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Budgetuppföljning/delårsbokslut 2017 
Kommunal utveckling 

 

Ekonomisk uppföljning  

Den ekonomiska redovisningen redovisas i särskild handling/fil. 

 

Händelser 
Det första kvartalet 2017 har till största del byggt på fortsatt arbete i de 

utvecklingsområden som redan påbörjats. Verksamheten följer den plan som lagts för 

året. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan PKS kommer vid sitt sammanträde i maj ta ställning 

till ett nytt finansieringsförslag gällande verksamheten från och med 2018. Förslaget 

bygger på en anpassning till rådande förutsättningar med sinande statsbidrag och en större 

förväntan på egenfinansiering. Förslaget utgår från en högre grundfinansiering av social 

välfärd samt att stab och ledning i större utsträckning finansieras av medlemsavgifter från 

kommunerna.  

 

Förberedelserna för kommunernas övergång till Cosmic LINK har pågått intensivt under 

hela första kvartalet för att gå i mål i slutet av april. Det har omfattat stora 

utbildningsinsatser över hela länet och flera delprojekt pågår parallellt. Det är en stor och 

viktig pusselbit i arbetet med trygg och säker vård. 

 

Vid en inspirationsdag i mars deltog 130 handläggare inom försörjningsstöd för att dela 

erfarenheter och lära mer om barnperspektivet inom handläggningen av försörjningsstöd. 

Kommunerna fortsätter att utbildas i metoden MIX, ett verktyg för att identifiera 

klientens behov och underlag för beslut om mål, resurser och insatser. 

 

Länets kommuner har tillsammans med studieförbund och sociala företag beviljats 

närmare 15 miljoner kronor i EU-stöd för att öka länets kompetens om integration. 

Projektet CHANGE ska stärka ställningen på arbetsmarknaden för de som redan arbetar 

med integration, men inkluderar även personer som står längre från arbetsmarknaden. 

Projektet pågår till och med 2019-08-31 och omfattar flera tusen medarbetare i länet. I 



 

     

2017-05-05      

 
 

 

mars påbörjades genomförandefasen och antalet utbildningar som pågår är flera, bland 

annat flera temadagar om de länder som många nyanlända kommer ifrån. 

 

I januari påbörjades länets första peer-utbildning inom psykiatriområdet. 15 personer med 

egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som närstående utbildades till så kallade peers. En 

peer är en person som bidrar med sin kunskap om psykisk ohälsa. En peer kan få uppdrag 

som att föreläsa, informera, utbilda, stödja och vara hoppingivare på en enhet inom 

psykiatrin i kommunen eller sjukvården. Utbildningar i återhämtningsinriktat arbetssätt 

pågår löpande i hela länet. 

 

Länets brukarråd har ett tiotal pågående brukarrevisioner beställda över hela länet. Syftet 

med en brukarstyrd brukarrevision är att belysa människors erfarenheter av vården. 

Metoden bygger på att det är brukare själva som planerar, intervjuar och formulerar 

enkätfrågor. 

 

Forskningsprojektet FIFA (Förebyggande insatser i familjer med missbruk) pågår till och 

med 2017. Projektet handlar både om kompetensutveckling och om 

verksamhetsutveckling. Intervjuer med brukare och personal om deras erfarenheter ligger 

till grund för områden som har prioriterats att arbeta vidare med. 

 

I mars hölls en välbesökt workshop om strategi för framtidens hälsa tillsammans med 

SKL. Politiker och högre tjänstepersoner från hela länet diskuterade tillsammans med 

representanter från SKL framtidens utmaningar och möjligheter inom hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och skola. Välfärdsindikatorer och gemensamma mål för en strategi 

skissades fram. Liknande dagar kommer att hållas i hela landet under året. 

 

Den 21 mars samlades länets alla fritidsledare med chefer, politiker och forskare för att 

diskutera en nationell kartläggning om öppen fritidsverksamhet tillsammans med 

representanter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Länets 

kommuner samarbetar inom ramen för FoUrum fritid och går nu in i ett gemensamt 

arbete för att utveckla den öppna fritidsverksamheten. 

 

Fjärrundervisning för modersmålslärare och studiehandledning på modersmål pågår i 

flera av länets kommuner. Tillsammans med Mediacenter har vi utformat en modell för 

intraprenad kommunerna emellan. Efter en lyckad pilot har formen spridit sig och alla 

kommuner är intresserade av att delta. 

 

I januari delade länets kommuner ut stipendier till avgående studenter på 

Hälsohögskolans avslutning. Bästa uppsats i socialt arbete och omvårdnad premierades 

denna gång med 5 000 kronor per uppsats. 

 

Arbetet med en utvecklad forskningsstrategi för hela verksamheten pågår. Efter dialog i 

en arbetsgrupp har nu två disputerade medarbetare fått uppdraget att formera en strategi. 

 

Ola Götesson 

Utvecklingschef 


