. Eftersom det inte nämns vilket syfte Forshagas arrangemang har kan man 

dock inte säga att deras arrangemang enbart är motiverade ur den instrumentella rationaliteten. 

Arrangemangens syfte kan vara att bilda invånarna i kommunen och stärka demokrati, och då är 

arrangemanget motiverat utifrån humanistisk rationalitet. Eller om syftet med ett arrangemang är att 

träffa nyanlända och vara lyhörda mot deras önskemål om aktiviteter i kommunen så är arrangemanget 

motiverat utifrån den sociologiska rationaliteten. Eftersom inga konkreta kulturpolitiska motiveringar 

gjordes kan man dock inte säga ur vilken rationalitet som argumentets legitimitetskälla härstammar.   
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3. Slutsatser  

Omorganisationen blev långdragen med anledning av att olika institutionella logiker och, antagningsvis, 

olika kulturpolitiska rationaliteter samexisterar parallellt i Forshaga kommun. Resultatet blev rättvist och 

till de flestas fördel på grund av den demokratiska - och byråkratiska logiken. Skillnaden för kultur-, 

fritids- och näringslivsförvaltningen från innan utredningen påbörjades till fullmäktiges slutgiltiga beslut 

var marginell. Inga nya samarbeten eller verksamhetkrav ställdes. Den enda skillnaden var att 

verksamheterna nu var en enhet under kommunledningsstaben istället för en egen förvaltning. 

Utredningen upplevdes onödig av kultur-, fritid- och näringslivsverksamheterna (Kulturchef Berger, 

Josefin, telefonkontakt, 2019-08-16).   

 

Mitt material är otillräckligt för de analyser jag ursprungligen hade tänkt göra.  Det empiriska materialet 

gav en god grund för beskrivningen av beslutsprocessen, samt motiveringarna för en organisatorisk 

placering. Däremot saknas uttalade kulturpolitiska motiveringar i materialet, varför frågan om kulturens 

roll eller syfte i Forshaga kommun inte kunnat besvaras i tillfredställande grad.  

 

Jag anser att typen av källor jag har valt ofta tenderar att utesluta ideella mål med anledning av vardaglig 

praktik, och jag ville undersöka om så var fallet. Jag drar därför slutsatsen att det kan vara svårt för 

allmänheten att faktiskt läsa ut något av djupare syfte och få en verklig förståelse av en företeelse, 

utifrån allmänna protokoll, kanske även i andra sammanhang än i denna studie.   

4. Diskussion av resultatet  

Nyberg redogör för fyra olika motiv för sammanslagningar under mitten av 1990-talet: ekonomiska 

besparingar, att förbättra innehållet i kultur- och fritidsverksamheterna, att lösa organisatoriska problem 

samt att ge ökad tyngd åt kultur- och fritidsfrågor. Om man relaterar dessa till omorganisationen i 

Forshaga kommun tycks syftet med utredning av kulturens organisation i Forshaga ha varit att lösa 

organisatoriska problem samt att göra ekonomiska besparingar. De som ville att kulturen skulle 

organiseras under förvaltningen lärande och arbete verkar ha drivits av att balansera kommunens budget 

i allmänhet medan de som inte ville att kulturen skulle placeras under förvaltningen lärande och arbete, 

eller kvarstå som en egen förvaltning, ville bevara tyngden i de kulturpolitiska frågorna samt bevara 

förvaltningens resurser. Kultur och fritid har uttryckt att de inte ville separeras då deras verksamheter 

innehöll flera gemensamma nyckelfunktioner. (Central samverkan 2019-01-21). Kulturen har alltså en 

roll gentemot fritidsverksamheterna i Forshaga kommun, men vilken roll den har framkommer inte av 

mitt material.   
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Tack vare att en risk- och konsekvensanalys gjordes samt att eftersom förslaget att placera kulturen inom 

förvaltningen lärande och arbete blev ifrågasatt med behov av nya motiveringar, fanns det tillräckligt 

med material för att kunna genomföra en beskrivning av motiveringar av ett organisatoriskt förslag. I 

kombination av central samverkan fick man en hyfsad bild av händelseförloppet, motiveringar och 

kulturens roll men inte tillräckligt för att kunna göra de analyser jag hade tänkt. Mitt material hade 

behövt kompletteras med intervjuer med personer som deltog i processen samt protokoll från kultur- , 

fritids, och näringslivsförvaltningen för att kunna ge ett fullständigt svar på mina frågeställningar.  

 

Eftersom några kulturpolitiska motiveringarna inte fanns i mitt material kunde jag inte analysera utifrån 

Skot – Hansens kulturpolitiska rationaliteter. De analyser jag har gjort säger väldigt lite om kulturen roll 

för Forshaga kommun. Det var dock lättare att analysera utifrån institutionella logiker eftersom de 

bygger mer på organisatoriska fälts underliggande uppfattningar och inte specifikt på hur man 

legitimerar kulturpolitiska motiveringar vid satsningar.  Det är svårt att urskilja syftet, hitta en röd tråd 

och bakomliggande strukturer i materialet jag har valt, eftersom protokoll enbart redogör för beslut. Det 

krävs en hel del arbete för att få svar på frågor som hur och varför och det är lätt att man drar felaktiga 

slutsatser om man letar efter svar som inte finns. Därför har jag kompletterat mitt material med 

mailkontakt och telefonsamtal med personal på Forshagas kommun i viss utsträckning för att få svar på 

specifika frågor som var svåra att tyda ut.  

 

Eftersom processen var långdragen och omfattningen av det självständiga arbetet bör vara ca 15 sidor, 

upplevde jag att jag var tvungen att begränsa mig till perioden från att beslut togs för en utredning till att 

kulturen hade fått en ny organisatorisk tillhörighet. Fler protokoll tidigare än december 2016 hade 

kanske givit en klarare bild av förändringen över tid, vilket kanske varit lättare att analysera. Till 

exempel hade det varit intressant att veta varför kultur-, fritids, och näringslivsförvaltningens chef 

slutade och om det hade ett samband med att kultur-, fritids- och näringslivförvaltningen utreddes. Det 

hade också varit intressant att undersöka hur personalen uppfattade omorganisationen i vidare 

utsträckning samt hur det slutgiltiga beslutet påverkade Forshaga kommun. Min frågeställning om 

organisationens syfte blev borttagen eftersom det var svårt att analysera den utan att dra felaktiga 

slutsatser. Jag valde istället att analysera syftet utifrån Nybergs studie där hon redogör för vanliga 

anledningar till varför en omorganisation görs. Jag slog också ihop mina analyser av frågeställningarna 

om motiveringar för olika organisatoriska placeringar och om kulturens roll eftersom jag upplevde att de 

gav liknande svar utifrån det material jag valt. Jag upplevde att mina analysmetoder och mina teorier 

lämpade sig bra för det jag ville undersöka, men att mitt material inte var tillräckligt omfattande.  
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ABSTRACT  

Var ska kulturen vara? 

En kvalitativ undersökning av kulturens plats i den kommunala organisationen.    
 
Where do culture belong? 
A qualitative study of the role of culture at the organization of a municipality 
 
 

Antal sidor: 22 

This study is meant to analyse the purpose of reorganizing cultural activities within the 

municipal political and management organization, how such a procedure progresses, and to 

which extend the organizational location reflects the role of cultural activities in the municipal. 

To depict the procedure of reorganizing cultural activities in the municipal organization I used 

qualitative content analysis. When I analyse the role of culture and why the reorganization was 

made I used idea analysis with ideal types as a tool to contrast different reasons for the 

reorganization. The ideal types I used was Thomson and Svenssons institutional logics and 

Dorte-skot Hansens cultural-political rationalities. I came to the conclusion that the sources I 

have used, documents of public decisions, does not include cultural-political motivations for the 

reorganization, though it includes motivations about organizational location. On the other hand I 

received an overview of the procedures progression in Forshaga municipal.  
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Bilaga 2 – Organisation Forshaga kommun   

 

Kommunteknik och service

Gator, vägar, V/A, städ, anläggningar, kost, simhall

Kultur, fritid och näringsliv

Kulturskola, kultur, bibliotek, föreningsstöd, ungdom, 

                 folkhälsa, näringsliv och turism

Kommun-

fullmäktige

Miljö- och 

byggnämnd

Över-

förmyndar-
nämnd

Valnämnd

Kommun-

styrelse

Revisorer

Barn- och 

utbildnings-

nämnd

Miljö och bygg

Bygglov, planläggning, livsmedel, kulturmiljöer

nd

Vård- och 

omsorgs-

nämnd

Lärande- 

och arbets-

nämnd

Överförmyndarkontor

Kommunledningsstab

Kommunledningskontor, ekonomikontor och personalkontor

Barn och utbildning

       Förebyggande, familjecentrum, placeringar barn, förskola, 

 grundskola, grundsärskola, gymnasieansvar, skolhälsovård

Lärande och arbete
AME, fly

k

ting/SFI , för sör jni ngsstöd,  mi ssbr uk,  vuxenut bi ldni ng,  

      utredningar barn, familjerätt, familjerådgivning, 

kommunalt uppföljningsansvar, socialpsykiatri, socialjour

Vård och omsorg

Förebyggande, äldreboende, hemtjänst, anhörigstöd, LASS/LSS, 

socialpsykiatri, hemsjukvård

Organisation Forshaga kommun

Över-

förmyndar-
nämnd

Kommunala 

bolag

FABO, FEAB, 

FFAB 

- och 

nämnd

 

nämn

Samverkans- 

nämnd
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(Forshaga kommun 2019) 

 

Bilaga 3 – Dorte skot-Hansens modell  
 

 

(Nilsson 2013, 448).  
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