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Förslag till framtida finansiering av Kommunal 

utveckling

 

Bakgrund 

Stadsbidragen för social välfärd och hälso- och sjukvård, som sedan 2010 förvaltats 

på Kommunal utveckling, är i princip slut från och med 2018. Det finns i dagsläget 

inget som indikerar att man kan söka de medel som vi tidigare har haft möjlighet att 

göra. Från nationell nivå hänvisas bland annat till de välfärdsmiljarder som erhållits 

av landets kommuner. Tidigare stadsbidrag inom social välfärd och hälso- och 

sjukvård har även till vissa delar finansierat stab och ledning på Kommunal 

utveckling. Stab och ledning administrerar helheten (4,65 årsarbetare) och föreslås 

från 2018 helt finansieras av våra medlemsavgifter.  

 

Socialcheferna har ställt sig bakom den grundbemanning som finns redovisad för 

FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård från 2018, under förutsättning av att 

vi inte erhåller några andra finansieringsmöjligheter än de som länskommunerna 

kommer att stå för. Kommunal utveckling kommer även i fortsättningen att söka 

externa medel och om vi erhåller medel finns förutsättningar att minska den 

kommunala finansieringen av verksamheten. 

 

PKS informerades 2016-11-04 om den framtida finansieringen av Kommunal 

utveckling och behovet av att genomföra en översyn av avtalen avseende 

medlemsavgiften samt grundfinansieringen av FoUrum social välfärd och hälso- och 

sjukvård. Handlingar i ärendet har skickats ut till PKS, länets kommunchefer och 

socialchefer. Kommunstyrelseordförandena i länet har hanterat ärendet och gett 

länets kommunchefer i uppdrag att genomföra en utredning. 

 

PKS beslutade 2016-12-16 att en delrapport från pågående utredning delges PKS den 

2 februari 2017 samt att beslut avseende den framtida finansieringen av Kommunal 

utveckling tas den 6 april.  

 

PKS beslutade 2017-04-06 att återremittera ärendet för förtydligande avseende 

alternativen för den framtida finansieringen av Kommunal utveckling samt att 

därutöver besluta, att genomföra en utvärdering av vilka effekter som uppnås genom 

Kommunal utveckling vad avser forskning, utveckling samt övriga mervärden för de 

enskilda kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur Kommunal utveckling 
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bidrar till förbättrad samverkan mellan länets kommuner. Utvärderingen ska 

genomföras på ett sådant sätt att den tillsammans med tidigare gjord utvärdering 

bidrar till att beskriva förändringen över tid. 

  

Förslag för den framtida finansieringen av stab och 

ledning för Kommunal utveckling 

 

 Finansiering 

enligt 

befintlig 

nivå 

Kommunchefernas 

förslag 

Presidiets 

ursprungliga 

förslag 

Presidiets 

reviderade 

förslag 

Grundfinansiering 

av stab och 

ledning 

(medlemsavgift) 

1,7 mnkr 3,5 mnkr 4,8 mnkr 4,8 mnkr  

(4,5 mnkr 

from 

2019) 

Finansiering via 

projektmedel/OH 

 2,6 mnkr 1,3 mnkr 1,3 mnkr 

Total 

finansiering 

1,7 mnkr 6,1 mnkr 6,1 mnkr 5,8 mnkr 

(from 

2019) 

 

Utöver grundfinansieringen (medlemsavgift) sker övrig finansiering med 

projektmedel dels med statsbidrag som har mer generell karaktär och dels med 

statsbidrag som finns inom ramen för de projekt som bedrivs i de nätverk som finns 

inom PKS t ex FoUrum social välfärd och FoUrum utbildning. Med anledning av 

förändrade förutsättningar för statsbidrag till den verksamhet som bedrivs inom PKS 

görs bedömningen att det är svårt att ange en fast procentsats för hur stor andel av 

projektmedlen som ska finansiera stab och ledning.  

 

I det fall statsbidragen inte är tillräckliga för finansiering av verksamheten tas 

resterande del från tidigare års ackumulerade överskott. Om det saknas ackumulerade 

överskott har kommunerna att täcka underskott proportionellt efter invånarantal 

enligt det verksamhetsavtal som upprättats mellan primärkommunerna och Region 

Jönköpings län. 
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Presidiet för Primärkommunalt samverkansorgan reviderade förslag innebär, utöver 

vad som finns beskrivet ovan, även följande:  

 Personalramen ska fastställas vid ingången av varje mandatperiod. Därmed 

åstadkoms en trygghet för personalen vad avser verksamhetens möjlighet att 

behålla personalen. Ska personalramen justeras uppåt under mandatperioden 

kräver detta ett särskilt beslut i PKS. 

 I samband med pensionsavgång återbesätts inte tjänsten som hanterar 

ekonomi utan uppgiften får lösas inom befintlig personalram. Mot bakgrund 

av detta sänks medlemsavgiften och den totala budgetomslutningen from 

2019. 

 

 

 

Andreas Sturesson  Marie Johansson 

Ordförande   Vice ordförande 

Primärkommunalt samverkansorgan Primärkommunalt samverkansorgan 

 

 

  


