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Prosit! – må det gagna. Verksamhetsutveckling över 

förvaltningsgränser 

Inledning  

 

Prosit är ett projekt som går ut på att utveckla samarbetet mellan folkbibliotek och omsorg 

och/eller äldreomsorg på olika nivåer genom att skapa nya eller förankra redan befintliga 

kontakter. Genom projektet skapas förutsättningar för bred samverkan med olika aktörer och 

metodutveckling för den socialt uppsökande verksamheten på folkbiblioteken. I förlängningen 

är syftet att äldre och personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till kultur som 

biblioteket kan stå till tjänst med. 

Projektet Prosit drivs av sex läns- och regionbibliotek i Mellansverige (Stockholm, Värmland, 

Västmanland, Sörmland och Gotland). Fjorton kommuner i dessa län ingår i projektet. 

Projektägare är Regionbibliotek Stockholm. I slutet av 2008 beviljades Prosit medel från 

Statens kulturråd och enligt planerna ska projektet pågå 2009 till 2011. Just nu, under 2010,  

pågår arbete både på en övergripande strategisk nivå och mera praktiskt ute i kommunerna.   

 

Problemställning och teoretiska perspektiv 

 

Folkbiblioteken har genom Bibliotekslagen ett uppdrag att vara ett bibliotek för alla invånare i 

Sverige. För att nå dem som inte själva kan utnyttja bibliotekets tjänster krävs samverkan med 

andra verksamheter. När det gäller uppsökande verksamhet mot omsorg och äldreomsorg 

finns i många kommuner goda intentioner och traditioner.  I praktiken är det dock ofta en 

eftersatt verksamhet. I vissa kommuner eller kommundelar saknas helt kontakter mellan 

verksamheterna, och de insatser som ändå görs blir högst tillfälliga. På de ställen där man har 

ett etablerat samarbete är den verksamhet som bedrivs ofta väldigt beroende av enskilda 

individer, samtidigt som arbetet inte sällan följer gamla rutiner.  

Projektgruppen (konsulenter och utvecklingsledare från de sex läns- och regionbiblioteken) 

ser flera problem med detta: 

 Samarbetet över förvaltningsgränser fungerar dåligt eller inte alls 

 Verksamheten är inte förankrad på organisationsnivå – dvs. svårt få till bestående 

verksamhet 

 Där samarbete över förvaltningsgränser existerar sker litet utvärdering och utveckling 

av metoder inom området 
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Det finns flera orsaker till detta. Bibliotek, omsorg och äldreomsorg har alla sina egna 

organisationskulturer och traditioner. Det gör det svårare att ta kontakt och förstå varandra. 

Man kan också känna sig obekväm eller osäker inför att samarbeta med en verksamhet man 

inte har kunskap om. 

De tre olika verksamheterna har helt olika uppdrag och styrdokument. Samtliga tre 

verksamheter ska i grunden utgå från användarnas behov, men allt från språkbruk till logistik 

skiljer sig åt och gör det svårt att se sambanden. Kulturell stimulans kan också ha olika 

ställning inom de olika verksamheterna. 

För att få en verksamhet att bli långsiktig och inte bero på en enskild medarbetares 

engagemang är det viktigt att den är sanktionerad uppifrån. Även om medarbetare på bibliotek 

och omsorg/äldreomsorg ibland får till ett gott samarbete är det inte säkert att deras chefer 

kommunicerar med varandra. 

Slutligen, när överenskommelser saknas blir det svårt att upprätthålla en långsiktig 

högkvalitativ verksamhet. Den blir lätt godtycklig och slentrianmässig, eller upphör helt vid 

byte av utförare, chef eller medarbetare. Att man ofta är beroende av en förmedlare för att nå 

användarna innebär i sig en komplikation för biblioteket, och det är extra svårt att bedriva 

utvecklingsarbete när långsiktighet och samarbetspartners saknas.     

Dessa iakttagelser bygger på konsulenter och utvecklingsledares egna erfarenheter och visade 

sig i inventeringen som genomfördes i projektets början, men kan också styrkas i litteraturen. 

Man kan till exempel se att olika styrdokument, traditioner och revirtänkande gör det svårt att 

driva ett gemensamt arbete framåt över förvaltningsgränserna.  

Inspirerade av Wirsén-Lindblom, Färm mfl ser vi samverkan över förvaltningsgränserna som 

en tänkbar lösning på dessa problem, och detta blev den bärande tanken bakom projektet 

Prosit. De tänkta vinsterna är både samhällsmässiga och individuella; för organisationerna en 

högre kvalitet på verksamheten och effektivare resursanvändning genom samordning, och för 

de enskilda individerna större tillgänglighet till bibliotekens resurser och i förlängningen 

bättre hälsa genom kulturell stimulans.  

Wirsén-Lindblom menar att: 

Samverkansprojekt handlar om projekt som innebär samverkan mellan flera, sinsemellan 

formellt oberoende, aktörer som inte har en gemensam ledning. Samverkan över gränserna är 

idag allt mer nödvändig. Det går inte längre att arbeta isolerat, var och en med sitt, på egna 

villkor. Alla måste bidra med sitt kunnande och sina resurser för att skapa nya lösningar där 

medborgarna står i centrum. Det innebär också att vi kan lära av varandras kompetenser och att 

vi stödjer varandra i stället för att hävda att vår syn på världen är mer riktig än andras. I 

samverkansprojekt är målet att tillfredsställa kundens eller användarens behov. Gamla revir, 

traditioner, rutiner och arbetssätt kan ersättas av nya resultatinriktade arbetsformer.  

Färm mfl vänder sig till chefer med relevanta tankar om hur man driver ett förändringsarbete. 

Det är viktigt att formulera en gemensam vision och förankra arbetet hos alla medarbetare. 

Utvecklingsarbetet drivs på mikronivå, makronivå och organisationsnivå (kapitel 6) vilket i 

projekt Prosit motsvaras av individ, medarbetare och chefer. 

Wikström redogör för forskningsstudier (kapitel 9) som visar på värdet av kultur för hälsan, 

både fysiskt och psykiskt. Hon fokuserar på bild, musik, dans, teater, drama och 

skönlitteratur. Ungefär detsamma säger Gunnar Bjursell professor vid Centrum för kultur och 

hälsa vid Göteborgs universitet i en artikel i Svenska Dagbladet: Nu kan doktorn ordinera 

kultur. Till stöd för försöket med ”kultur på recept” i Helsingborg, finns bland annat en 
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medicinsk rapport från Göteborgs universitet som har sammanställt internationell forskning 

som visar att kultur är bra för hälsan. I magisteruppsatsen Man behöver inte vara officiellt 

deprimerad – Om biblioterapi som biblioteksverksamhet, med Kirkleesi England som exempel 

skriver Agneta Heinö att ”skönlitteratur berör och påverkar, väcker tankar och frigör känslor, 

något som i sin tur kan medverka till att människan mår bättre”. 

 

Projektorganisation 

 

Projektägare är Regionbibliotek Stockholm. Förutom Stockholm är de övriga deltagande 

länen, Västmanland, Värmland, Gotland och Sörmland. Från dessa län deltar sammanlagt 14 

kommuner, Arboga, Arvika, Burgsvik (Gotland), Ekerö, Hallstahammar, Hammarö, Haninge, 

Hemse (Gotland), Järfälla, Köping, Oxelösund, Sundbyberg, Surahammar och Upplands-Bro 

varifrån 56 personer totalt deltar från kommunbibliotek, omsorg och äldreomsorg.  I varje 

kommun samverkar biblioteket med antingen omsorg eller äldreomsorg, allt efter de lokala 

förutsättningarna. Det kan till exempel vara ett boende eller dagcenter för funktionshindrade 

eller en träffpunkt i ett servicehus för äldre eller en vårdavdelning för dementa. Omfattningen 

och antalet personer varierar en del, men utgångspunkten är att både chef och medarbetare 

från biblioteket och omsorg eller äldreomsorg är engagerade i projektet.  

Projektet är strukturerat med en styrgrupp bestående av tre länsbibliotekarier och en person 

med erfarenhet från omsorg och äldreomsorg. 

Från början var tanken att en projektledare skulle anställas. Det blev det inte så, i stället finns 

en projektgrupp med konsulenter/ utvecklingsledare från samtliga deltagande län. 

Projektgruppen har ett gemensamt uppdrag att driva och slutföra projektet. Vid planeringen 

och i det fortsatta arbetet har projektgruppen hjälp av referenspersoner från biblioteks-, 

äldreomsorgs-, omsorgs- och forskningsområdet . 

Det finns också en extern utredare knuten till projektet. Utvärderaren finns med under hela 

utvecklingsfasen i projektet och deltar både i den löpande och den avslutade utvärderingen. 

 

För att få till en varaktig verksamhet efter projektets slut krävs en medveten förankring av 

projektet och den verksamhet som har uppstått. Förankring och delaktighet är viktigt både 

inom den egna organisationen, mellan organisationerna, och utanför.  Arbetet med förankring 

och information sker i projekt Prosit på flera olika nivåer (chef, medarbetare, användare) hos 

såväl biblioteken som hos de enheter inom omsorg och äldreomsorg som deltar.  Genom att 

involvera och informera många på arbetsplatsen skapas en bred förståelse för projektets idéer 

och innehåll, och fler användare kan få ta del av verksamheten. Det gäller både på biblioteket 

och inom omsorg och äldreomsorg. Genom att få chefer på samma hierarkiska nivå att 

samverka över förvaltningsgränserna ökar chanserna att verksamheten sanktioneras och 

prioriteras i båda verksamheterna.  

Under utbildningsfasen pågår detta arbete i kommunerna med stöd av projektgruppen. En 

viktig uppgift för projektgruppen under utbildningsfasen är att planera och genomföra 

studiedagar, konferenser och handledning som stöd för projektdeltagarna. Detta kräver extra 

lyhördhet eftersom projektet involverar tre olika verksamhetsområden. En annan viktig 

uppgift för projektgruppen är kontaktarbete och handledning lokalt. I slutet av projekttiden 

ska sedan erfarenheter, tips och metoder spridas vidare utanför de deltagande kommunerna. 
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Metoder/Genomförande och utvärdering 

 

Projektet består av tre faser;  

 förberedelse (planering och förberedelse) våren 2009 

 utbildning (genomförande i kommunerna) höst 2009-höst 2011 

 dokumentation (utvärdering  och marknadsföring) 2011-2012.  

 

Planeringsfasen 

Våren 2009 började den inledande fasen. Projektgruppen arbetade med förberedelser för 

genomförandet, bland annat omvärldsbevakning, strategisk analys av olika intressenter, och 

en undersökning om kommunernas befintliga samverkan mellan bibliotek och omsorg / 

äldreomsorg.  En jämförelse mellan biblioteksplaner och enkätsvar visade att det på många 

håll fanns ett glapp mellan bibliotekens ambitioner och faktiska verksamhet vad gäller 

samarbetet med omsorg och äldreomsorg.  

I undersökningen ingick en fråga om kommunerna var intresserade av att delta i Prosit. Alla 

intresserade bibliotekschefer bjöds in till ett möte där projektgruppen  informerade om 

projektets förutsättningar och gick igenom möjligheter och åtaganden för deltagande. En 

överenskommelse om samverkansformerna med omsorg/äldreomsorg formulerades för de 15 

kommunbibliotek som anmälde sitt intresse. Från varje kommun deltar minst fyra personer, 

en chef och medarbetare från folkbiblioteket och motsvarande från omsorgen eller 

äldreomsorgen beroende på vilka biblioteken valt att samverka med.  

 

Utbildningsfasen 

Hösten 2009 började arbetet ute i kommunerna. Genom handledning, fortbildning och 

konferenser får deltagarna stöd av projektgruppen för att driva utvecklingen framåt. I alla 

kommuner arbetar man dels med samarbetsformerna och dels med innehållet i 

biblioteksservicen. För de bibliotek som inte tidigare haft någon verksamhet hos sin 

samverkanspart är en kärnfråga att tillsammans utforma en god service för användarna, men 

även där biblioteket tidigare har erbjudit service är det en viktig del i projektet att diskutera 

innehållet och utformningen.   

Ett villkor för att delta i projektet var att två chefer och minst två deltagare från varje kommun 

skulle delta och att samtliga projektdeltagare skulle närvara vid den första årskonferensen för 

att alla skulle få en gemensam grund. Under dagen betonades vikten av samverkan på olika 

sätt, på både praktisk och teoretisk nivå. För att alla ska vara delaktiga i projektets intentioner 

och få en bra grund för vidare samverkan. Varje kommun fick i uppgift att själva börja 

formulera sina mål och förutsättningar för att delta i projektet.  

Eftersom en av förutsättningar har varit att involvera både chefer och praktiker har 

fortbildningsdagar med olika inriktning arrangerats. Förutom årliga konferenser för alla 

deltagare har cheferna haft möjlighet att delta i en dag som handlade om 

verksamhetsutveckling genom samverkan, om chefens ansvar och möjligheter, att främja 

utveckling och samverkan samt nödvändigheten att förankra arbetet i projektet bland övrig 

personal och chefer. Praktikernas dagar har mycket handlat om inspiration och 

erfarenhetsutbyte: Vad kan man göra? Hur får man det att fungera? 
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Även på hemmaplan har sedan chefer och praktiker träffats alla tillsammans och chefer och 

praktiker var för sig, samt tillsammans med övrig personal på arbetsplatserna för att förankra 

och involvera övrig personal. 

 I en kommun har till exempel personal från bibliotek och omsorg träffats vid frukostmöten på 

varandras arbetsplatser för information och diskussion. I höst planeras en gemensam 

fortbildningsdag för all personal om intellektuella funktionsnedsättningar som ska bidrar till 

att ge samma förståelse för användarnas behov . Dessutom träffas chefer och praktiker var för 

sig för att planera gemensam verksamhet mer konkret. 

I projektet ingår också handledning, då konsulenter/utvecklingsledare besöker 

projektdeltagarna i varje kommun för att stödja dem och diskutera hur man kan föra 

verksamheten framåt under de lokala förutsättningarna. Det kan handla om hur man 

involverar rätt personer, behåller användarfokus, hittar sätt att dokumentera och förankra 

arbetet. 

 

Aktiviteter 

Nu under genomförandefasen arbetar kommunerna bland annat med följande aktiviteter: 

 Samarbete kring tematräffar om olika ämnen (påsk, bröllop, trädgård) på 

äldreomsorgens träffpunkter. 

 Bokcirklar med boende inom äldreomsorgen. 

 Gemensam planering av bokprat för boende. 

 Bokpaket 

 Filmvisning (filmade böcker) 

 Musik och litteratur 

 Resa genom litteratur och dator (bl a besöka Kolmården via webbkameror)  

 Omsorgen samarbetar kring en utställning på biblioteket, 

  Omsorgen har varit med och valt lättläst litteratur för inköp till biblioteket. 

 Teater av och med personer med intellektuella funktionsnedsättningar där hela 

bibliotekspersonalen bjuds in    

 

Prositpengen 

Som en extra stimulans i projektet har deltagarna haft möjlighet att söka en extra slant för att 

genomför a någon angelägen aktivitet som kräver ekonomiska resurser utöver personaltid. 

Alla kommuner utom en har sökt och fått en prositpeng på mellan 6000 och 10000 kr. Pengen 

används till bland annat: 

 Bygga upp ett antal minneslådor, upplevelselådor, inspirationslådor med böcker, 

rekvisita och instruktioner. 

 Delta i läsombudsutbildningar 

 Uppbyggnad av minibibliotek inom äldreomsorgen 

 Filmklubb inklusive popcorn och andra kulturarrangemang 

 Inköp av en parcykel som ska rulla mellan äldreboende och bibliotek 

 Inköp av tv-spel (bowling, tennis, golf mm) till äldre som cirkuleras via biblioteket  
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Verktygslådan 

Utifrån ett verktygslådans formulär samlas idéer och praktiska tips från verksamheterna in för 

att bevaras och spridas vidare, inom och utom projektet. Detta påbörjas under hösten 2010 

och kommer att sammanställas i slutet av projekttiden. Innehållet kan gälla allt från hur man 

utformar ett avtal till hur man bäst startar en filmklubb.  

 

Utvärderingsfasen 

Utbildningsfasen fortsätter till och med år 2011 för deltagarna. Under hela projekttiden 

utvärderas fortbildningsdagarna löpande. Vid projektets slut genomförs en övergripande 

utvärdering under våren 2012. En extern utvärderare följer projektet med utgångspunkt i en 

enkät som ställts till projektdeltagarna vid deras inträde i projektet hösten 2009.  

Vid den första årskonferens inledde utvärderaren Tone Engen med en förvärdesutvärdering 

angående förväntningar och förutsättningar som var uppdelad i tre områden: 

 

1, Deltagarorienterad utvärdering vad klienterna, medarbetarna och cheferna egentligen 

behöver eller förväntar sig av projektet. Detta för att visa vilka konkreta utmaningar som 

deltagarna kan tänkas lösa genom medverkan i projektet och om det stämmer överens med 

projektidén. 

 

2, Intressentutvärdering som riktades till intressenter/personer som indirekt påverkas eller 

berörs på olika sätt.  Vilka farhågor eller frågor har de kring projektet? Det är också ett sätt att 

ta tillvara på deras kunskap och förankra projektet. 

 

3, Målbaserad utvärdering som svarar på frågan om projektet lett till de förväntade resultat 

och vilka bieffekter som har inträffat. 

 

Genom förvärdesutvärderingen har projektgruppen och styrgruppen på ett tidigt stadium 

tydliggjort de riskfaktorer som deltagarna och projektet kan tänkas ställas inför. 

Några av de förutsättningar som kom fram var att motivationsnivån var hög och att det finns 

ett stort intresse för målgruppen och verksamheterna. Kritiska faktorer som framkom var 

olikhet mellan verksamheter, målgrupper och uppdrag. Och att bristen på tid, ekonomi, 

dokumentation och kommunikation var påtaglig. Något som projektgruppen synliggjort för 

deltagarna, både chefer och medarbetare för att på olika sätt underlätta och stimulera 

projektmedverkan.  

 

 

Resultat 

 

Vi befinner oss ungefär halvvägs i projektet, och kan redan se flera positiva effekter. Inom 

projektet har vi etablerat en bred samverkan med olika aktörer över förvaltningsgränserna, i 

det här fallet mellan socialförvaltning/äldreförvaltning och kulturförvaltning eller 

motsvarande. Bibliotekspersonal och bibliotekschefer har utvecklat konkreta redskap för att 

rikta bibliotekets tjänster till olika aktörer inom omsorg och äldreomsorg, oavsett driftsform. 

En virtuell verktygslåda för bibliotekspersonal med arbetsmetoder och kommunikation mot 

omsorg/äldreomsorg är under uppbyggnad. Personal inom omsorg och äldreomsorg får 
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möjlighet till vidareutveckling och variation i arbetet. För slutanvändarna, äldre och personer 

med funktionsnedsättning, är mervärdet ökad kulturell stimulans, en förbättrad social vardag 

och mer personlig biblioteksservice. 

 

Diskussion 

Projektägare och förankring på högre plan 

Något som kan diskuteras är projektägarskapet. Som det ser ut idag är det bibliotekssidan som 

är initiativtagare och ägare till projektet. Det är biblioteket som bjudit in omsorgen och 

äldreomsorgen att delta. Redan i inlednings/förberedelsefasen upptäckte projektgruppen att 

det saknades vissa kunskaper om omsorgs- och äldreomsorgsverksamheterna i arbetet med 

hur man skulle gå tillväga för att bjuda in de andra verksamheterna. I det läget togs kontakt 

med en person med kunskaper inom både omsorgen och äldreomsorgen. Efter det inledande 

mötet upptäcktes att projektgruppen saknade kunskaper om de andra verksamheterna, 

framförallt deras begreppsvärld. Dessutom visade det sig att omsorgen och äldreomsorgen 

sinsemellan är väldigt olika. Efter detta insåg projektgruppen nödvändigheten av att ha 

tillgång till, bland annat, en referensperson som bollplank. Så här långt i projektet ser det ut 

som många kommuner har fått till ett bra samarbete. Men med de inledande erfarenheterna 

skulle kanske projektet fått ännu fler deltagande kommuner och gått smidigare att starta upp 

generellt om de tre verksamheterna tillsammans varit projektägare med utvecklingsmedel från 

samtliga tre verksamhetsområden. I det befintliga projektet gick en betydande del i 

inledningsfasen av projektet åt till att skapa kontakter. Kanske skulle man tillsammans sökt 

medel till en förstudie i stället. För att bygga en bro som håller även efter Prosittiden krävs det 

kontakt med högre verksamhetschefer och politiker. 

 

Projektplanering 

I den inledande fasen upplevde projektgruppen en svårighet i att få grepp om projektet och att 

arbetet med de olika nivåerna krävde stor kunskap både om de olika verksamheterna men 

också i hur man skulle tänka kring projektets struktur. För att få hjälp med det arbetet tog vi 

hjälp av en erfaren person inom projektledning. Det visade sig att vi behövde tänka igenom 

strukturen oerhört noga i projektet som på flera sätt spretade åt olika håll. Därför lade vi ner 

mycket tid på detta i den inledande planeringen, vi tillät oss att noga diskutera olika 

möjligheter och tankar. Och nu i mitten av projektet har vi stor nytta av den strukturen som vi 

upprättade i det inledande arbetet. Det var/är viktigt att ta in kunskap utifrån för att vrida och 

vända på perspektivet. Utan att göra någon riktig förstudie så var det så här i efterhand ändå 

klokt att börja med att kartlägga vilken samverkan som redan fanns i kommunerna, och var 

bibliotekens ambitionsnivå låg. Med erfarenheter från tidigare projekt kände vi till vikten av 

att göra klart vad ett deltagande i projektet skulle innebära och utforma en överenskommelse 

kring detta. 

 

Från enkelriktad information till dubbelriktad kommunikation 

När de första tankarna på att starta upp det som idag blev till Prositprojektet var tanken att det 

skulle vara ett marknadsföringsprojekt. Formuleringarna av dessa idéer påbörjades under 

2007-2008 och då var det marknadsföring av bibliotekens uppsökande verksamhet som stod i 

fokus. Tanken var då att bibliotekets uppsökande verksamheter skulle marknadsföras bättre 
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mot omsorgen och äldreomsorgen och på så sätt få till en bestående verksamhet. Positivt med 

att de projektidéerna aldrig startade upp i den formen utan utvecklades till att i stället fokusera 

på samverkan är att det genom Prosit förmodligen finns större möjligheter till bestående 

verksamheter. I stället för enkelriktad information från bibliotekets håll, blev Prositprojktet ett 

dubbelriktat projekt med tyngdpunkt på samverkan och kommunikation mellan de olika 

verksamheterna.  

 

Utmaning att skapa program som är intressanta för samtliga projektdeltagare 

Det har inte varit helt problemfritt att under utbildningsfasen få till bra inspirationsdagar och 

konferenser som passar samtliga deltagare. Projektdeltagarna kommer från tre olika 

verksamhetsområden och utbildningsnivån och övrig erfarenhet kan också skilja sig mycket åt 

mellan projektdeltagarna och somliga arbetar operativt och andra strategiskt. För att lösa detta 

har det arrangerats olika typer av inspirationsdagar för chefsgruppen och för de som arbetar 

operativt/på golvet. Men tre gånger under utvecklingsfasen arrangeras konferensdagar för 

samtliga deltagare. Att som projektgrupp möta dessa olika förutsättningar har krävt en stor 

lyhördhet och försiktighet. Många har lätt för att ta till sig teoretiska resonemang och kan 

omsätta dessa i praktisk handling och har en vana i att arbeta i projekt. Medan en del inte 

tidigare har arbetat på liknade sätt, kanske saknar dator och egen e-postadress, en sådan enkel 

sak kan försvåra kommunikation och delaktighet. Detta är något som vi i projektgruppen 

måste göra de olika verksamhetscheferna uppmärksamma på så att och vi tillsammans kan 

stötta och delaktiggöra de personer som drar sig undan. 

 

Användare i fokus 

Prosit är ett biblioteksprojekt där det är användarna och deras tillgång till en rikare kulturell 

vardag som står i fokus. Trots det är det lätt att lägga all fokus på samverkan och samarbetet 

mellan personalgrupperna bibliotek och omsorg/äldreomsorg och missa vikten av att ta in 

användarnas behov, önskningar och förutsättningar. Det har blivit en stor uppgift att som 

handledare och i samtalet med deltagarna påpeka vikten av användarfokus och att gärna 

efterfråga deras behov.  Två kommuner utformade i samarbete en gemensam enkät som har 

fungerat som underlag när de har frågat efter användarnas behov, önskan och förutsättningar, 

för att sedan utforma verksamheten. Det är också ett bra sätt att genom en sådan inventering i 

början och slutet mäta vilken typ av förändring som skett. 

 

Uppmärksamma riskfaktorer 

Genom projektets utvärderare formulerades tidigt en utvärderingsenkät som gjorde att 

projektsamordnarna tidigt fick kännedom om ett antal riskfaktorer. Denna kännedom har den 

fördelen att man tidigt i projektet kan uppmärksamma dessa risker och på det sättet vara 

öppen för att förändra och styra upp eventuella komplikationer åt rätt håll under projektets 

gång. Inom Prosit ledde till exempel risken för brist på ekonomiska resurser till att man 

inrättade Prositpengen, och risken för tidsbrist till att man arbetade speciellt med vikten av 

planering.  
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Avslutning 

Nu halvägs in i Prosit är det många delar och nivåer som ska samverka och fungera men vi 

känner att projektet redan nu har fått stort genomslag inom de verksamheter som deltar och att 

det finns en positiv anda som inspirerar och smittar till de kommuner som inte kommit lika 

långt. Men för att bygga en bro som håller på sikt även efter Prosittiden krävs det kontakt med 

högre verksamhetschefer och politiker. 
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