
1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Verksamhetsplan 2017 

Kommunal utveckling 

 

 

 

 

 

 

  



2 

 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................................................. 3 

Kommunal utvecklings styrkort .......................................................................................................... 4 

FoUrum social välfärd samt hälso- och sjukvård .................................................................................... 5 

Missbruk och beroende ....................................................................................................................... 5 

Barn och unga ................................................................................................................................... 10 

Psykiatri ............................................................................................................................................ 17 

Äldre ................................................................................................................................................. 27 

Arbete och delaktighet ...................................................................................................................... 33 

Funktionsnedsättning ........................................................................................................................ 35 

Övergripande FoU-verksamhet ......................................................................................................... 41 

FoUrum utbildning................................................................................................................................ 46 

FoUrum fritid ........................................................................................................................................ 48 

Miljösamverkan f .................................................................................................................................. 49 

Kurs och konferens ............................................................................................................................... 52 

Bilaga 1 – Budget 2017 ......................................................................................................................... 53 

  



3 

 

Inledning 

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna aktivt 

styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till verksamheten utlånad personal.  

Verksamheten beräknas omsätta ca 30 miljoner 2016 och för 2017 är en budget lagd motsvarande 49 

miljoner kronor (se bilaga 1).  

FoUrum är den del av verksamheten som arbetar med kommunernas forskning och utveckling (FoU). 

Verksamhet bedrivs inom socialtjänst, skola och fritidsområdet. Inom varje prioriterat område finns 

ett antal delprojekt som definierats och tagits fram i länsgemensamma chefsnätverk. Verksamheten 

finansieras dels genom grundfinansiering från kommunerna dels genom externa medel såsom 

projektmedel och statliga satsningar. 

Utöver FoU-verksamhet finns även Miljösamverkan f samt Kurs och konferens som länsgemensamma 

verksamheter inom Kommunal utveckling. 

Redovisningen matchas in i regionens arbete med balanserat styrkort. Varje område/projekt redovisas 

i tabellform. Tanken är att varje område gör en kort redovisning för sina områden varje tertial där 

både ekonomi och kvalitet följs upp. Tertialrapport skrivs av utvecklingschefen för Kommunal 

utveckling. 

Gällande budget är det i vissa fall svårt att veta exakt hur området ska se ut 2017 då i enstaka fall detta 

beror på ansökningar som i skrivande stund inte getts besked. Som regel är kostnaden för områdena 

personalkostnader och dessa uttrycks i årsarbetare (givetvis kan även andra kostnader rymmas). En 

schablon har använts att en heltidspersonal kostar cirka 700 000 inklusive sociala avgifter samt 

Kommunal utvecklings overheadkostnader på motsvarande 15 %.  
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Kommunal utvecklings styrkort 
I Region Jönköpings län finns fem perspektiv. Sedan tidigare har Kommunal utveckling ett antal mål 

som ska vara viktiga ledstjärnor för verksamheten. Under 2015 gjordes ett arbete för att i möjligaste 

mån koppla befintliga mål mot de perspektiv som finns i styrkortet. Ambitionen är att detta 

underlättar och tydliggör den tertialuppföljning som utvecklingschefen kommer att göra. 

 

 

Då verksamheten är omfattande och komplex är det svårt att ge en överblicksbild. Ett försök att 

möjliggöra detta är att ovanstående perspektiv och mål kopplas mot varje område för att där 

visualisera hur varje enskilt område eller projekt kopplas mot Kommunal utvecklings mål och därmed 

också till regionens perspektiv. 

Medborgare/ 
kund  

Stödjande 
partnerskap 

Process/ 
produktion 

Effektiva 
processflöden 

Systematisk 
samverkan 

Lärande/ 
förnyelse 

Kommunal 
utveckling ska 

skapa attraktiva 
mötesplatser 

Bidraga till 
kompetens-
utveckling i 

kommunerna 

Medarbetare 

Verksamheten 
präglas av 

engagerade 
medarbetare 

Ekonomi  

Effektiv resurs-
användning 
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FoUrum social välfärd samt hälso- och sjukvård 

Missbruk och beroende 

Övergripande arbete inom missbruksområdet 

Perspektiv/mål: Process/produktion: Effektiva processflöden, systematisk samverkan. 

Syfte: Stödja utvecklingen i att arbeta mot en evidensbaserad praktik samt utveckla samverkan med 

främst psykiatri och primärvård inom missbruksområdet. 

Ansvarig FoU-ledare: Cecilia Strandlund. 

Tidsplan: Flerårig. 

 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att arbetet i länets 

kommuner sker i 

enlighet med 

evidensbaserad 

praktik och att 

samverkan med 

psykiatri och 

primärvård förenklas/ 

förbättras. 

 

Handlingsplan 

med 

gemensamma 

utvecklings-

områden för 

2017. 

 

Överens- 

kommelser 

mellan 

huvudmännen. 

Chefsnätverk 6x 

träffar under 

året varav ett 

internat. 

 

Baskurs 

missbruk kring 

samverkan och 

evidensbaserat 

arbetssätt. 

 

 

Chefer inom 

myndighets- 

utövning och 

utförare inom 

kommunernas 

missbruks-

vård. 

 

Arbetsgrupp 

beroendevård, 

primärvård 

och brukarråd 

missbruk. 

Bas- 

finansiering/ 

TNE-medel. 

 

Budget 2017: 

400 000 tkr – 

0,5 åa 
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Unga med missbruk 

Perspektiv/mål: Process/produktion: Effektiva processflöden, systematisk samverkan. 

Syfte: Utveckla rutiner för vårdkedja och tillgänglighet. Höja kompetensen om unga med missbruk; 

rekommenderade metoder och kunskapen om olika arbetssätt. 

 

Ansvarig FoU-ledare: Mattias Vejklint, Cecilia Strandlund och Marie Rahlén Altermark. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad kostnad 

Högre tillgänglighet 

för unga med 

missbruk samt vård 

som utgår från 

evidensbaserad 

praktik. 

 

Ökad samverkan. 

 

Ökad 

kompetens 

och 

samverkan, 

omhänder-

tagande om 

barn/ unga 

med 

missbruks-

problem och 

i samverkan 

med barn och 

unga. 

 

Uppföljning 

januari 2018 

 

Möten 

arbetsgrupp 

 

Fördjup-

ningskurs 

Drogkunskap 

Personal inom 

kommuners eller 

hälso- och sjukvårdens 

missbruksvård eller 

barn- och unga-

verksamheter.  

Kammarkollegiet 

med TNE-medel. 

 

Budget 2017: 

125 000 kr - 0,125 åa 

 

Alternativ till LoB TNE (Lagen om omhändertagande av berusade)   
Perspektiv/mål: Process/produktion: Effektiva processflöden, systematisk samverkan. 

 

Syfte: Att påbörja/genomföra aktiviteter i TNE-utredning, planera för fortsatt utveckling, hur det ska 

följas upp samt vem som ansvarar för uppföljning. Det nämnda ska ske i samverkan mellan 

huvudmännen. 

 

Ansvarig FoU-ledare: Mattias Vejklint och Cecilia Strandlund. 

 

Tidsplan: 2017. 

 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Förbättrade stöd- 

och 

behandlingsinsatser 

vid 

omhändertagande 

av berusade 

personer. 

En TNE- 

mottagning. 
 

Att realisera den 

befintliga planen 

gällande lokal, 

innehåll på 

vården samt 

personalfrågan 

etc. 

 

Utveckla 

uppföljning.  

Länets 

kommuner, polis-

myndigheten och 

Region 

Jönköpings län.  

Kammarkollegiet 

med TNE-medel. 

 

Budget 2017: 

400 000 kr, 0,5 åa 
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Systematisk uppföljning 

Perspektiv/mål: Medarbetare - Engagerade medarbetare, Ekonomi - Effektiv resursanvändning. 

 

Syfte: Att utveckla systematisk uppföljning med relevanta metoder/arbetssätt. 

 

Ansvarig FoU-ledare: Cecilia Strandlund och Boel Sjöström. 

 

Tidsplan: Flerårig. 

 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Systematisk uppföljning  Att chefer inom 

missbruksområdet 

anger god nytta i 

uppföljning,  

= 85 % nöjda. 

 

Att kommunerna 

har fungerande 

rutiner för 

uppföljning av 

både processer och 

resultat. 

TNE-uppföljning 

 

HVB-uppföljning 

 

LOKE 

 

ASI – 

verksamhets-

rapporter  

 

Utveckla Öppna 

jämförelser 

Chefer  

 

Personal i 

kommunal 

missbruks-

vård och 

region. 

Basfinansiering 

och TNE-medel. 

 

Budget 2017: 

300 000 kr 

(0,5 åa) 

 

Kompetensförsörjning i missbruksvården  

Perspektiv/mål: Lärande/förnyelse- Bidrag till kompetensutveckling. Lärande/förnyelse - Attraktiva 

mötesplatser. Medarbetare - Engagerade medarbetare. Ekonomi - Effektiv resursanvändning. 

 

Syfte: Stödja kompetensförsörjning enligt ”Dokument och handläggning”, riktlinjer för 

missbruksvård. 

 

Ansvarig FoU-ledare: Cecilia Strandlund. 

 

Tidsplan: Flerårig. 

 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att erbjuda 

personal utbildning 

i metoder som 

rekommenderas i 

nationella riktlinjer 

och andra relevanta 

metoder. 

Att kurs-

utvärderingar visar 

att 85 % av 

kursdeltagarna 

svarar att de fått 

tillräckligt med 

kunskaper för att 

kunna använda 

metoden i sitt arbete.  

Utbildningar 

enligt Olivia 

kompetensplan; 

dokumentation 

och handläggning.  

 

Baskurs missbruk. 

 

Grupparbetsplats i 

Ping Pong 

erbjuds. 

Personal inom 

kommuners 

och/eller hälso- 

och sjukvårdens 

missbruksvård 

och/eller barn- 

och ungdoms-

verksamheter.  

Själv- 

finansiering via 

kursavgifter. 
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Brukarmedverkan genom brukarrevisioner 

Perspektiv/mål: Process/produktion – effektiva processflöden och systematisk samverkan. 

 

Syfte: Utveckla brukarmedverkan genom brukarstyrda brukarrevisioner inom missbruks- och 

beroendevård.  

 

Ansvarig FoU-ledare: Isabell Mortensen. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att verksamhets- 

förändringar tar hänsyn 

till resultat från 

brukarstyrda 

revisioner. 

 

Ett länstäckande 

brukarråd. 

 

Forskning kring 

brukarrevisioner. 

Att brukarrådet 

har genomfört två 

revisioner samt två 

uppföljningar av 

verksamheter 

enligt Verdandis 

modell. 

 

Minst en 

brukarrepresentant 

i varje kommun. 

Samordna 

brukarrådet/ 

föreningen. 

Informera och 

sprida modellen. 

 

Genomföra 

revisors-

utbildningar och 

revisioner. 

 

Uppsökande 

verksamhet. 

Chefer/ 

verksam-

heter inom 

missbruks- 

och 

beroende-

vård. 

 

 

Lokala 

brukarråd. 

Revisions-

avgifter/ 

grund-

finansiering. 

 

Budget 2017: 

100 000 kr 

1,0 åa 

 

Samordna och utveckla HVB vuxna - uppföljning 

Perspektiv/mål: Process/Produktion – Effektiva processflöden. Ekonomi - Effektiv 

resursanvändning. Medborgare/ kund - Stödjande partnerskap. 

 

Syfte: Samordna och utveckla uppföljning av placeringar. 

 

Ansvarig FoU-ledare: Boel Sjöström. 

 

Tidsplan: 2017. 

 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Kontroll att HVB 

håller utlovad kvalitet. 

 

 
  

80 % anger blivit 

hjälpta av 

upphandlingen. 

 

50 % vid HVB 

= avslutade 

placeringar har 

skett enligt 

placerande 

kommuns plan. 

Regelbunden 

uppföljning och 

återkoppling av 

utvärdering till både 

chefsnätverk och 

HVB.  

 

Information om 

upphandlade 

HVB. 

Chefer och 

hand-

läggare i 

kommuner. 

Basfinansiering. 

 

Budget 2017:  

150 000 kr 

0,125 åa 
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Förebyggande insatser i familjer med missbruk (FIFA) 

Perspektiv/mål: Medborgare/kund - Stödjande partnerskap. Process/produktion - Effektiva 

processflöden och Systematisk samverkan. Lärande/förnyelse - Attraktiva mötesplatser. 

Medarbetare - Engagerade medarbetare. 

Syfte: Sprida kunskap om bästa möjliga behandlingsmetodik och utveckla arbetssätt som bättre når 

fler barn och unga samt deras familjer. 

Ansvarig FoU-ledare: Cecilia Strandlund och Iréne Josephson. 

Tidsplan: 2015- 2017. 

Medel har sökts från Folkhälsomyndigheten gällande ”Förebyggande insatser i familjer med 

missbruk 3:3 ” och besked om dessa beviljas kommer i mitten av januari 2017 och verksamhetsplan 

för detta gäller under förutsättningar att medlen erhålls. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Personer som lever 

i familjer med 

missbruks- och 

beroendeproblem 

har resurser för att 

leva ett 

självständigt och 

hälsosamt liv.  

60 % av 

personer/ 

familjer tagit 

del av familje-

orienterat 

stöd/behand-

ling. 

Skapa system för att 

följa förändringar, 

följa och värdera mål 

och delmål. 

Yrkesspecifika 

utbildningsinsatser, 

erfarenhetsbaserad 

verksamhets-

utveckling. 

Personal som 

möter föräldrar 

inom 

kommuners eller 

hälso- och 

sjukvårdens 

missbruksvård 

eller barn- och 

ungdomsverk-

samheter.  

Folkhälso-

myndigheten. 

 

Budget 2017:  

2 000 000 kr  

Beslutas jan 

2017. 
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Barn och unga 

Placerade barn/HVB uppföljning och utveckling 

Perspektiv/mål: Process/produktion – Effektiva processflöden. 

Syfte: Förbättra kvaliteten i HVB-vården. 

Ansvarig FoU-ledare: Marie Rahlén Altermark.  

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Barn och unga 

ska erhålla bästa 

möjliga vård. 

Antal placeringar. 

Längd på placering. 

Skolgång. 

Hälso- och sjukvård. 

Uppföljning av 

placeringarna via 

enkät. 

Barn och unga 

som placeras i 

HVB-hem. 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

( 0,15 åa) 

 

Placerade barn/överenskommelse mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst 

Perspektiv/mål: Process/produktion – Effektiva processflöden. 

Syfte: Kvalitetssäkra vården för barn och unga som placeras. 

Ansvarig FoU-ledare: Marie Rahlén Altermark. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Alla placerade barn 

ska erhålla hälso- 

och sjukvård inom 

hem eller 

vårdlandstinget. 

Antal barn 

som erhållit  

sjukvårdande 

insatser genom 

landstinget eller av 

konsulter. 

Återkommande  

kontakter med  

nätverken. 

 

Motivationsarbete. 

 

Två stycken 

seminarier för  

HoS och Soc. 

Barn och unga 

som är placerade 

enligt LVU eller 

SoL (ej SIS). 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

( 0,1 åa) 
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Placerade barn/hälsoundersökning 

Perspektiv/mål: Process/produktion – Effektiva processflöden. 

Syfte: Kvalitetssäkra vården för barn och unga som placeras. 

Ansvarig FoU-ledare: Marie Rahlén Altermark. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad kostnad 

Förbättra placerade 

barns hälsa. 

Antal genomförda 

läkarunder- 

sökningar 

och tandhälso- 

bedömningar. 

Kontinuerlig  

uppföljning via 

nätverken och  

barn- 

mottagningarna. 

 

Informations- och 

inspirations-

föreläsning. 

Placerade 

barn och 

unga. 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

(0,1 åa) 

 

Placerade barn/familjehemsvård 

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Förbättra familjehemsvården. 

Ansvarig FoU-ledare: Berith Josefsson och Sofia Lager Millton. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Genom samverkan arbeta 

fram en välfungerande 

familjehemsverksamhet 

utifrån perspektiven trygg 

och säker vård för barn 

och unga, stöd och 

bemötande av biologiska 

föräldrar samt optimala 

förutsättningar för 

familjehemmen att klara 

sitt uppdrag. 

Antal kommuner 

med plan för 

arbetet med 

biologiska 

föräldrar. 

Genomföra en 

brukarstyrd 

brukarrevision 

med placerade 

barns föräldrar.  

 

Arbeta med 

planer för stöd till 

biologiska 

föräldrar. 

 

Upphandling av 

konsulentstödd 

familjehemsvård 

ska genomföras 

för länets 

kommuner. 

Socialtjänstens 

familjehemsvård

/placerade barn 

och unga. 

 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

(0,5 åa) 

Erbjuda insatser för att 

stödja placerade barns 

inlärning så att 

förutsättningarna ökar för 

att barnen lyckas i skolan. 

Antal barn och 

unga som går ur 

grundskolan med 

godkända betyg. 

En ny omgång av 

Letterbox Club 

startar. 

Placerade barn 

och unga. 

PRIO-medel 

/nya 

ansökningar. 

 

Budget 2017: 

Osäker/0,5 åa 
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Öppenvård uppföljning 

Perspektiv/mål: Lärande/förnyelse – Bidra till kompetensutveckling. 

Syfte: Stödja öppenvården i utvecklingssatsningar. 

Ansvarig FoU-ledare: Marie Rahlén Altermark. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad kostnad 

Barn, unga och 

deras familjer 

får ett bra 

bemötande och rätt 

insatser. 

Uppföljnings- 

verktyg används. 

Återkommande 

nätverksträffar. 

Utbildning. 

Stöd. 

 

Genomföra 

utvecklings-

satsningar för 

uppföljning. 

Medarbetare 

i öppenvården. 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

(0,15 åa) 

 

Strategigrupp samverkansarbete 

Perspektiv/mål: Process produktion – Systematisk samverkan. 

Syfte: Samverkan måste ständigt underhållas och utvecklas för de barn och familjer som är i behov av 

samordning och samverkan för att få sina behov tillgodosedda. 

Ansvarig FoU-ledare: Marie Rahlén Altermark.  

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Barn och deras 

familjer ska få 

samordnade 

insatser när detta 

krävs och mötas av 

en helhet. 

SIP. 

Avvikelse- 

rapportering. 

Utbildning 

samverkan. 

Ökad kunskap 

om verksamheters 

uppdrag och ansvar. 

Samordning av 

strategigrupp. 

 

Arbetsgrupper 

för särskilda 

frågor på uppdrag av 

strategigrupp. 

Chefer och 

medarbetare i 

Soc, HoS och 

skola. 

Tvär- 

professionella 

workshops 

m.m. 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

(0,25 åa) 
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Psykisk hälsa, ensamkommande och nyanlända 

Perspektiv/mål: Lärande/förnyelse – Bidra till kompetensutveckling. 

Syfte: Den psykiska ohälsan ökar. Socialtjänsten måste tillsammans med andra aktörer 

medverka i framtida utmaningar för att förebygga psykisk ohälsa. 

Ansvarig FoU-ledare: Marie Rahlén Altermark. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Utveckla kunskap 

om insatser för 

att förebygga, 

behandla och 

minska psykisk 

ohälsa. 

Statistik barn- och 

ungdomshälsan,  

ungdoms-

mottagningar, 

remisser, 

elevhälsan. 

Öka kunskap inom området 

psykisk hälsa genom 

utbildning och workshops i 

tvärprofessionella 

konferenser. 

 

Utredningsuppdrag och 

utveckling kring området. 

Chefer och 

medarbetare i 

SoC, HoS 

samt skola. 

PRIO-medel 

gemensamt med 

HoS. 

 

Budget 2017: 

(0,1 åa) 

 

Psykisk hälsa/FAKTA-dokument  

Perspektiv/mål: Process produktion – Systematisk samverkan. 

Syfte: Underlätta för verksamheterna att veta vem som har ansvar för vad.  

Ansvarig FoU-ledare: Marie Rahlén Altermark. 

Tidsplan: Alla 10 dokument är klara senast 2017, implementering startar 2017-2018.  

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Tydliggöra 

ansvarsfördelningen för 

olika problemområden 

genom att chefer och 

medarbetare på ett 

enkelt sätt vet vem som 

har ansvar för barns 

olika problemområden. 

Resultat av 

enkätunder-

sökningar. 

Arbetsgrupper inom 

elevhälsa, socialtjänst 

och hälso- och 

sjukvård arbetar 

gemensamt med att 

fastställa 

vägledningsdokument

- FAKTA. 

Chefer och 

medarbetare i 

SoC, HoS 

samt skola. 

Priomedel 

gemensamt med 

HoS. 

 

Budget 2017: 

(0,05 åa) 
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Psykisk hälsa, risk och missbruk - ungdomsmottagningarna, MiniMaria,  

Barn- och ungdomshälsan 

Perspektiv/mål: Process produktion – Systematisk samverkan. 

Syfte: Samordning av tre verksamheter för ungas bästa. 

Ansvarig FoU-ledare: Marie Rahlén Altermark. 

Tidsplan: Organisationsplan klar och beslutad 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Samordna stöd och 

behandling för unga.  

Tillgänglighet, 

kompetens i samverkan. 

Resultat av 

enkätunder-

sökningar. 

Chefsgrupper inom 

elevhälsa, socialtjänst 

och hälso- och sjukvård 

arbetar fram 

organisationsförslag. 

Unga med 

psykisk 

ohälsa 

och/eller risk 

för missbruk. 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

(0,2 åa) 

 

Handläggning och dokumentation - kompetenssatsning 

Perspektiv/mål: Ekonomi – effektiv resursanvändning. 

Syfte: Underlätta för kommunerna genom samordning samt rusta socialsekreterare för uppdraget. 

Ansvarig FoU-ledare: Sofia Lager Millton. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att kommunernas 

socialtjänster ska ha 

en samordnad och 

fungerande 

kompetensplan, som 

erbjuder utbildningar 

av god kvalitet. 

Minst 70 % av 

deltagarna i kurser inom 

länets kompetens-

program för 

socialsekreterare ska 

vara nöjda eller mycket 

nöjda med utbildningen. 

Under 2017 

ska minst 4 

olika 

utbildningar 

från 

kompetens-

programmet 

anordnas. 

Social-

sekreterare 

inom barn- 

och 

ungdoms-

vården. 

 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

Kurser och 

utbildningar 

finansieras genom 

kursavgifter. 

Samordning 

kräver ca 0,35 åa. 
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Stabilitet inom barn- och ungdomsvården 

Perspektiv/mål: Ekonomi – effektiv resursanvändning. 

Syfte: Genom gemensamma satsningar stabilisera läget inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård 

och minska personalomsättning. 

Ansvarig FoU-ledare: Sofia Lager Millton. 

Tidsplan: Flerårig.  

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Lägre personal-

omsättning för att 

bibehålla kompetens. 

Antal vakanta tjänster. 
 

 

Arbetstyngds-

mätning, 

traineeprogram, 

kompetensplan,

arbete med 

dokumenta-

tionen m.m. 

Social-

sekreterare 

inom barn- 

och 

ungdoms-

vården. 

 

PRIO-medel. 

 

Budget 2017: 

ca 0,3 åa. 

 

Handläggning och dokumentation - barnahus 

Perspektiv/mål: Process produktion/Systematisk samverkan. 

Syfte: Ge barn och ungdomar som utsatts för brott ett bra bemötande och en trygg miljö. 

Ansvarig FoU-ledare: Sofia Lager Millton. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Få kunskap om 

barnahusets verksamhet 

och samverkans-

parternas erfarenhet. 

Under 2017 ska en 

utvärdering av barnahus 

göras. 

Intervjuer och 

enkäter. 

Samverkans-

parterna inom 

barnahus. 

PRIO-medel. 

 
Budget 2017: 

(140tkr- 0,2 åa) 
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Uppföljning av länets mottagning av ensamkommande flyktingbarn  

Perspektiv/ mål: Process produktion – Effektiva processflöden. 

Syfte: Bistå länets kommer i att kvalitetssäkra HVB-hemmen, genom att samordna en länsgemensam 

uppföljningsmodell. Stödja ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan kommunerna genom 

regelbundna nätverksträffar med föreståndare och socialsekreterare. 

Ansvarig FoU-ledare: Ragnhild Sjöström. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att länets kommuner 

deltar i den 

länsgemensamma 

uppföljningsmodellen 

samt att det 

sammanställda resultatet 

används i det 

systematiska 

kvalitetsarbetet.  

100 % av länets 

kommuner svarar 

på brukar-

enkäterna i den 

framtagna 

uppföljnings-

modellen. 

Under 2017 ska 

minst två 

nätverksträffar med 

handläggare, 

boendeföreståndare 

och länsstyrelsen 

genomföras. 

Ensam-

kommande 

flyktingbarn, 

boenden och 

social-

sekreterare. 

Länsstyrelsen 

och grund-

finansiering. 

 

Budget 2017: 

(0,5 åa) 
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Psykiatri 

Samtliga pågående projekt inom psykiatriområdet leds och styrs i samverkan mellan länets 13 

kommuner och i flera fall även av Region Jönköpings län. En bidragande orsak till detta är att den 

huvudsakliga finansieringen av psykiatriområdet utgörs av medel från överenskommelsen psykisk 

hälsa 2016, vilka syftar till en utvecklad samverkan mellan huvudmännen.  

Besked om tilldelning av statliga stimulansmedel förväntas under december och handlingsplan för 

2017 kommer att antas av länsnätverk psykiatri 2016-12-09. Nya utvecklingsområden och projekt kan 

komma till under 2017. 

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Stödja utvecklingen av arbetet inom länsnätverk psykiatri. 

Ansvarig FoU-ledare: Mattias Vejklint. 

Tidsplan: Flerårig. 

 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Utveckling av 

området 

psykiatri. 

Genomförande 

av handlings-

plan 2017 

antagen av 

länsnätverk 

psykiatri. 

Framtaget 

ramavtal om 

insatser enligt 

LSS och SoL. 

6-8 möten med 

länsnätverk psykiatri. 

Information till 

brukare, personal och 

politiker om resultat av 

gemensamma 

satsningar.  

Framtagande och 

uppföljning av 

överenskommelser och 

handlingsplaner inom 

ledningssystemet i 

samverkan. 

Chefer, 

medarbetare och 

brukare inom 

kommunernas 

psykiatri-

verksamheter. 

Motsvarande 

grupper inom 

Region 

Jönköpings län. 

Stimulansmedel. 

Budget 2017: 

1 136 000 kr  

(1,1 åa) 
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Arbete och sysselsättning IPS  

Perspektiv/mål: Lärande förnyelse/Attraktiva mötesplatser. 

Syfte: Fördjupa och utveckla arbetet med IPS i Jönköpings län och vara en del i det regionala och 

nationella samarbetet. 

Ansvarig FoU-ledare: Sofie Andersson. 

Tidsplan: 2017. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

IPS-projektet i 

Värnamo kommun 

når upp till minst 

74 poäng på 

programtrohets-

skalan för IPS. 

Dokumentation 

för kunskaps-

spridning 

sammanställs. 

Programtrohets-

skalan för IPS. 

Handledning av 

projektet varannan 

vecka under 

projekttiden. 

Omvärldsbevakning 

och samordning med 

länets SE-arbete. 

Chefer, 

medarbetare och 

brukare inom 

kommunernas 

psykiatri-

verksamheter. 

Motsvarande 

grupper inom 

Region 

Jönköpings län. 

Stimulansmedel. 

 

Budget 2017:   

82 000 kr 
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Integrerade arbetsformer  

Perspektiv/ mål: Process produktion/Effektiva processflöden. Systematisk samverkan. 

Syfte: Ge bästa förutsättningar att genomföra pilotverksamhet i avgränsade verksamheter i länet. 

Ansvarig FoU-ledare: Annela Major Eklund och Mattias Vejklint. 

Tidsplan: R-ACT pågår 2016-06. SIP är flerårig. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

R-ACT 

Genomförande R-ACT 

utbildning.  

Ta fram ett koncept för 

metod och 

implementeringsstöd i 

länet. 

Inleda 

uppföljningsarbete. 

Utbildning av 

personal enligt 

projektplan. 

Genomförande 

av utbildning för 

chefer och 

implementerings-

ansvariga. 

Metodstödjare 

utsedd. 

Stöd till 

intresserade 

kommuner 

att arbeta 

med R-ACT 

enligt 

tidigare 

framtagen 

utredning. 

Chefer, medarbetare 

och brukare inom 

kommunernas 

psykiatriverksamheter. 

Motsvarande grupper 

inom Region 

Jönköpings län. 

Statliga 

stimulans-

medel. 

Budget 2017: 

424 000 kr 

SIP 

Fortsatt 

implementeringsarbete. 

Ökat användande 

av SIP. 

 

Uppföljning 

av antalet 

genomförda 

SIP. 

Chefer, medarbetare 

och brukare inom 

kommunernas 

psykiatriverksamheter. 

Motsvarande grupper 

inom Region 

Jönköpings län. 

10 000 kr 
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Kontinuerlig kunskapsförsörjning utbildningspaket  

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Framta regionalt utbildningspaket för specifika personalgrupper i samverkan med länsnätverket 

psykiatri. Plan för förvaltning av utbildningskoncept. 

Ansvarig FoU-ledare: Annela Major Eklund. 

Tidsplan: 2017. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Personal inom 

psykiatrin i 

Jönköpings län ska ha 

god och aktuell 

kunskap samt hög 

kompetens, baserad 

på bästa tillgängliga 

kunskap och de behov 

som brukarna/ 

patienterna har. 

Länets samtliga 

kommuner har 

inlett 

utbildning med 

Psyk E bas. 

Utbildningar i 

MI och ESL 

har genomförts 

i länet. 

Ta fram regionalt 

utbildningspaket för 

specifika 

personalgrupper i 

samverkan med 

länsnätverket 

psykiatri. 

Plan för förvaltning 

av utbildnings-

koncept. 

Personal som 

arbetar inom 

psykiatrin i 

kommuner och 

Region 

Jönköpings län. 

 

Statliga 

stimulansmedel. 

Budget 2017: 

420 000 kr  
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Somatisk hälsa 

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Återuppta länsnätverk psykiatris arbete med somatisk hälsa genom att tillvarata resultat från 

tidigare genomförda projekt i länet. 

Ansvarig FoU-ledare: Nadja Melkstam. 

Tidsplan: Första halvåret 2017. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Förbättrad 

somatisk 

hälsa för 

gruppen med 

psykiska 

funktions-

nedsättningar. 

Stöd åt fem personer 

med psykisk 

sjukdom som är i 

behov av att göra 

livsstilsförändringar. 

Rekrytering av 

brukare. 

Identifiering av 

individuella 

hälsorisker. 

Insamling av 

brukares 

prioritering. 

Planering i teamet. 

Uppföljning av 

mål. 

Chefer, medarbetare 

och brukare inom 

kommunernas 

psykiatriverksamheter. 

Motsvarande grupper 

inom Region 

Jönköpings län. 

Statliga 

stimulansmedel. 

Budget 2017: 

186 000 kr 

 

Modell för inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning 

Perspektiv/ mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Inventeringen ska utifrån ett tydligt brukarperspektiv ge underlag för att utveckla och förbättra 

verksamheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning i länet. 

Tidsplan: 2018. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Projektet vilande 

2017. 

Ny inventering 

2018. 

  Projektet vilande 

2017. 

Ny inventering 2018. 

PRIO-medel. 

Budget 2017: 

0 kr 
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Återhämtningsinriktad psykiatri 

Perspektiv/mål: Lärande förnyelse/Attraktiva mötesplatser. 

Syfte: Att vidmakthålla ett återhämtningsinriktat arbetssätt i Region Jönköpings län. 

Ansvarig FoU-ledare: Sara Thil. 

Tidsplan: Flerårig. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Fortsatt 

implementering 

och 

vidareutveckling 

av återhämtnings-

inriktat arbetssätt 

inom Region 

Jönköpings län 

och länets 

kommuner. 

Genomförande 

av 

pilotomgång  

med co-

production 

upplägg IMR. 

Omvärlds-

spaning och 

utveckling av 

nya aktiviteter 

inom 

återhämtnings-

området.  

Pilotprojekt IMR, 

information, stöd 

och besök i länets 

kommuner. Stöd 

till föreningen 

Hjärnkoll. 

Personer med egen 

erfarenhet av psykisk 

ohälsa, antingen egen 

eller som anhörig och 

närstående. Personal 

inom kommun och 

region som möter 

målgruppen med 

psykiska funktions-

nedsättningar i sitt 

arbete. 

PRIO-medel. 

Budget 2017: 

16 800 kr  
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Äldres psykiska hälsa 

Perspektiv/mål: Lärande förnyelse - Attraktiva mötesplatser. 

Syfte: Utforma utbildningskoncept för att förbättra personalens möjligheter att bättre bemöta äldre 

med psykisk ohälsa. 

Ansvarig FoU-ledare: Annela Major Eklund. 

Tidsplan: Första halvåret 2017. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Förbättrad psykisk 

hälsa för länets 

äldre. 

Synliggöra och 

uppmärksamma 

psykisk ohälsa 

hos äldre än vad 

som sker idag. 

Skapa 

förutsättningar 

för personal 

inom både 

kommun och 

region att möta 

och hantera 

psykisk 

ohälsa/sjukdom 

hos äldre. 

Samplanering med 

chefsnätverk äldre. 

Sammanställning av 

projektplan i enlighet 

med de olika 

strategigruppernas 

uppdrag. 

Personer i gruppen 

äldre med psykisk 

ohälsa. 

Personal som 

möter personer i 

gruppen äldre med 

psykisk ohälsa. 

Budget 2017: 

81 600 kr  
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Suicidprevention 

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Genom aktivt arbete minska antalet suicid och suicidförsök i Jönköpings län. 

Ansvarig FoU-ledare: Veronica Ottosson och Anette Nero, ytterligare en FoU-ledare. 

Tidsplan: Flerårig. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att öka kunskapen 

om psykisk 

hälsa/ohälsa. 

Minska antalet 

suicid och 

suicidförsök i 

Jönköpings län. 

Lokala 

handlingsplaner 

finns i 10 av 

länets 

kommuner. 

Handlingsplaner för 

suicidprevention på 

kommunal nivå. 

Utbildningar inom 

området. 

Personal inom 

utbildnings-

förvaltningen, 

socialtjänsten, 

äldreomsorgen, 

räddningstjänsten, 

polisen samt 

Region Jönköpings 

län. 

Statliga 

stimulansmedel. 

Budget 2017: 

450 000 kr  
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Bemötande, delaktighet och inflytande 

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap - Lärande förnyelse/Attraktiva 

mötesplatser. 

Syfte: Förbättra möjligheterna för brukarmedverkan, -delaktighet och -inflytande, på primärt 

organisations- och verksamhetsnivå inom psykiatrin i Jönköpings län. 

Ansvarig FoU-ledare: Åsa Melkersson.  

Tidsplan: Flerårig. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Ökat brukar-

inflytande. 

Förbättrad 

vårdkvalitet. 

Möte med 

inflytanderådet inför 

varje möte med 

länsnätverk 

psykiatri. 

Brukarrepresentation 

i 70 % av områdets 

projekt. 

Genomfört 

brukarstyrd 

brukarrevision inom 

psykiatriområdet. 

Kontinuerliga möten 

med inflytanderådet. 

Deltagande i projekt 

och arbetsgrupper inom 

Kommunal utvecklings 

verksamhet. 

Utveckling av 

brukarinflytande inom 

psykiatriverksamheter i 

Jönköpings län. 

Planering och 

genomförande av 

brukarstyrd 

brukarrevision. 

Personer med 

egen erfarenhet 

samt anhöriga 

till personer 

med egen 

erfarenhet av 

psykisk ohälsa. 

Chefer och 

medarbetare 

som möter 

ovanstående 

grupper. 

Statliga 

stimulansmedel. 

Budget 2017: 

750 000 kr 
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Kompetensplattform, återhämtning 

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Tillvarata och vidareutveckla erfarenheterna från projektet under 2015 och 2016. 

Ansvarig FoU-ledare: Sara Thil, Malin Forslund, Mia Nordlund och Arpad Andersson. 

Tidsplan: 2017. 

Under förutsättning att stimulansmedel erhålls och att beslut fattas av länsnätverk psykiatri.   

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Skapa ett 

”Recovery 

college”. 

Basutbildning i co-

production framtagen. 

Dialog och 

återhämtningsutbildningar 

genomförda i länet.  

Samarbete med personal 

och peers i majoriteten av 

länets kommuner 

etablerat. 

Plan för uppföljning 

framtagen. 

 

Ta fram 

basutbildning i co-

production. 

Rekrytera ”peers”. 

Genomföra 

återhämtnings- 

och 

dialogutbildningar. 

Etablera kontakter 

med personal och 

”peers” i länets 

kommuner. 

Ta fram plan för 

uppföljning. 

Personer med 

psykisk 

funktionsnedsättning 

i Jönköpings län. 

Personal som möter 

personer med 

psykisk 

funktionsnedsättning 

i Jönköpings län. 

Statliga 

stimulansmedel. 

 

Budget 2017: 

1 373 000 kr  
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Äldre 
Perspektiv/mål: Medborgare/Kund – Stödjande partnerskap. 

Syfte: Stödja implementering av en evidensbaserad praktik inom äldreomsorg och hemsjukvård i 

länets kommuner. 

Ansvarig FoU-ledare: Victoria Allard och Emma Grundström. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Stödjande 

partnerskap 

 

Andel av chefsnätverk äldre 

som upplever att 

äldreområdet fungerar som 

ett stöd för den egna 

verksamheten.  

Nyckeltal: 100 %. 

 

Andel av chefsnätverk äldre 

som upplever att aktiviteterna 

som drivs genom 

äldreområdet är relevanta. 

Nyckeltal: 100 %. 

 

Andel av chefsnätverk äldre 

som upplever att man har 

inflytande över arbetet som 

sker inom äldreområdet. 

Nyckeltal: 100 %. 

 

Andel av projektdeltagare 

under året som upplever att 

aktuellt projekt bidragit på ett 

positivt sätt till utveckling i 

den egna verksamheten. 

Nyckeltal: 90 %. 

 

Andel av projektdeltagare 

under året som upplever att 

aktuellt projekt bidragit på ett 

positivt sätt till den egna 

kompetens- och 

professionsutvecklingen. 

Nyckeltal: 90 %. 

Arrangera 

mötesforum 

för 

chefsnätverk 

äldre. 

 

Arrangera 

mötesforum 

inom pågående 

projekt. 

 

Kontinuerlig 

utvärdering av 

genomförda 

möten och 

aktiviteter 

inom 

äldreområdet. 

 

Göra test med 

länsnätverk för 

hälso- och 

sjukvård, 

Individens 

behov i 

centrum, 

Trygg och 

säker vård och 

omsorg samt 

Modell 

hemtjänst. 

Chefsnätverk 

äldre. 

 

Projekt-

deltagare i de 

projekt som 

drivs genom 

äldreområdet. 

 

Medarbetare i 

äldreomsorg 

och 

hemsjukvård i 

länets 

kommuner. 

 

Grund-

finansiering. 

 

Budget 2017: 

1,75 åa 
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Perspektiv/mål: Process/produktion – Effektiva processflöden. 

Syfte: Hålla god resurseffektivitet med ekonomiska och personella resurser inom äldreområdet, samt 

att befintliga processer är relevanta för arbetet.  

Ansvarig FoU-ledare: Victoria Allard. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Effektiva 

process-

flöden. 

Antal mötesdagar med 

chefsnätverk äldre som 

krockar med andra nätverk 

inom Kommunal utveckling 

under året. Nyckeltal: 0 st 

 

Andel projekt och aktiviteter 

som lyfts i ledningsgrupp eller 

på APT i syfte att hitta 

potentiella samverkansvinster 

internt. Nyckeltal: 100 %. 

 

FoU-ledare i äldreområdet 

upplever att befintlig process 

för att starta, genomföra och 

avsluta projekt är lättanvänd 

och relevant. Nyckeltal: 

kvalitativt mått. 

 

FoU-ledare i äldreområdet är 

välbekanta med 

beslutsprocesser internt på 

Kommunal utveckling samt 

inom ledningssystem för 

samverkan. Nyckeltal: 

kvalitativt mått. 

Samordna 

mötesdagar 

med övriga 

utvecklings-

områden. 

 

Kontinuerligt 

lyfta projekt 

och aktiviteter 

i lednings-

grupp/APT. 

 

Bidra aktivt för 

att hitta 

effektiva 

samverkans-

processer 

internt. 

Chefsnätverk 

äldre. 

 

Övriga 

utvecklings-

områden inom 

Kommunal 

utveckling. 

 

FoU-ledare inom 

äldreområdet. 

Grund-

finansiering. 

 

Budget 2017: 

1,75 åa 
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Perspektiv/mål: Process produktion – Systematisk samverkan. 

Syfte: Att skapa välfungerande samarbeten med externa samverkanspartners. 

Ansvarig FoU-ledare: Victoria Allard. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Systematisk 

samverkan. 

FoU-ledare i äldreområdet 

har god kännedom om 

ledningssystem för 

samverkan. Nyckeltal: 

kvalitativt mått. 

 

FoU-ledare i äldreområdet 

har kännedom om och 

arbetar utifrån den 

värdegrund som tagits 

fram för samverkan med 

Region Jönköpings län. 

Nyckeltal: kvalitativt mått 

 

FoU-ledare från 

äldreområdet deltar aktivt 

i förberedande och 

genomförande av möten 

med strategigrupp äldre. 

Nyckeltal: antal möten där 

FoU-ledare inte deltagit.  

Möten med 

strategigrupp 

äldre. 

 

Regelbunden 

genomgång av 

ledningssystem 

för samverkan 

och 

värdegrund i 

samverkan 

med 

äldreteamet. 

 

Aktivt delta i 

fortsatt 

utveckling av 

ledningssystem 

för samverkan. 

Medarbetare i 

Region 

Jönköpings län. 

Grund-

finansiering. 
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Perspektiv/mål: Lärande/förnyelse – Kommunal utveckling ska skapa attraktiva mötesplatser. 

Syfte: Att äldreområdet, på ett relevant sätt, kan fungera som plattform för informationsspridning, 

erfarenhetsutbyte och utveckling.  

Ansvarig FoU-ledare: Victoria Allard och Emma Grundström. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Kommunal 

utveckling 

ska skapa 

attraktiva 

mötesplatser. 

Andel 

mötesdeltagare som 

upplever att 

mötesplatser under 

året varit relevanta 

för den egna 

verksamheten. 

Nyckeltal: 100 %. 

 

Regelbunden 

utvärdering av 

arrangerade 

mötesplatser 

inom 

äldreområdet. 

 

Politiker, chefer och 

medarbetare inom 

äldreomsorg och 

hemsjukvård i länets 

kommuner. 

Medborgare i 

Jönköpings läns 

kommuner. 

Grundfinansiering.  

 

Perspektiv/mål: Lärande/förnyelse – Bidra till kompetensutveckling i kommunerna. 

Syfte: Att äldreområdet fungerar som ett stöd för kommunerna gällande behovsinventering, 

samordning och genomförande av för området intressanta utbildningar.   

Ansvarig FoU-ledare: Victoria Allard och Emma Grundström. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Bidra till 

kompetens-

utveckling i 

kommunerna. 

Andel av chefsnätverk 

äldre som upplever att 

äldreområdet: 

 sprider information 

om relevanta 

utbildningar. 

Nyckeltal: 100 %. 

 fungerar som en 

avlastning gällande 

samordning av 

utbildningar som är 

intressanta för hela 

länet. 

Samordning 

av 

utbildningar 

kopplat till 

IBIC. 

Äldres 

psykiska 

hälsa. 

Chefsnätverk äldre. 

Medarbetare i länets 

äldreomsorg och 

hemsjukvård.  

Grundfinansiering. 

 



31 

 

Perspektiv/mål: Medarbetare – Verksamheten präglas av engagerade medarbetare. 

Syfte: Att medarbetare i äldreområdet ska trivas såväl i teamet som med sina arbetsuppgifter. 

Ansvarig FoU-ledare: Victoria Allard.  

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Verksamheten 

präglas av 

engagerade 

medarbetare. 

FoU-ledare i 

äldreområdet vet 

vad som förväntas 

av dem i sitt 

uppdrag.  

Nyckeltal: 100 %. 

 

Kontinuerliga 

avstämningar 

gällande 

fysisk, 

organisatorisk 

och 

psykosocial 

arbetsmiljö på 

teamträffar. 

Regelbundna 

teamaktiviteter 

för att främja 

god stämning i 

gruppen. 

Grundlig 

introduktion av 

nya 

medarbetare i 

teamet. 

Medarbetare inom 

äldreområdet. 

Grundfinansiering.  
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Perspektiv/mål: Ekonomi – Effektiv resursanvändning. 

Syfte: Att äldreområdets arbete genererar maximal nytta för länets äldre och kommunernas 

äldreomsorgs-, hälso- och sjukvårdsverksamheter. 

Ansvarig FoU-ledare: Victoria Allard. 

Tidsplan: 2017. 

 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Resurseffektivitet Under året 

genomföra en 

mätning av nytta 

för målgrupperna. 

Arbeta fram 

metod för att 

mäta nytta för 

målgrupperna. 

Äldre i Jönköpings län. 

Medarbetare i 

kommunernas 

äldreomsorgs-, hälso- 

och sjukvårds-

verksamheter. 

Chefsnätverk äldre. 

Grundfinansiering.  
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Arbete och delaktighet 

Ekonomiskt bistånd 

Perspektiv/mål: Process/produktion - Systematisk samverkan. 

Syfte: I samverkan med länets kommuner fortsätta och vidareutveckla det arbete som påbörjats inom 

erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 

Ansvarig FoU-ledare: Karin Fröderberg. 

Tidsplan: Första halvåret 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att kommunerna 

upplever nytta med 

samverkan och kan 

tillgodogöra sig 

erfarenhetsutbytet i den 

egna organisationen. 

Upprätthålla 4 

gemensamma 

mötesplatser för 

ledning och 

styrning som 

etablerats under 

2016. 

Samordna 

aktiviteter för 

erfarenhets-

utbyte och 

kunskaps-

utveckling 

utifrån den 

handlingsplan 

som upprättas 

för 2017. 

Chefsnätverk 

ekonomiskt 

bistånd samt i 

förekommande 

fall handläggare 

inom ekonomiskt 

bistånd. 

Grund-

finansiering  

 

Budget 2017: 

0,3 åa 

 

Arbetsmarknad 

Perspektiv/mål: Process/produktion - Systematisk samverkan. 

Syfte: I samverkan med länets kommuner fortsätta och vidareutveckla det arbete som påbörjats inom 

erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. 

Ansvarig FoU-ledare: Karin Fröderberg. 

Tidsplan: Första halvåret 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att kommunerna 

upplever nytta med 

samverkan och kan 

tillgodogöra sig 

erfarenhetsutbytet i den 

egna organisationen. 

Arrangera minst 

4 gemensamma 

mötesplatser för 

styrning och 

ledning. 

Samordna 

aktiviteter för 

erfarenhetsutbyte 

och kunskaps-

utveckling utifrån 

den handlingsplan 

som upprättas för 

2017. 

Chefer inom 

arbets-

marknads-

enheterna samt 

i före-

kommande fall 

utvecklare, 

kvalitets-

samordnare.   

Grund-

finansiering. 

Budget 2017: 

0,3 åa 
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Implementering SE, IPS och SEd 

Perspektiv/mål: Lärande/förnyelse – Bidra till kompetensutveckling i kommunerna. 

Syfte: I samverkan med andra relevanta aktörer stärka metodutvecklingen inom SE, IPE och SEd 

samt stödja organiseringen av arbetet i linje med evidensbaserad praktik. 

Ansvarig FoU-ledare: Karin Fröderberg. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad kostnad 

Stödet i samband 

med insatserna ska 

upplevas relevant av 

målgruppen.  

Minst 4 läns-

övergripande 

träffar för 

metodansvariga 

SE-coacher.  

Utbildnings-

insatser inom 

området.  

Befintliga och 

framtida 

coacher samt 

relevanta 

chefer.  

Stöd i implementeringen 

av IPS finansieras av 

PRIO-medel psykiatri.  
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Funktionsnedsättning 

Förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga 

Perspektiv/mål: Process/produktion - Effektiva processflöden. 

Syfte: Stötta kommunerna i att förbättra processer med syfte att förstärka delaktighet och inflytande 

för barn och unga med funktionsnedsättning vid myndighetsutövning samt under fritid. 

Ansvarig FoU-ledare: Rekrytering pågår. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering

/ budgeterad 

kostnad 

1) Stödja LSS-

handläggare i arbetet 

med att förstärka 

delaktighet och 

inflytande för barn 

med 

funktionsnedsättning 

vid myndighets-

utövning. 

 

2) Stödja 

kommunerna i arbetet 

med att möjliggöra 

en meningsfull och 

aktiv fritid för barn 

och unga med lindrig 

utvecklingsstörning. 

1) Fyra nätverks-

träffar under 

året.  

 

 

 

 

 

 

 

2) En plan för 

gemensamt 

åtagande för att 

möjliggöra en 

meningsfull och 

aktiv fritid för 

målgruppen. 

1) Starta ett 

länsövergripande 

nätverk som utgörs av LSS-

handläggare och 

brukare/brukarföreträdare. 

 

 

 

 

2) Samverkan med FoU-

ledare från fritidsområdet, 

kommunala förvaltningar 

med ansvar för fritid, andra 

fritidsaktörer, kommunala 

förvaltningar med ansvar 

för område 

funktionsnedsättning och 

barn med lindrig 

utvecklingsstörning/ 

brukarföreträdare. 

1) LSS-hand-

läggare och 

brukare/ 

brukar-

företrädare. 

 

 

 

 

2) Barn och 

unga med 

lindrig 

utvecklings-

störning/ 

brukar-

företrädare, 

personal inom 

fritids-

verksamheter 

och verk-

samheter för 

personer med 

funktions-

nedsättning. 

0,05 åa = 

42 tkr
1
 

4 tkr
2
 

2 tkr
3
 

 

 

 

 

 

0,4 åa = 

336 tkr
4 

 
5
 

 

  

                                                      
1
 Inklusive OH-kostnad. 

2
 Ersättning till brukare. 

3
 Kostnad för fika till mötesdeltagare. 

4
 Inklusive OH-kostnad. 
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Förstärkt brukarmedverkan 

Perspektiv/mål: Process/produktion - Effektiva processflöden.  

Syfte: Stötta kommunerna i att förbättra processer med syfte att förbättra brukares inflytande och 

delaktighet vid deltagande i daglig verksamhet samt att förbättra deras möjlighet till arbete.  

Ansvarig FoU-ledare: Rekrytering pågår. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

1) Stödja LSS-

handläggare och chefer i 

arbetet med att förbättra 

brukares möjlighet till 

arbete istället för daglig 

verksamhet. 

 

2) Få kunskap om i vilken 

utsträckning och på vilka 

sätt brukare i kommunala 

dagliga verksamheter har 

möjlighet till inflytande 

och delaktighet, i syfte att 

utifrån erhållen kunskap 

öka brukarmedverkan. 

1) Fyra nätverks-

träffar under året. 

 

 

 

 

 

2) 1-2 dagliga 

verksamheter inom 

varje kommun i 

länet ska besökas 

för intervjuer. 

1) Starta ett 

länsövergripande 

nätverk som utgörs 

av LSS-

handläggare, chefer 

och brukare. 

 

2) Intervjua brukare, 

handledare samt 

chefer för daglig 

verksamhet kring 

brukarmedverkan. 

 

1) LSS-

handläggare, 

chefer och 

brukare. 

 

 

 

2) Brukare, 

utförarpersonal 

och chefer i 

länets alla 

kommuner. 

1) 0,05 åa = 

42 tkr
6
 

2 tkr
7
 

2 tkr
8
 

 

 

 

2) 0,2 åa = 

168 tkr
9 

4 tkr
10

 

2  

 

  

                                                      
6
 Inklusive OH-kostnad. 

7
 Ersättning till brukare. 

8
 Kostnad för fika till mötesdeltagare. 

9
 Inklusive OH-kostnad. 

10
 Milkostnad för resor till kommunerna. 
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Förstärkt brukarmedverkan 

Perspektiv/mål: Medborgare - Stödjande partnerskap. 

Syfte: Stötta kommunerna i metodanvändning med syfte att förbättra brukares möjlighet till 

delaktighet och inflytande i vardagen.   

Ansvarig FoU-ledare: Rekrytering pågår. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att ge kommunerna stöd i 

implementeringen av och 

användande av delaktig-

hetsmodellen, i syfte att 

öka brukares möjlighet till 

delaktighet och inflytande i 

vardagen. 

Tre nätverksträffar 

för kommunernas 

vägledare i delaktig-

hetsmodellen. 

Omvärldsbevaka, 

samordna arbetet och 

möjliggöra kollegialt 

lärande. 

Vägledare 

i de elva 

kommuner 

som del-

tagit i 

vägledar-

utbildning. 

0,05 åa = 

42 tkr
11

 

, 

 

 

 

  

                                                      
11

 Inklusive OH-kostnad. 



38 

 

Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning 

Perspektiv/mål: Process/produktion – Effektiva processflöden. 

Syfte: Genomföra pilotprojekt med Modell för Individanpassad Systematisk Uppföljning (MISU), 

som syftar till att genom individanpassning av insatser förbättra brukares välbefinnande. 

Ansvarig FoU-ledare: Rekrytering pågår. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Utveckla och 

anpassa MISU i 

syfte att få kunskap 

om vad som 

påverkar enskilda 

brukare utifrån 

olika 

hälsovariabler, för 

att härigenom 

bättre kunna 

utforma 

stödinsatser 

utifrån brukares 

faktiska behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) MISU ska ha 

använts tillsammans 

med minst 15 brukare 

och personal i tre 

kommuner under minst 

fem månader. 

b) MISU ska erbjudas 

som verktyg till 

samtliga länets 

kommuner vid årets 

slut. 

a) Bilda en projekt- och 

referensgrupp. 

b) Inventering av 

validerade 

mätinstrument i syfte att 

samla kvantitativa 

skalor som inbegriper 

relevanta 

hälsovariabler. 

c) Risk- och 

händelseanalys av 

modell och IT-verktyg 

för säkerställande av 

kvalitet och 

patientsäkerhet. 

d) Utbildning i MISU. 

e) Kontinuerlig mätning 

och dokumentation av 

variabler kopplade till 

brukares hälsa. 

f) Kontinuerlig analys 

och återkoppling på 

individnivå av 

hälsovariabler utifrån 

insamlad data. 

g) Uppföljningar och 

utvärdering för 

bedömning av 

verktygets användar-

vänlighet (enkäter, 

fokusgrupper och 

intervjuer med brukare, 

omsorgspersonal och 

chefer). 

Brukare med 

omfattande 

funktions-

nedsättning 

som bor i 

gruppbostad 

eller har 

personlig 

assistans 

samt  

personal i 

kommun-

erna. 

0,65 åa = 

546 tkr
12 

4 tkr
13

 

 

  

                                                      
12

 Inklusive OH-kostnad. 
13

 Ersättning till brukare/brukarföreträdare 
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Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning 

Perspektiv/mål: Medborgare – Stödjande partnerskap. 

Syfte: Att stödja kommunerna i länsgemensamt arbete med Öppna Jämförelser (ÖJ), i syfte att 

förbättra kommunernas resultat. 

Ansvarig FoU-ledare: Rekrytering pågår. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att utifrån fastställande av 

vilka av ÖJ:s kvalitets-

indikatorer som ska 

arbetas med 

länsövergripande, 

förbättra länets resultat 

inom de aktuella indika-

torerna. 

 Tillsätta en arbets-

grupp som tar fram 

en förbättringsplan 

(nuläge, mål, tids-

plan, uppföljning, 

utvärdering). 

Chefsnätverk, 

personal i 

kommunerna. 

0,1 åa = 

84 tkr
14

 

 

 

 

 

Övrigt 

Perspektiv/mål: Medborgare – Stödjande partnerskap. 

Syfte: Att leda och samordna verksamhetsområdet i syfte att underlätta kvalitetsutveckling inom 

kommunernas verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  

Ansvarig FoU-ledare: Rekrytering pågår. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finan-

siering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att stötta 

kommunerna i arbete 

inom verksamhets-

området personer med 

funktionsnedsättning, 

i syfte att underlätta 

kvalitetsutveckling. 

 

Anordna sex 

chefsnätverksmöten 

under året. 

Delta i alla möten för 

det nationella nätverket 

funktionshinderområdet 

EBP (3-4 samlingar/år). 

Delta i alla möten för 

Nationella Kompe-

tensrådet inom 

funktionshinder-

området (NKR) 

(2-3 samlingar/år). 

 a) Omvärldsbevaka, 

informera och samordna. 

b) Leda och samordna det 

chefsnätverk som det 

länsgemensamma arbetet 

utgår ifrån. 

 c) Delta i det nationella 

nätverket funktionshinder-

området EBP. 

d) Delta i det Nationella 

Kompetensrådet inom 

funktionshinderområdet. 

Chefsnät-

verk. 

 

Personal i 

kommunerna. 

0,7 åa = 

588 tkr
15 

20 tkr
16

 

12 tkr
17

 

7 tkr
18

 

 

 

 

                                                      
14

 Inklusive OH-kostnad. 
15

 Inklusive OH-kostnad. 
16

 Kostnad för resor och hotell vid deltagande i nationellt nätverk funktionshinderområdet EBP samt NKR. 
17

 Kostnad för fika och lunch vid chefsnätverk. 
18

 Kostnad för telefon för 2,25 åa. 
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Övrigt 

Perspektiv/mål: Medborgare – Stödjande partnerskap. Process/produktion – Effektiva processflöden. 

Ekonomi – Effektiv resursanvändning. 

Syfte: Att genom upprättande av länsövergripande ramavtal med utförare av vissa LSS- och SoL-

insatser effektivisera och kvalitetssäkra kommunernas arbete med verkställande av insatserna. 

Ansvarig FoU-ledare: Rekrytering pågår. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att stötta kommunerna i 

framtagande av ramavtal 

för utförande av vissa 

insatser, i syfte att 

kvalitetssäkra 

verkställandet. 

Länsövergripande 

ramavtal ska finnas 

för insatserna: 
 bostad med 

särskild service för 

vuxna enl. LSS, 

bostad med 

särskild service för 

barn eller 

ungdomar enligt 

LSS samt daglig 

verksamhet enligt 

LSS. 

 bostad med 

särskild service 

enligt SoL, 

sysselsättning 

enligt SoL. 

 Arbetsgrupp med 

kommun-

representanter, 

brukarföreträdare 

samt inköpare/ 

upphandlings-

ansvarig på 

Region 

Jönköpings län 

arbetar fram 

förfrågnings-

underlag,  

utvärderar anbud 

samt upprättar 

avtal. 

Brukare, 

länets 

kommuner 

och andra 

utförare av 

insatserna. 

0,05 åa = 

42 tkr
19 

4 tkr
20

 

80 tkr
21

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
19

 Inklusive OH-kostnad. 
20

 Ersättning till brukare/brukarföreträdare. 
21

 Konsultarvode för inköpare/upphandlingsansvarig på Region Jönköpings län.  
OBS! Arvodet är beräknat på 250 h x 320 kr/h, vilket motsvarar den timkostnad som konsulten fick för uppdrag 
att genomföra upphandling HVB för barn och unga samt HVB för vuxna. 
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Övergripande FoU-verksamhet 

eHälsa 

Perspektiv/mål: Medborgare - Stödjande partnerskap. 

Syfte: Begreppet eHälsa avser verksamhetsutveckling med stöd av digitala verktyg, produkter och 

tjänster. Det kan handla om avancerade applikationer för professionen, applikationer eller e-tjänster 

för den enskilde användaren för ökat inflytande och delaktighet, kontakt och informationsutbyte med 

sjukvården eller socialtjänsten, eller trygghetsskapande tjänster såsom olika typer av larm, sensorer 

eller påminnelsetjänster.  

De tre fokusområdena inom kommunal eHälsa är: 

 informationsförsörjning 

 trygghet, service och delaktighet i hemmet via digital teknik  

 e-tjänster för medborgare 

Ansvarig FoU-ledare: Carina Hellström. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Samordna e-

hälsoarbetet för 

regionens 

kommuner. 

Nätverks-

aktivitet minst 

tre tillfällen per 

termin för det 

kommunala 

chefsnätverket. 

 

Fortsatt nätverk för 

övergripande eHälsa för att 

stötta kommunernas arbete, 

underlätta erfarenhetsutbyte 

och tillvaratagande av goda 

exempel.  

I nätverksarbetet ingår 

kartläggning, omvärlds-

bevakning och stöd för 

långsiktig utveckling.  

Mål: stöd för fortsatt 

utvecklingsarbete.  

Regional handlingsplan 

kommunal eHälsa 2017-

2020 har utarbetats 2016. 

Samtliga 

social-

tjänster i 

länet. 

Budget 2017: 1,0 åa 

 

Budget 2018: 0:- 

Samordna e-

hälsoarbetet för 

regionens 

kommuner. 

Samtliga 

kommuner 

använder 

SKL:s själv-

värderings-

verktyg 

”LIKA-IT-

tempen på 

socialtjänsten”. 

Sammanställning av 

kommunernas svar för att 

tillsammans avgöra vilka 

gemensamma insatser som är 

lämpliga. 

Samtliga 

social-

tjänster i 

regionen. 

Budget 2017: 1,0 åa 

 

Budget 2018: 0:- 
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Digitalt informationsflöde i vårdkedjan 

Perspektiv/mål: Process/produktion - Effektiva processflöden/Systematisk samverkan. 

Syfte: Underlätta systembyte för samordnad vårdplanering från Meddix till Cosmic Link. 

Ansvarig FoU-ledare: Carina Hellström. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Digitalt 

informationsflöde 

i vårdkedjan. 

 

Underlätta 

systembyte för 

samordnad 

vårdplanering från 

Meddix till 

Cosmic Link. 

 Genomfört ett antal 

nödvändiga aktiviteter såsom 

informationssäkerhets-

genomgång, kravanalys, 

förslag till systemförvaltnings-

organisation. 

Samtliga 

social-

tjänster i 

regionen, 

samverkan 

med 

regionens 

folkhälsa 

och 

sjukvård. 

Budget 2017: 1,0 åa 

 

Budget 2018: 0:- 

 

Verksamhetsförlagd utbildning VFU 

Perspektiv/ mål: Process/produktion - Effektiva processflöden/systematisk samverkan. 

Syfte: Stärka samarbetet mellan länets kommuner och Hälsohögskolan gällande VFU-arbetet för 

utbildningarna arbetsterapeut, socionom och sjuksköterska. Skapa en gemensam grund för VFU-

arbetet i länet. 

Ansvarig FoU-ledare: Pia Persson. 

Tidsplan: Flerårigt pågående arbete med delprojekt i utvecklingssyfte. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Utveckla en 

gemensam process 

för olika delar i 

samarbetet med 

Hälsohögskolan 

enligt 

organisationsplanen 

samt Region 

Jönköpings län. 

Kommunernas 

arbetsgrupp för 

VFU träffas vid 

minst tre 

tillfällen per 

termin för 

arbete med 

långsiktig 

utveckling av 

arbetsprocessen. 

I samarbete med 

Hälsohögskolan 

kommer en ny 

handledningsmodell 

att arbetas fram 

under året. 

Diskussioner 

kommer att föras 

om samverkan 

mellan 

Hälsohögskolan, 

Region Jönköpings 

län och länets 

kommuners 

socialtjänster. 

Hälsohögskolan 

och 

kommunernas 

socialtjänster 

och dess 

verksamheter. 

Region 

Jönköpings län 

och länets 

socialtjänster i 

samverkan.  

Budget 2017: 

Finansiering  

50 % 

samordnartjänst 

på Kommunal 

utveckling sker 

via ersättning för 

VFU-veckor i 

kommunerna. 

Arbetsgruppens 

tid finansieras av 

respektive 

kommun. 
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Vård- och omsorgscollege, VO-college 

Perspektiv/ mål: Process/produktion - Effektiva processflöden/systematisk samverkan. 

Syfte: Aktuella kommuner i länet ska skriva två lokala ansökningar för att certifieras och ingå i VO-

college Höglandet. Arbetet ska samordnas och drivas via Kommunal utveckling. 

Ansvarig FoU-ledare: Pia Persson. 

Tidsplan: September 2016 till mars 2018. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Skriva två 

lokala 

ansökningar till 

VO-college som 

ska certifieras 

och ingå i 

befintligt VO-

college 

Höglandet. 

Processamordnare 

ansvarar för att 

arbetet utförs i 

samarbete med 

kommunala 

representanter 

enligt framtagen 

tidsplan. 

Skriva de lokala 

ansökningarna i 

samarbete med 

kommun- och 

region 

representanter. 

Ingå i nätverk med 

dess träffar på 

riksnivå, VO-

college 

Riksförening.  

Skapa de styr- och 

arbetsgrupper som 

arbetet kräver. 

Aktuella 

kommuner inom 

Jönköpings län 

samt Region 

Jönköpings län. 

VO-college 

Höglandet. 

Budget för 

arbetet är 

planerad för 

tidsplanen 

och 

finansieras av 

aktuella 

kommuner 

och Region 

Jönköpings 

län.   

 

Öppna jämförelser 

Perspektiv/mål: Process/produktion och effektiva processflöden. 

Syfte: Vi ska ge kommunerna i länet ett stöd som underlättar lokal analys av öppna jämförelser. Vi 

ska samordna genomgång av enkäter samt analysseminarier för varje enskilt jämförelseområde. 

Arbetet sker efter den modell som FoUrum jobbat fram. 

Ansvarig FoU-ledare: May Wismén. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Vara ett regionalt stöd 

utifrån resultat i de 

fall chefsnätverken 

pekat ut ett område 

alternativt indikatorer.  

Resultat från 

öppna jämförelser 

ska redovisas i 

aktuella 

chefsnätverk.  

5 av 5 möjliga. 

Använda 

regionens modell 

utifrån 

kvalitetssäkrad 

inlämning, 

regionrapport samt 

genomgång inom 

möjliga områden. 

Chefs-

nätverken 

samt 

utvecklings-

ledare. 

Grund-

finansiering. 

 

Kostnaden ryms 

inom respektive 

områdes 

chefsnätverk. 
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CHANGE-projektet 

Syfte: Stärka ställningen på arbetsmarknaden för de som redan arbetar med integration, men 

inkluderar även personer som står längre från arbetsmarknaden. 

Projektet ska också tillgodose arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens inom 

integrationsområdet med särskilt fokus på jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Ansvarig projektledare: Joel Malmvall. 

Tidsplan: Projektet som finansieras av ESF pågår från 1 september 2016 till 31 augusti 2019. 

En fördjupad behovs- och målgruppsanalys görs för närvarande och den kommer att ligga till grund 

för en genomförandeplan för 2017 och framåt som ska vara klar senast den 28 februari 2017. 

 

Inflytande och delaktighet 

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Syftet är att stärka förutsättningar för inflytande och delaktighet på verksamhetsnivå genom att 

införa beslutade strategier kring genuint inflytande och delaktighet. 

Ansvarig FoU-ledare: Iréne Josephson. 

Tidsplan: 2017. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Framgångsfaktorer 

för genuint 

inflytande och 

delaktighet på 

gruppnivå är 

implementerade 

och fungerande.   

 

Andel projekt- och  

aktivitetsplaner samt 

rapporter som redogör 

för nivå av 

inflytande/delaktighet, 

samt dess effekter. 

Nyckeltal: 100 %.  

Följs upp vid slutet av 

året genom granskning 

av de dokument som 

publicerats under året.  

 

Antal projekt/aktiviteter 

med person med egen 

erfarenhet anställd. 

 

Andel inflytanderåd, 

beräknas på antal team.  

1. Planera och 

genomföra 

regelbundet 

återkommande 

seminarium om 

inflytande och 

delaktighet. 

Ämne anpassas 

till medarbetarnas 

intresse och 

behov. 

 

2. Uppdatering av 

policydokumentet 

för ersättning. 

I första hand 

Kommunal 

utveckling och 

de chefsnätverk 

som samordnas 

via Kommunal 

utveckling. I 

andra hand 

medarbetare 

inom de av 

kommunernas 

verksamhetsfält 

som ingår i vårt 

uppdrag. 

Kostnader fördelas 

gemensamt av 

samtliga områden. 
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Förstärkt forskning 

Perspektiv/mål: Lärande/förnyelse – Bidra till kommunens kompetensutveckling. 

Syfte: Stärka relationen mellan forskning och praktik i vår verksamhet och i nästa steg kommunernas 

verksamhet. Arbetet utvecklas nu i en särskild arbetsgrupp och resultatet av deras arbete kommer att 

styra hur inriktningen blir under 2017 och framöver. Arbetet leds av Stefan Österström, 

utvecklingschef för socialtjänsten i Jönköpings kommun. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad kostnad 

Stärka relationen 

mellan forskning 

och praktik i vår 

verksamhet. 

Samtliga 

forskningsprojekt/ projekt-

resultat är förankrade inom 

respektive 

team/chefsnätverk. Följs 

upp kontinuerligt genom 

samtal med teamchefer/ 

teamsamordnare. 

 

Arbetet ses över under 

hösten 2016 – våren 2017, 

därefter kommer 

strategiska mål att 

formuleras. 

Handledning av 

doktorander som 

delfinaniseras av 

FoUrum.  

 

Handledning av 

masterstudenter 

inom Jönköping 

Academy.  

 

Ledamot i 

forskningsetiska 

kommittén på 

Hälsohögskolan. 

 

Å ena sidan 

akademiska 

institutioner, å 

andra sidan 

medarbetare på 

FoUrum. 

 

Grundfinansiering: 

Ca 0,25-0,5 åa 
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FoUrum utbildning 

Länets kommuner har bildat ett gemensamt partnerskap inom förskola och skola. Vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet ska utgöra grunden i alla projekt och satsningar. Utgångspunkten för alla 

aktiviteter och projekt ska vara kommunernas prioriterade behov. 

Perspektiv/mål: Jönköpings läns skolor och förskolor ska inom fem år ligga i topp vad gäller barnens 

och elevernas upplevelse av trygghet och måluppfyllelse. 

Syfte: Genom partnerskapet arbeta med att utveckla kvaliteten inom utbildningen i Jönköpings län.  

Ansvarig FoU-ledare: Yvonne Lindén Andersson. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Starta projektet 

”Hur skapas 

framgångsfaktorer 

i lärsituationer? 

En observations- 

och 

intervjustudie.” 

Starta ytterligare 

2-3 utvecklings-

och/eller 

forskningsprojekt. 

 Starta projektet 

Hur skapas 

framgångsfaktorer 

i lärsituationer? 

En observations- 

och 

intervjustudie. 

FoUrum 

utbildning i 

samverkan med 

lärosäten ta fram 

förslag på 

projektplan för de 

2-3 projekten. 

Elever och 

personal i 

länets skolor 

och förskolor. 

Grundfinansiering: 

Länets kommuner.  
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Fjärrundervisning 

Perspektiv/mål: Öka förutsättningarna för en likvärdig utbildning oavsett elevens modersmål. 

Syfte: Genom samverkan på entreprenad mellan länets kommuner i fjärrundervisning i modersmål 

och stöd i form av studiehandledning på modersmålet erbjuda den undervisning som elever har behov 

av och rätt till enligt skollagen. 

Ansvarig FoU-ledare: Pakitta Kiatkulthorn. 

Tidsplan: Förstudie vårterminen 2017, därefter flera år. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Ökad tillgång av 

lärare med rätt 

modersmål och 

ämneskunskaper. 

Öka 

förutsättningarna 

för elever att nå 

kunskapsmål och 

värdegrundsmål. 

Höja personalens 

och elevernas 

digitala 

kompetens. 

Utveckla 

pedagogiska/ 

didaktiska 

metoder för 

fjärrundervisning. 

Utveckla 

användandet av 

digitala läromedel 

för att skapa en 

större variation i 

undervisningen. 

Antal 

genomförda 

utbildningar för 

modersmåls-

lärare och 

studiehand-

ledare. 

Antal elever 

som får 

undervisning i 

fjärrundervis-

ning. 

Antal språk med 

fjärrundervis-

ning mellan 

kommuner. 

Antal språk med 

fjärrundervis-

ning inom 

kommunen. 

Kartlägga 

språkbehov och 

lärarresurser i 

kommunerna. 

Samordna 

undervisning 

mellan länets 

kommuner. 

Planera, 

dimensionera och 

genomföra 

utbildning för 

modersmålslärare 

och 

studiehandledare 

och pedagoger i 

teknik och 

pedagogik/ 

didaktik. 

Rektorer, 

modersmålslärare, 

studiehandledare, 

pedagogisk 

personal och 

elever i 

grundskola och 

gymnasieskolan. 

Kommunernas 

grundfinansiering 

samt regionala 

projektmedel.  
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FoUrum fritid 

Kommunerna har ett grundläggande intresse av att förutsättningarna för idrott och fysisk aktivitet 

utvecklas, oavsett om aktiviteterna utövas i föreningar, i skolan eller på egen hand. Det är viktigt att 

medborgarna har tillgång till resurserna på ett jämställt sätt. Kommunerna ska verka för att idrotts- 

och fritidsverksamheten erbjuder anläggningar och utbud utifrån lokala behov. 

Perspektiv/mål: Systematisk samverkan. Lärande/förnyelse - Bidra till kompetensutveckling. 

Syfte: Med inriktning på strategiskt forsknings- och utvecklingsarbete inom områdena natur och 

friluftsliv, förenings- och idrottsverksamhet samt öppen ungdomsverksamhet åstadkomma en ökad 

kvalitet i verksamheterna. Samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan kommunerna ska stärkas och 

därmed öka medvetenheten om fritidssektorns roll som utvecklingspotential för hela samhället.  

Ansvarig FoU-ledare: Eva Gunnarsson. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Att stärka 

fritidssektorn i 

kommunerna genom 

att de upplever nytta 

med samverkan och 

kan tillgodogöra sig 

erfarenhetsutbytet i 

den egna 

organisationen. 

 Vitalisera och 

stärka de olika 

nätverken 

genom 

systematiskt 

kunskapsutbyte, 

kompetens-

utveckling 

genom kurser, 

konferenser, 

studiebesök, 

seminarier och 

andra möten.  

Att stödja och 

stärka 

utvecklingen av 

den lokala 

praktiken 

genom 

forskning.  

Fritidschefer. 

Chefer för öppen 

ungdoms-

verksamhet. 

Bad- och 

anläggnings-

chefer. 

Handläggare för 

administrativt 

stöd till 

föreningslivet/ 

fritid för 

funktionshindrade

. 

Medarbetare med 

uppdrag 

friluftsliv. 

Övriga 

medarbetare inom 

sektorn. 

Grund-

finansiering:  

kommunerna i 

länet. 
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Miljösamverkan f 

Miljösamverkan f är ett samarbete mellan alla kommuner i Jönköpings län, Länsstyrelsen och Region 

Jönköpings län.  

Samarbetet syftar till att samordna och effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd 

både till myndighetsutövning (tillsyn) och till mer informativa och förebyggande insatser. Arbetet 

styrs av en styrgrupp med representanter från medverkande parter. 

Aktivitet Genomförande Projektgupp/ 

Ansvarig 

Miljökvalitetsmål 

Tillsynsprojekt 

Tillsyn av bassängbad 

inkl. mindre 

badanläggningar på 

hotell och SPA. 

 

Handläggarstöd, 

tillsynskampanj och 

projektrapport. 

 

Annie Gustafsson, 

Vaggeryd, 
Lars Erik 

Sidenholm, Habo- 

Mullsjö 

kommuner, 

Li Ohlson, Tranås,  

Lina Tillby, 

Tranås, 

Torbjörn 

Adolfsson, Aneby. 

God bebyggd miljö. 

Tillsyn 

avfallshantering. 

Handläggarstöd, 

tillsynskampanj och 

projektrapport. 

 

 

 

 

Linda Vikström, 

Jönköping, 

Annette Rosén, 

Jönköping, 

Lars-Ingvar Björk, 

Värnamo, 

Cecilia Karmetun, 

Vetlanda. 

God bebyggd miljö. 

Giftfri miljö m.fl. 

 

Handläggarstöd 

Buller från 

skjutbanor, 

motocross, enduro 

m.m.  

Framtagande av 

handläggarstöd för buller från 

verksamheter där bullret inte 

är konstant utan koncentrerat 

till vissa tillfällen, där boende 

i området ofta störs. 

Framtagande av 

handläggarstöd. 

Maria Westlund, 

Jönköping, 

Maud Enqvist, 

Gislaved, 

Torbjörn 

Adolfsson, Aneby. 

God bebyggd miljö. 

Miljöolyckor 

 

Framtagande av 

handläggarstöd och 

gemensamma rutiner. 

Gemensam 

utbildning/workshop med 

Räddsam f. 

David Melle, 

Jönköping, 

Dörte Schuldt, 

Vaggeryd, 

Per Fernström, 

Sävsjö, 

Peppe Kättström, 

Tranås, 

Peter Larsson, 

Eksjö. 

God bebyggd miljö. 

Giftfri miljö. 

Grundvatten av god 

kvalitet. 

Levande sjöar och 

vattendrag m.fl. 
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Utbildningar/workshops 

Tatueringsverksam-

heter. Gemensam 

utbildning för 

inspektörer och 

verksamhetsutövare. 

Om möjligt anlita Tattoo and 

Piercing Education 

Scandinavia för föreläsning 

riktade mot tatuerare, 

piercingverksamheter, 

steriltekniker och 

miljöinspektörer. Möjlighet 

till dialog mellan olika parter. 

Ev. bjuds även Socialstyrelsen 

in. 

Samordnaren för 

Miljösamverkan f. 

God bebyggd miljö. 

Giftfri miljö. 

 

Utbildning om ABP-

animaliska 

biprodukter. 

Information om hur ABP-

förordningen ska användas för 

att till exempel kunna bedöma 

om ett ABP-ärende är ett 

miljöärende eller ett 

livsmedelsärende.  

Samordnaren för 

Miljösamverkan f. 

 

Obligatorisk 

ventilationskontroll. 

 

Utbildning med syftet att 

deltagarna efter avslutad 

utbildning ska kunna tolka 

protokoll från obligatoriska 

ventilationskontroller. 

 

Anordnas tillsammans med 

Länsstyrelsen och riktar sig 

till handläggare inom miljö 

och plan och bygg. 

Samordnaren för 

Miljösamverkan f 

och Länsstyrelsen. 

 

Handläggarträffar 

Enskilda avlopp  Oktober Samordnaren för 

Miljösamverkan f 

och Länsstyrelsen. 

Grundvatten av god 

kvalitet. 

Ingen övergödning. 

Levande sjöar och 

vattendrag. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård. 

God bebyggd miljö. 

Ett rikt växt- och djurliv. 

Lantbruk September Samordnaren för 

Miljösamverkan f 

och Länsstyrelsen. 

Grundvatten av god 

kvalitet. 

Ingen övergödning. 

Levande sjöar och 

vattendrag. 

Hav i balans samt 

levande kust och 

skärgård. 

God bebyggd miljö. 

Ett rikt växt- och djurliv. 

 

 
  

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/
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Årligt återkommande aktiviteter  Antal per år (vår/höst) 

Styrgruppen för Miljösamverkan f  4-5 

Kontaktpersonerna för Miljösamverkan f     1 (vår) 

Handläggarna för miljöbalkstillsynen i länet  1 (vår) 

Miljöcheferna i länet  3 

Miljönämndspresidierna i länet   2  

Miljöbrottssamverkan (polis, åklagare, handläggare + Miljösamverkan f) 3-4 

Miljömålssamordnarträff (Länsstyrelsen anordnar)  2 

Projektledarträff Miljösamverkan Sverige  2 

Samordningsgrupp Miljö och Hälsa Jönköpings län (Region Jönköpings 

län, Länsstyrelsen i Jönköpings län m.fl.) 
2-3 
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Kurs och konferens 

Perspektiv/mål: Medborgare kund/Stödjande partnerskap. 

Syfte: Kurs och konferens är den funktion inom Kommunal utveckling som samordnar 

primärkommunernas personal- och kompetensutveckling. Syftet med verksamheten är att samordna 

kurser och konferens för länets 13 kommuner. Kurs och konferens erbjuder bland annat ett brett och 

verksamhetsanpassat utbildningsutbud, baserat på kommunernas behov och önskemål. 

Ansvarig kurssamordnare: Eva Lindkvist. 

Tidsplan: Flerårig. 

Mål Styrtal Aktivitet Målgrupp Finansiering/ 

budgeterad 

kostnad 

Vi ska bli en ännu mer 

efterfrågad verksamhet 

med ett grundutbud av 

kurser och utbildningar 

som utgår från 

kommunernas behov 

genom att: 

 

Ingå i och få kännedom 

om fler strategiskt 

viktiga nätverk i länet 

där kompetens-

utvecklingsbehov 

diskuteras och planeras. 

På så sätt kan vi bland 

annat öka antalet 

deltagare per kurs. 

 

Nå ut till fler 

yrkesgrupper 

inom 

kommunernas 

verksamheter. 

 

Öka 

kursutbudet 

med ca 3-4 %. 

Arbeta med 

marknadsföring/ökad 

kännedom om verksamheten 

ute i länets kommuner. Vara en 

resurs och samarbets-partner 

vid längre kompetensutveckling 

över tid och inte enbart vid 

enstaka kursdagar. 

 

Aktivt komplettera och stödja 

referensgruppen i deras arbete 

med att kartlägga 

kompetensutvecklingen i den 

egna kommunen. Involvera och 

stärka gruppen än mer genom 

fördjupande möten/träffar med 

kompetenshöjande inslag. 

Referensgruppen består av två 

representanter från länets 13 

kommuner. 

 

Fördjupa samarbetet med 

Regional utveckling, vilket ska 

leda till fler uppdrag i form av 

kurser och konferenser. 

 

Fördjupa samarbetet med 

FoUrum, vilket ska leda till en 

mer effektiv användning av 

Kurs och konferens för 

FoUrums kursverksamheter. 

 

Kvalitetssäkra våra kurser och 

utbildningar genom att alltid 

genomföra webbenkäter med 

kursdeltagarna efter avslutad 

kurs/utbildning. 

Alla 

yrkesgrupper 

inom 

offentlig 

kommunal 

verksamhet. 

 

Verksamheten 

är intäkts-

finansierad, 

vilket innebär 

att kursavgifter 

ska finansiera 

samordnarens 

lön, lokalhyra, 

telefon och 

består av  

100 % tjänst 

fördelat på en 

person. 
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Bilaga 1 – Budget 2017 

       

 

I alla budgetar ingår 20 % OH kostnad - summor i tusen kronor     

Område 
Ingående 
balans 2017 

Externa 
medel 

Budgeterad 
kostnad totalt 

Varav OH kostnad 
(20 %) 

"Resultat" 2017 
exkl IB 

"Belastar" 
grundfinans Kvar 2017  

PRIO MEDEL               
 

Barn unga 12275 3000 4175 693 -1175 0 11100 
 

Psyk 10800 4050 7575 1257 -3525 0 7275 
 

Äldre 550   1550 257 -1550 1000 0 
 

Missbruk 
 

2700 2700 448 0 0 0 
 

Funktionsnedsättning 0 0 900 149 -900 900 0 
 

Arbete delaktighet 400 0 900 149 -900 500 0 
 

VFU 0 500 500 83 0 0 0 
 

VO-College   1060 1060 176 0 0 0 
 

Forskningssamordning 0 0 400 66 -400 400 0 
 

Brukarmedverkan 100 0 300 50 -300 200 0 
 

Jönköping Academy 0 0 500 83 -500 500 0 
 

E-Hälsa 0   900 149 -900 900 0 
 

Regionala Stödstrukturer 800   800 133 -800 0 0 
 

Change   5100 5100 429 0 0   
 

Gem Social Välfärd 800 0 1000 166 -1000 200   
 

Totalt FoUrum exkl Prio 2650 9360 16610 4290 -7250 4600 0 
 

Grundfinans Social Välfärd och Hälso & Sjukvård 1500 6470 4430   2040   3540 
 

                
 

Personligt ombud   6600 6600 100 0   0 
 

Miljösamverkan F 400 729 1000 67 0   129 
 

Skolsamverkan 1130 2644 3000 504 0   774 
 

Fritid 425 883 1300 67 0   8 
 

Kurs o konferens 124 3000 3000 67 124   124 
 

Stabspersonal, IT, hyror, mm 0 1475 6400 5095 170 -170 0 
 

Totalt PKU 29304 38211 49660 5095 -6354 4430 22950 
 


