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Budgetuppföljning/delårsbokslut 2017 
Kommunal utveckling 

 

Ekonomisk uppföljning  

Den ekonomiska redovisningen redovisas i särskild handling/fil. 

 

Händelser 
 

Primärkommunalt samverkansorgan PKS beslutade vid sitt sammanträde i maj att 

godkänna en ny finansieringsmodell för 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 pågick 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 och vi kan konstatera att det fallit väl 

ut. 

 

Handläggare inom försörjningsstöd arbetar tillsammans i FoUrum för att utveckla 

barnperspektivet inom handläggningen av försörjningsstöd, ett regionalt arbete som 

kommer att lyftas under höstens nordiska konferens om mänskliga rättigheter, som sker i 

Jönköping. Kommunerna fortsätter vidare 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 
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mars påbörjades genomförandefasen och antalet utbildningar som pågår är flera, bland 

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

 

Under året har länets första peer-utbildning inom psykiatriområdet genomförts. 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. Under hösten planeras ytterligare 

en utbildning av peers. 

 

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. 

 

Tillsammans med Socialstyrelsen och SKL driver vi ett projekt inom barn och unga för 

att utveckla en mer ändamålsenlig dokumentation samt undvika onödig dokumentation 

eller dubbeldokumentation inom länets sociala barnavård. Arbetet sker i samråd med 

Maskrosbarn. Dessutom görs en länsgemensam upphandling av konsulentstödda 

familjehem och jourhem, som erbjuds av privata aktörer. 

 

Länets kommuner ska arbeta för att öka delaktigheten för personer med 

funktionsnedsättning och har gemensamt beslutat att införa delaktighetsmodellen som ett 

arbetssätt. Alla kommuner är med och FoUrum samordnar och utbildar vägledare i 

modellen. Delaktighetsmodellen bygger på en samtalsmetodik där brukarna själva styr 

samtalet. Två vägledare leder samtalet. 

 

En kartläggning gjord i länet visar hur framtidens vård och omsorgsbehov förändras och 

ökar kraftigt. Utbildningarna och lärarkompetensen varierar i länet och söktrycket 

minskar idag. Ambitionen är att skapa en attraktiv utbildning inom vård och omsorg som 

håller en kvalitetsnivå som möter framtidens behov – ett vård- och omsorgscollege som 

finns i hela länet. 

 

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. 

 

Under våren 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, bland annat i ett 

forskningssamarbete med Malmö högskola. 

 

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 deltar i arbetet. 
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Vi undersöker också möjligheterna att skapa en gemensam play-kanal för 

kompetensutveckling, introduktion och instruktionsfilm i länet, med Jönköpings kommun 

som förebild. Syftet är att samla och tillgängliggöra kvalitetsgranskad rörlig bild som kan 

användas av fler kommuner än en. 

 

I juli presenterade vi vår samverkan i länet under två seminarier i Almedalen. Länets 

kontakter med SKL och Socialstyrelsen låg till grund för dessa inspel och vi fortsätter 

arbeta i nära dialog med de nationella aktörerna för kunskapsspridning. 

 

Ola Götesson 

Utvecklingschef 


