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Finansiering av stab och ledning för 
Kommunal utveckling 
 

Medlemsavgifter 

År 2010 skrevs ett avtal med länets kommuner om finansiering av dåvarande 

Kommunal utveckling och en medlemsavgift på 1,4 mnkr. Avgiften har enbart 

indexuppräknats sedan dess. Medlemsavgiften skulle då finansiera 

organisationens övergripande stab och ledning.  

 

Idag motsvarar dessa tjänster 4,65 årsarbetare och 300 tkr finansierar 

skolsamverkan. Tjänsterna 4,65 årsarbetare är utvecklingschef, kommunikatör, 

administrativ samordnare, ekonom och kvalitetssamordnare. Regionen fakturerar 

även för IT och HR-stöd.  

 

Stab och ledning är övergripande resurser som finns till för hela verksamheten 

dvs. samtliga samverkansområden - social välfärd och hälso- och sjukvård, skola, 

miljö och fritid. Sedan 2010 har stab och ledning till stora delar finansierats av 

kvarvarande stadsbidrag som egentligen är riktade till framförallt 

utvecklingsarbete inom barn och unga, äldre, psykiatri och beroendevård. 

Samverkansområdet social välfärd och hälso- och sjukvård har således finansierat 

stora delar av stab och ledning för Kommunal utveckling.  

 

Eftersom stadsbidragen inte längre tillfaller de regionala stödstrukturerna föreslås 

att medlemsavgifterna finansierar stab och ledning (4,65 årsarbetare) på 

Kommunal utveckling.  

 

Medlemsavgifter 

 

Jönköpings kommun 

Kostnad 2016, 647 700 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 2 283 900 kr 
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Habo kommun 

Kostnad 2016, 57 120 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 201 400 kr 

 

Mullsjö kommun 

Kostnad 2016, 35 930 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 126 700 

 

Vaggeryds kommun 

Kostnad 2016, 67 260 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 237 200 kr 

 

Värnamo kommun 

Kostnad 2016, 166 720 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 587 800 kr 

 

Gnosjö kommun 

Kostnad 2016, 48 210 kr 

Årlig kostnad fr om 2018, 170 000 kr 

 

Gislaveds kommun 

Kostnad 2016, 146 780 kr 

Årlig kostnad fr o m 2018, 517 500 kr 

 

Vetlanda kommun 

Kostnad 2016, 135 450 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 477 600 kr 

 

Sävsjö kommun 

Kostnad 2016, 58 840kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 207 500 kr 

 

Eksjö kommun 

Kostnad 2016, 83 050 kr 

Årlig kostnad fr om 2018, 292 800 kr 

 

Aneby kommun 

Kostnad 2016, 32 110 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 113 200 kr 

 

Tranås kommun 

Kostnad 2016, 95 010  kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 335 000 kr 
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Nässjö kommun 

Kostnad 2016, 155 820 kr 

Årlig kostnad fr om  2018, 549 400  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 

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 

 

 


