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Risk- och konsekvensanalys – minskad 
finansiering av ledning och stab för 
Kommunal utveckling  

 

Bakgrund  

Med anledning av att det från och med 2018 inte finns några möjligheter att 

finansiera stab och ledning med statsbidrag måste kommunerna finansiera 

verksamheten fullt ut. Orsaken till detta är att staten inte längre finansierar de 

regionala stödstrukturerna i landet, utan menar att de samverkande parterna måste 

finansiera dessa själva. 

 

Med anledning av pågående arbete angående framtida finansiering av Kommunal 

utveckling, stab och ledning, har undertecknad erhållit ett uppdrag att framarbeta 

en risk- och konsekvensanalys om inte medel (6,1 mnkr) erhålls från och med 

2018. De tjänster som föreslås finansieras av medlemsavgifter är 4,65 årsarbetare. 

Dessa tjänster är utvecklingschef, kommunikatör, administrativ samordnare, 

ekonom, kvalitetssamordnare samt köp av tjänster för personaladministration 

(HR). Nedan redovisas de konsekvenser som kan bli rådande om tjänsterna inte är 

finansierade från och med 2018. 

 

Risk- och konsekvensanalys – minskad finansiering av ledning och stab för 

Kommunal utveckling  
 

All administration på Kommunal utveckling syftar till att verksamheten ska 

fungera i stort samt att kontaktvägarna ska upplevas som korta och smidiga. 

Konsekvensen av en minskad finansiering av ledning och stab för Kommunal 

utveckling blir ett minskat stöd till verksamhetens utvecklingschef och FoU-

ledare. Verksamhetens administration är slimmad och det finns ingen 

arbetsuppgift som kan tas bort utan risk för att kvaliteten på verksamhetens arbete 

minskar. FoU-ledarna kommer i större utsträckning själva hantera administrativa 
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arbetsuppgifter, vilket i sin tur leder till att de får mindre tid för att arbeta med 

forsknings- och utvecklingsarbete inom sina respektive områden.  

 

Det finns en stor risk att kvaliteten på arbetet inom Kommunal utveckling minskar 

om det inte finns funktioner med helhetsblick på verksamheten och som utför 

arbetet på ett enhetligt och korrekt sätt. Det finns även en risk att arbetet med de 

administrativa uppgifterna kommer att ta längre tid om de ska utföras av andra 

medarbetare på Kommunal utveckling än dem med rätt kompetens, till exempel 

diarieföring, avtal, fakturahantering, layout och kommunikation. 

 

Lennart Svensson (Linköpings universitet) genomförde en utvärdering av FoUrum 

social välfärd under 2013-2014. Värdet och nyttan med FoUrum delges bland 

annat i rapporten på följande sätt: ”De allra flesta av de intervjuade är överens om 

nyttan med och värdet av FoUrum. Bland de exempel som nämns är samverkan 

kring upphandling, öppna jämförelser, hemsjukvården, verksamhetsförlagd 

utbildning och nya metoder”. I slutrapportens avsnitt avseende analys och 

slutsatser betonas att ”den mängd resultat som har uppnåtts bör göras mer 

tillgänglig och kommunikationskanalerna måste hela tiden vidareutvecklas”; att 

synliggöra verksamhetens resultat lyfts därmed som mycket viktigt.  

 

En annan slutsats som delges i utvärderingsrapporten är att ”Kommunernas 

medfinansiering bör säkras och indexregleras. Det är en begränsad ekonomisk 

insats som görs från kommunernas sida, men denna basfinansiering är helt 

avgörande för att skapa en kontinuitet och för att göra den attraktiv för dem som 

verkar inom denna – som anställda eller som inlånade. Alla intervjuade bedömer 

att vinsten för kommunerna har varit större än kostnaderna. Formen för 

finansiering – dvs. direkt från kommunerna – anses ha fördelar jämfört med en 

direkt regional finansiering.” 

 

Sammanfattning 

Om inte 6,1 mnkr erhålls för att finansiera stab och ledning för Kommunal 

utveckling blir konsekvenserna följande: 

 Personalminskningar. Om inte 4,65 årsarbetare finansieras måste dessa 

tjänster dras ner och då påverkas ledning och stöd för Kommunal 

utveckling. Samordning och ledning kommer att behöva anpassas efter de 

nya förutsättningarna för de partnerskap som finns för social välfärd och 

hälso- och sjukvård, skola, fritid och miljö.  

 Brister i den psykosociala arbetsmiljön. 

 Uppföljning och samordning av ekonomin måste dras ner. 

 Mindre möjlighet att samordna nationella arbeten. Varje kommun måste 

sköta mer av denna samordning på egen hand. Regionen måste vända sig 

till 13 kommuner i länet i alla ärenden, vilket idag samordnas av 

Kommunal utveckling. 

 Mindre möjligheter att kommunicera verksamheten, både internt och 

externt. Begränsade möjligheter att underhålla till exempel webbaserad 

information och andra kommunikationskanaler. 
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 Minskad administrativ samordning till PKS, REKO eller socialcheferna. 

 Nuvarande lokaler för Kommunal utveckling är baserat på ett 

kostnadseffektivt avtal. Lokalkostnaderna finansieras i dagsläget av bland 

annat kvarvarande stadsbidrag men måste finansieras av kommunerna 

själva fr o m 2018.  

 Ingen finansiering av IT-stöd och support till verksamheten. 

 

Jönköping den 28 mars 2017 

 

 

 

Ola Götesson 

 

 


