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Finansiering av FoUrum social välfärd 
och hälso- och sjukvård  

Bakgrund 
Kommunal utvecklings FoU-verksamhet inom social välfärd och hälso- och 

sjukvård har till stora delar sedan 2010 varit finansierad med stadsbidrag. I 

grundavtalen finns inte full finansiering som det finns för skola, fritid och 

miljösamverkan.  

 

Med anledning av att nuvarande stadsbidrag som i själva verket är sparade medel 

(ej förbrukade medel) från tidigare år, har socialcheferna i länet enats om att höja 

finansieringen så att de arbeten som samordnas inom social väldfärd och hälso- 

och sjukvård även i framtiden kan fortsätta. Idag finns inga medel riktade till den 

regionala stödstrukturen, utan de stadsbidrag som kommunerna erhåller går direkt 

till kommunerna.  

 

Nedanstående förslag utgår från en finansering och bemanning som bygger på 

dagens verksamhet och som förväntas fortsätta över tid. Socialchefernas nätverk 

är beslutande organ för Kommunal utvecklings verksamhet och för prioriteringar 

år från år. 2017 kommer verksamheten till stora delar kunna finansieras av 

kvarvarande medel inom psykiatri samt barn och unga. Om Kommunal utveckling 

inte erhåller externa medel från andra än länskommunerna, blir kommunernas 

kostnad för social välfärd och hälso- och sjukvård i enlighet med vad som nedan 

anges och det gäller från och med 2018.  

 

Kommunal utveckling arbetar intensivt med att finna andra externa 

finansieringsmöjligheter förutom de medel som kommunerna i länet själva 

finansierar. 
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Det faktiska beloppet kommer att kunna presenteras i slutet av varje 

verksamhetsår. Nedanstående summa är ett maxbelopp för varje kommun 

avseende verksamhet inom social välfärd och hälso- och sjukvård. 

 

Verksamheter 

 Barn och unga 2,0 årsarbetare 

 

 Psykiatri och beroendevård 2,0 årsarbetare 

 

 Funktionshinder 1,0 årsarbetare 

 

 Arbete och försörjning 1,0 årsarbetare 

 

 Äldreområdet och hälso- och sjukvård 1,75 årsarbetare 

 

 E-hälsa/digitalisering/öppna jämförelser 1,0 årsarbetare  

 

 Forskning/brukamedverkan inom social välfärd och hälso- och sjukvård 

1,0 årsarbetare 

 

 

Kostnadsfördelning 
 

Nedan redovisas kommunernas finansiering för år 2016, samt kommunernas 

kostnad från och med 2018 under förutsättning av att inga stadsbidrag eller andra 

externa medel erhålls till verksamheten. Förutom personalkostnader ska även 

budget för resor, konferenser/möten för deltagare och övriga kostnader 

finansieras. Dessa finns inräknade i nedanstående belopp.  

 

Avgift för FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård (grundavgift) 

 

Jönköpings kommun 

Kostnad 2016, 2 368 170 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 3 519 400 kr 

 

Habo kommun 

Kostnad 2016, 204 120 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 310 300 kr 

 

Mullsjö kommun 

Kostnad 2016, 131 040 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 195 200 kr 

 

Vaggeryds kommun 

Kostnad 2016, 241 920 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 365 500 kr 
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Värnamo kommun 

Kostnad 2016, 608 580 kr 

Årlig kostnad fr om 2018, 905 900 kr 

 

Gnosjö kommun 

Kostnad 2016, 175 140 kr 

Årlig kostnad fr om 2018, 262 000 kr 

 

Gislaveds kommun 

Kostnad 2016, 530 460 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 797 500 kr 

 

Vetlanda kommun 

Kostnad 2016, 493 290 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 736 000 kr 

 

Sävsjö kommun 

Kostnad 2016, 211 050 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 319 700 kr 

 

Eksjö kommun 

Kostnad 2016, 305 550 kr 

Årlig kostnad fr om 2018, 451 200 kr 

 

Aneby kommun 

Kostnad 2016, 115 920 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 174 500 kr 

 

Tranås kommun 

Kostnad 2016, 350 910 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 516 200 kr 

 

Nässjö kommun 

Kostnad 2016, 563 850 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 846 600 kr 

 

Prisjustering 

Prisjustering sker årligen med prisindex.  Kommunernas kostnad räknas efter 

skattekraften. 

 

Utredningar  

Undertecknad hänvisar till utredningar som ligger till grund för vikten av en väl 

fungerande samverkansstruktur på länsnivå. Bland annat har forskare Lennart 

Svensson gjort en utvärdering av verksamheten (2014) och Statskontoret har gjort 
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en utredning om de regionala stödstrukturerna där Jönköpings län redovisas som 

ett mycket bra exempel. 

 

Förslag till beslut 
PKS (Primärkommunalt samverkansorgan) föreslås besluta att rekommendera 

länskommunerna att anta ovanstående finanseringsmodell. 

 

Ola Götesson 

Utvecklingschef 


