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1 Inledning 

Länets kommuner, genom Primärkommunalt samverkansorgan, definierar och fastställer vilka 

prioriterade områden man önskar samverka kring inom Kommunal utvecklings verksamhet. 

Syftet med samverkan är att åstadkomma verksamhetsutveckling, effektivare 

resursanvändning och högre kvalitet i de primärkommunala verksamheterna. 

Kommunal utveckling syftar till att stödja och förbättra den kommunala verksamheten inom 

följande områden; social välfärd och hälso- och sjukvård, utbildning, fritid och 

miljösamverkan. Kommunal utveckling är också en bas för att samordna länsgemensamma 

åtaganden såsom högskolans verksamhetsförlagda studier i kommunerna, samordningen av 

vård- och omsorgscollege i länet samt länets personliga ombudsverksamhet. En central del av 

verksamheten är att utgå från aktiva nätverk som definierar behovsområden och styr 

inriktning och mål. 

Kommunal utveckling har sex strategiska mål: 

 Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare 

 Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna 

 Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter 

 I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla 

 Vi stärker och ökar kompetensen i länet 

 Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Som bilaga till rapporten finns en symbolförteckning för mätetal och aktiviteter. 

1.1 Viktiga händelser 

 Kommunal utveckling var representerad på Almedalsveckan med 9 medarbetare, 

främst i kompetensutvecklingssyfte. 

 Hemsjukvårdsavtalet har genomgått en fördjupad uppföljning med revidering av 

avtalet som följd. Detta uppdrag har utförts av Kommunal utveckling på uppdrag av 

kommunerna i länet. 

 Länets första ungdomsmottagning på nätet har öppnats i samverkan kommuner – 

region. 

 Resultatet från utvärderingsenkäten som avser 2017 har presenterats för Kommunal 

utvecklings olika nätverk och styrgrupper. Resultatet synliggör hur våra deltagare 

upplever nyttan med verksamheten. Resultaten är mätbara och används i det interna 

förbättringsarbetet, men också som underlag för redovisning till våra uppdragsgivare 

och ägare: länets kommuner. 

1.2 Personal 

Personal tillhörande Kommunal utveckling består av för ändamålet tillsvidareanställd 

personal och personal med tidsbegränsad anställning (projekt) och inlånad personal från 

primärkommunerna och regionkommunen. Inlånad personal från primärkommunerna 

finansieras i huvudsak via tjänsteköp liksom andra externa resurspersoner. Inlånad personal 

tillgodoser att kommunernas behov och önskemål står i fokus för verksamheten samtidigt som 

det ger förutsättningar för en högre kompetens i kommunerna och att det kan underlätta 

rekrytering av ny personal. 

En verksamhetschef för länets Familjehemsresurs och Barnahus har anställts som ett led i att 

under våren föra över verksamheterna (totalt nio nya medarbetare) till Kommunal utveckling, 

istället för som tidigare Jönköpings kommun som huvudman. En processamordnare har 
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anställts inom projektet Trygg och säker vård och omsorg, tjänsten delas 50/50 med regionen. 

Med anledning av att teamchefen för FoUrum utbildning går i pension har under våren en ny 

teamchef anställts. En medarbetare som har varit inlånad som FoU-ledare inom 

eHälsaområdet har gått tillbaka till sin tjänst i en av länets kommuner och en ny medarbetare 

har av den anledningen anställts för samma uppdrag. 

Under tertial 2 2018 hade Kommunal utveckling 72 medarbetare (61 stycken tertial 3 2017); 

varav 26 med tidsbegränsad anställning, 21 tillsvidareanställd personal (varav 10 inom 

personliga ombudsverksamheten) och 25 inlånad personal. 

I maj genomfördes planeringsdagar för medarbetare på Kommunal utveckling. Fokus för 

dagarna låg på bland annat varumärke och arbetsmiljö. 

1.3 Framtiden 

Under hösten kommer en utvärdering att genomförs av vilka effekter som uppnås genom 

Kommunal utveckling vad avser forskning, utveckling samt övriga mervärden för de enskilda 

kommunerna. Utvärderingen ska också belysa hur Kommunal utveckling bidrar till förbättrad 

samverkan mellan länets kommuner. Utvärderingen ska genomföras på ett sådant sätt att den 

tillsammans med tidigare gjord utvärdering (genomfördes under våren 2014 avseende enbart 

FoUrum social välfärd) bidrar till att beskriva förändringen över tid. Utvärderingen kommer 

att genomföras av Planum Organisation AB. 

Primärkommunalt samverkansorgan har beslutat att arbetsordning för Primärkommunalt 

samverkansorgan och verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning och 

utveckling ska revideras under året. 
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2 Strategiska mål 

2.1 Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare. 

2.1.1 Analys 

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där 

kommunerna aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till 

verksamheten utlånad personal. Med anledning av att verksamheten bygger på aktiva ägare är 

närvaron på träffarna med chefsnätverken och styrgrupperna eller liknande viktig att följa 

upp. Från och med 2017 registreras närvaron vid de träffar som genomförs med olika 

chefsnätverk, styrgrupper eller liknande inom Kommunal utvecklings verksamhet. 

Från och med hösten 2018 kommer vi även att följa upp fördelningen mellan könen i våra 

nätverk med syfte att synliggöra könsfördelningen och bidra till en jämställd utveckling i 

länet. Genom att synliggöra könsfördelningen skapas underlag till samtal avseende hur 

könsfördelningen påverkar utvecklingen av verksamheten. 

Målvärdet för den genomsnittliga närvaron för representanterna från länets alla 13 deltagande 

kommuner är satt till 80 %. Under första och andra tertialet 2018 har 6 av 18 nätverk uppnått 

målvärdet, se diagram på sidan 8. Den totala genomsnittliga närvaron vid samtliga av 

nätverken, styrgrupperna eller liknande inom Kommunal utvecklings verksamhet var för 2018 

(tertial 1 och 2) 70 %. Resultatet för samma period 2017 var 74 %. Samtliga 

förvaltningschefsgrupper föregår med gott exempel och har ett högre resultat än målvärdet. I 

likhet med 2017 har nätverk som representeras av förvaltningschefer en något högre 

genomsnittlig närvaro än övriga nätverk. Myndighetsnätverket är ett nystartat nätverk som 

kommit igång under 2018. 

Jönköpings kommun har en genomsnittlig mycket hög närvaro. Sju av länets kommuner har 

ökat sin närvaro under året jämfört med föregående år medan fem av kommunerna har en 

lägre närvaro i år, vilket syns i diagram på sidan 8. En låg närvaron vid träffarna påverkar 

förutsättningarna för en god samverkan mellan kommunerna. 

En stor del av arbetet inom Kommunal utveckling bedrivs i nära samverkan med Region 

Jönköpings län, högskola, Länsstyrelsen och andra samhällsaktörer på lokal, regional och 

nationell nivå. Det är av den anledningen viktigt att kommunerna upplever att samverkan med 

Region Jönköpings län och med andra aktörer fungerar väl. Från och med 2018 registreras 

även närvaron vid olika träffar som genomförs i samverkan med Region Jönköpings län med 

syfte att få en bild av hur nätverken prioriteras från både kommunernas och regionens sida. 

Närvaron vid de olika träffar som genomförts i samverkan med regionen varierar i genomsnitt 

under första och andra tertialet 2018 mellan 64-83 %. Närvaron är relativt jämnt fördelad på 

representanterna från länets kommuner respektive regionen. 

FoUrum fritid besöker under året länets kommuner med syfte att möta verksamheter och 

inventera länets idrottsanläggningar. 

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade den 14 juni 2018 att en enklare utredning, 

inom ramen för FoUrum utbildnings uppdrag, ska genomföras avseende länsövergripande 

gymnasiesamverkan i Jönköpings län. Utredningen kommer att genomföras under hösten 

2018. 
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2.1.2 Samtliga tretton kommuner har aktiva representanter i chefsnätverk eller 

liknande. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Närvaron vid samtliga av 

chefsträffarna på Kommunal 

utveckling. 

80 70 

Totalt har närvaron registrerats på 

18 olika nätverk/styrgrupper under 

andra tertialet 2018. Närvaron 

varierar mellan 27-100 % i 

genomsnitt. För varje enskild 

kommun varierar närvaron vid de 

olika nätverken från 58-98 % i 

genomsnitt under tertial 1 och 

2 2018. Sex av nätverken når under 

årets två första tertial målvärdet på 

80 % i medelvärde. 

 Närvaro vid PKS 

sammanträden. 
80 85 

Närvaron vid PKS sammanträden 

har minskat något sedan samma 

period 2017 (92 %) men ligger 

fortfarande över målvärdet. 

Genomsnittlig könsfördelningen på 

de närvarande 

kommunrepresentanterna är 63 % 

män och 37 % kvinnor. 

 

Aktiviteter Analys 

 Nätverksträffar inom Kommunal utvecklings 

verksamhet. 
Under första och andra tertialet 2018 

genomfördes totalt 55 träffar med chefsnätverk, 

styrgrupper eller liknande inom Kommunal 

utvecklings verksamhet. 

 PKS sammanträden. Under tertial 1-2 2018 har PKS haft totalt 4 

sammanträden. 
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2.1.3 Kommunal utveckling stimulerar samverkan mellan länets kommuner 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings bidrag till 

samverkan mellan kommunerna. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 
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Aktiviteter Analys 

 Skapa sammanhang för samverkan mellan 

kommunerna - årlig utvärderingsenkät till 

chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på 

Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 

2.1.4 Kommunal utveckling underlättar samverkan med Region Jönköpings län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings bidrag till 

samverkan med Region Jönköpings 

län. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 Närvaro vid träffar med Reko 

- Ledningsgruppen för samverkan 

Region Jönköpings län och länets 

kommuner. 

80 64 

Närvaron på Rekos möten under 

första och andra tertialet 2018 är 

64 % i genomsnitt. Närvaron är 

jämnt fördelad på representanterna 

från länets kommuner (63 %) 

respektive regionen (65 %). 

 Närvaro vid träffar med 

strategigrupp barn och unga. 
80 69 

Närvaron under första och andra 

tertialet 2018 är jämnt fördelad på 

representanterna från länets 

kommuner (67 %) respektive 

regionen (71 %). 

 Närvaro vid träffar med 

strategigrupp äldre. 
80 83 

Närvaron under första och andra 

tertialet 2018 är jämnt fördelad på 

representanterna från länets 

kommuner (82 %) respektive 

regionen (83 %). 

 Närvaro vid träffar med 

strategigrupp psykiatri/missbruk. 
80 64 

Representanterna från länets 

kommuner har i genomsnitt en 

lägre närvaro (60 %) under första 

och andra tertialet 2018 jämfört 

med regionens representanter (75 

%). 

Arbete pågår med att ta fram förbättringsförslag avseende Ledningssystemet för samverkan 

inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Förslaget kommer att delges Reko 

för beslut under hösten 2018. Förhoppningsvis kan förbättringsförslaget resultera i en 

utveckling som bidrar till att förbättra samverkan med regionen. 

Aktiviteter Analys 

 Vid behov skapa sammanhang där Region 

Jönköpings län blir en naturlig samverkanspart 

- årlig utvärderingsenkät till 

chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på 

Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 

 Samverkan med regionen genom träffar med 

Reko. 
Reko har under tertial 1 och 2 haft totalt fem 

möten. 
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Aktiviteter Analys 

 Samverkan med regionen genom träffar med 

strategigrupp barn och unga. 
Strategigrupp barn och unga har under tertial 1 

och 2 haft totalt tre träffar. 

 Samverkan med regionen genom träffar med 

strategigrupp äldre. 
Strategigrupp äldre har under tertial 1 och 2 haft 

totalt sju möten. 

 Samverkan med regionen genom träffar med 

strategigrupp psykiatri/missbruk. 
Strategigrupp psykiatri/missbruk har under 

tertial 1 och 2 haft totalt tre möten. 

2.1.5 Kommunal utveckling underlättar samverkan med annan aktör. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings bidrag till 

samverkan med annan aktör. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Vid behov skapa sammanhang för samverkan 

med andra aktörer - årlig utvärderingsenkät till 

chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på 

Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 
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2.2 I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig 

kunskapskälla. 

2.2.1 Analys 

2.2.1.1 Internt arbete på Kommunal utveckling kring inflytande och delaktighet 

Samtal om inflytande och delaktighet som ska leda till att integrera brukares erfarenheter i 

specifika projekt har arrangerats vid tre tillfällen på Kommunal utveckling. Mellan två och 

sex medarbetare har deltagit vid varje samtal. Utvärdering av samtalen kommer att 

genomföras under december 2018. 

Tillsammans med Folkhälsoavdelningen på Region Jönköpings län har den länsövergripande 

konferensen ”Medborgarmedverkan” anordnats. Målgrupp för konferensen var politiker och 

chefer i kommun och region, Länsstyrelsen, intresseföreningar samt övriga intresserade. 65 

personer deltog under konferensen. 

Arbete pågår med att samla in synpunkter från verksamheter, intresseorganisationer och 

medborgare som stöd till utformning av en eventuell informationsfilm om inflytande och 

delaktighet. Synpunkterna ska synliggöra om det finns behov av en informationsfilm och i 

sådana fall för vilken målgrupp. 

Kommunal utvecklings inflytandestrateg kommer att träffa alla verksamhetens team minst en 

gång per år, med start hösten 2018. Syftet med träffarna är att följa upp framgångsfaktorerna 

maktrelationer, förankring, resurser delaktighet och långsiktighet samt måluppfyllnad på 

projekt- och aktivitetsnivå. Uppföljningarna från respektive team kommer årligen att 

sammanställas till en gemensam uppföljning på verksamhetsnivå. 

Under våren har utbildningen Att leda förändring genom medskapande genomförts. 

Utbildningen syftar till att engagera fler i att samarbeta och driva förändring inom 

organisationer och i samhälle samt att arbeta över interna och externa gränser för att skapa 

nya lösningar. Totalt deltog 26 personer på utbildningen varav 15 av deltagarna arbetar på 

Kommunal utveckling, 6 deltagare kom från länets kommuner samt övriga deltagare kom från 

andra delar av landet. 

2.2.1.2 Exempel på arbeten inom Kommunal utveckling som syftar till att stärka 

medborgarnas inflytande och delaktighet 

Inom FoUrum social välfärd har följande arbete skett under aktuell period: 

Utveckling sker avseende inflytanderådets funktion och arbetssätt. Målet är att till den 31 

december 2019 ha nått upp till trappsteg ”Medverkan/samverkan” enligt Arnsteins[1] 

inflytandetrappa, vilket innebär att projekt utformas och genomförs av länsnätverket/FoU-

ledare men inflytanderådet konsulteras i processen och deras åsikter tas på allvar. 

Inflytanderådet har under våren 2018 haft två möten och deltagit med representant vid tre 

möten med länsnätverk psykiatri. En intern utbildningsdag har anordnats där åtta medlemmar 

i inflytanderådet deltog. Temat för utbildningsdagen var Inflytande och delaktighet – Hur är 

jag länken mellan inflytanderådet och min förening? 

Arbete sker med att utveckla och sprida användandet av brukarstyrda brukarrevisioner inom 

uppdragsområdet för Strategigrupp psykiatri och missbruk. Målet är att under 2018 

genomföra fem revisioner varav tre inom specialistpsykiatrin eller kommunernas 

socialpsykiatri. Två revisoner har hittills genomförts under året: Ungdomsbehandlingen i 

Jönköpings kommun samt Missbruksenhetens öppenvård, MoA, i Sävsjö kommun. 
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Efterfrågan finns från länets kommuner att genomföra brukarstyrd brukarrevision med syfte 

att ta reda på hur de som har haft försörjningsstöd upplever att stödet har fungerat och vad 

man eventuellt saknat. Målet är att ta fram framgångsfaktorer för verksamheten. 

Länets peers, personer med egen erfarenhet som resurs, anlitas nu löpande av verksamheter 

och för utbildningar. Under våren har bland annat Eksjö socialpsykiatri erbjudit en utbildning 

med stöd av FoUrum social välfärd. Efterfrågan av erfarenhetskunskap är stor både i länet och 

i landet. Parallellt med dessa uppdrag har länets brukarrevisorer, som också gör uppdrag 

utifrån sin egen erfarenhet och kunskap, genomfört 10-15 brukarstyrda brukarrevisioner i 

länet. Bland annat har Jönköpings kommun beställt en genomlysning av alla sina 

verksamheter inom beroendevården. 

  

[1] Arnstein, S.R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute 

of Planners, 35(4);216-224. 

2.2.2 Kommunal utveckling integrerar medborgarens erfarenhet i 

verksamheten. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Aktiviteter som på någon nivå 

skapar förutsättning för 

medborgares delaktighet/inflytande. 

- - 

Mätningarna påbörjas under hösten 

2018 och resultatet redovisas i nästa 

rapport. 

 

Aktiviteter Analys 

 Aktivt ställningstagande vid varje ny 

aktivitet avseende integrering av medborgarens 

erfarenhet. 

Verksamhetens inflytandesamordnare kommer 

att synliggöra aktiviteter inom Kommunal 

utvecklings verksamhet som tar tillvara på 

medborgarnas erfarenheter, från och med hösten 

2018. 

2.2.3 Kommunal utveckling bidrar till att synliggöra medborgarnas erfarenheter. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings bidrag till 

att synliggöra medborgarnas 

erfarenheter. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Aktiviteter för att synliggöra medborgarnas 

erfarenheter - årlig utvärderingsenkät till 

chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på 

Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 

 

  



Kommunal utveckling, Rapport 13(24) 

 

 

2.2.4 Kommunal utveckling stödjer arbetet med att utveckla kommunens 

verksamheter med hänsyn till medborgarnas erfarenheter. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings stöd i 

arbetet med att utveckla 

kommunens verksamheter med 

hänsyn till medborgarnas 

erfarenheter. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Stödjande aktiviteter för utveckling av 

kommunernas verksamheter - årlig 

utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper 

eller liknande på Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 
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2.3 Vår verksamhet kommer till reell nytta för användarna. 

2.3.1 Analys 

Kommunal utvecklings verksamhet ska stödja utvecklingen av det lokala arbetet som sker i 

länets kommuner. Inom Kommunal utveckling finns styrgrupper för respektive område som 

definierar prioriterade områden för arbetet och i dessa forum ska verksamheten löpande 

presenteras och nya inriktningsbeslut fattas. Varje prioriterat område har ett chefsnätverk med 

representanter från alla länets kommuner. Genom att dra nytta av varandras kompetenser kan 

den egna nyttan maximeras och resurser sparas. 

2.3.1.1 Exempel på aktiviteter som kommer till reell nytta för användarna 

Under våren har arbetet med en länsgemensam upphandling av konsulentstödd 

familjehemsvård avslutats. Genom att samordna upphandlingen på länsnivå kan högre krav 

ställas på tjänsten. Det skapar större tillgång till familjehem och jourhem för kommunerna i 

länet och ger en mer korrekt roll- och ansvarsfördelning i förhållande till ansvarig 

socialsekreterare. (FoUrum social välfärd) 

Vi kan konstatera att länets första ungdomsmottagning på nätet har öppnats, efter ett 

förberedelsearbete som pågått under lång tid i samverkan kommuner – region. Här kan 

ungdomar 13 till 22 år i hela Jönköpings län få tillgång till olika sjukvårdskompetenser genom 

ett digitalt vårdmöte även på kvälls- och helgtid. Verksamheten har fått stor uppmärksamhet 

medialt och startade sin verksamhet den 3 maj. (FoUrum social välfärd) 

Under våren har förberedelserna för ytterligare en omgång av projektet Letterbox club 

förberetts för att sjösättas under hösten. Denna gång ingår fler barn än i tidigare studier och 

samarbetet med Skolfam (Skolsatsning i Familjehemsvården) har vidgats. Letterbox club är 

en intervention för att stimulera barns inlärning med böcker och matematikspel som skickas 

per post till barnens hemadress. (FoUrum social välfärd) 

Barnahus Jönköpings län ingår i ett nationellt projekt som ska bidra till bättre stöd och 

rehabilitering för barn som utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. Totalt har över 100 intervjuer 

med verksamheter över hela landet genomförts. Professionella har fått svara på frågor om 

vilka barn de möter och hur de bemöter barnen och deras föräldrar. Resultaten presenterades 

på en utbildningsdag i maj för 170 medarbetare från hela länet. Personal från Barnahus 

berättade om sitt arbete och tillsammans med representanter från barn- och ungdomshälsan, 

socialtjänsten i länet och Länsstyrelsen deltog de i en paneldebatt om hur stöd till och 

samverkan kring barnen kan förbättras. (FoUrum social välfärd) 

Addiction Severity Index, ASI är ett pågående utvecklingsprojekt som är förankrat hos 

berörda forskare i Sverige. ASI är en av de metoder som Socialstyrelsen rekommenderar i 

sina nationella riktlinjer för svensk missbruks- och beroendevård. Projektet kan i framtiden 

komma att utgöra material som kan beforskas. (FoUrum social välfärd) 

En utredning av den palliativa vårdens utveckling har genomförts av Region Jönköpings län 

och kommunerna tillsammans, en utredning som färdigställdes under våren. Rapporten 

synliggör bland annat att vi inte har en jämlik kvalitativ vård i Jönköpings län och att den 

behöver utvecklas. (FoUrum social välfärd) 

Arbete pågår med syfte att etablera ett länsgemensamt regionalt Vård- och omsorgscollege. 

Ikraftträdandet av verksamheten ska ske senast 2018-12-31. (FoUrum social välfärd) 

Projektet om fjärrundervisning för modersmål och studiehandledning på modersmål växer och 

fler språk och fler lärare involveras och länets framgångar på området lyfts nationellt genom 
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täta studiebesök. FoUrum utbildning medverkar även i planeringen av ett FoU-program inom 

fjärrundervisning via Ifous, ett fristående forskningsinstitut. (FoUrum utbildning) 

Handläggarstöd tas fram för länet inom tillsynsplanering, tillsyn av dagvattenhantering samt 

tillsyn av förorenade och icke förorenade massor. (Miljösamverkan Jönköpings län) 

2.3.2 Kommunal utveckling fungerar som ett stöd för utveckling av den egna 

verksamheten. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings stöd för 

utveckling av den egna 

verksamheten. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Aktiviteter för att stödja länets kommuner i 

arbetet med att utveckla den egna verksamheten 

- årlig utvärderingsenkät till 

chefsnätverk/styrgrupper eller liknande på 

Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 

2.3.3 Medarbetare på Kommunal utveckling upplever en god arbetsmiljö 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel nöjda medarbetare 

utifrån medarbetarenkät. 
  

Medarbetarenkät kommer att 

genomföras under hösten 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Arbetsmiljön diskuteras kontinuerligt på 

arbetsplatsträffar, APT. 
Resultatet redovisas i årsberättelsen för 2018. 
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2.4 Vi stärker och ökar kompetensen i länet. 

2.4.1 Analys 

En viktig del i Kommunal utvecklings utvecklingsarbete handlar om att stärka och öka 

kompetensen i länet. Olika kompetenshöjande aktiviteter genomförs inom respektive område, 

varav en del genomförs med stöd från Kurs- och konferensverksamheten. 

Inom Kommunal utveckling finns Kurs- och konferensverksamheten som har uppdraget att 

samordna kurser och konferenser för medarbetare i Jönköpings läns 13 kommuner. 

Samordningen gäller alla de yrkesgrupper som finns inom kommunernas verksamheter. 

Uppdraget och samordningen är att, kurserna som erbjuds, ska vara behovsinventerade inom 

respektive kommun och nätverksgrupp. Syftet är att samordna kurser och konferenser för 

länets kommuner för att på ett kostnadseffektivt sätt kompetensutveckla länets anställda. 

Verksamheten är självfinansierad. Underlag avseende respektive kommuns deltagande i 

kurser som arrangerats via Kurs- och konferensverksamheten under första halvåret 2018 finns 

i bilaga 2. 

2.4.1.1 Exempel på aktiviteter som stärker och ökar kompetensen i länet 

Under perioden 2016-09-01 - 2019-08-30 genomförs kompetensutvecklingsprojektet 

CHANGE, ett projekt som Kommunal utveckling är projektägare för. Projektet riktar sig till 

länets kommuner och deras samverkansaktörer och finansieras av Europeiska socialfonden 

genom Svenska ESF-rådet. Genom att öka kunskapen, utveckla färdigheter och förändra 

förhållningssätt hos medarbetare som på olika sätt möter nyanlända och utrikesfödda, syftar 

projektet till att stärka kommunernas integrationsarbete och bidrag till målet om inkludering 

och mångfald. (FoUrum social välfärd) 

En mässa med många besökare var den om kulturinsatser för asylsökande, som hölls i 

Gislaved tillsammans med Kultur och utbildning i februari. Ett fullsatt Glashus fick ta del av 

de insatser som gjorts i länet under två år, kopplat till nyanlända och integration. Länets stora 

EU-projekt CHANGE fanns med i arrangörsgrupp och på plats för att berätta om de 

utbildningsinsatser som sker i kommunerna. (FoUrum social välfärd) 

Utbildningar som hållits inom ramen för CHANGE under första tertialen 2018 är 

erkännandeteori, språkutvecklande praktik, kulturinsatser för nyanlända, hedersrelaterat våld 

och förtryck samt interkulturell kommunikation. (FoUrum social välfärd) 

Under vintern och våren har en introduktionskurs för handläggare inom den sociala 

barnavården i länet avslutats och en ny omgång har startat. Arbetet organiseras via FoUrum 

social välfärd och ansvarig FoU-ledare håller även i stora delar av utbildningen. 

Lärplattformen Ping Pong används mellan de fysiska träffarna. (FoUrum social välfärd) 

Inom försörjningsstöd driver kommunerna gemensamt utbildningar i MIX metodstöd och 

Kommunal utveckling erbjuder nu två metodstödjare på vardera 50 %. MIX är ett strukturerat 

arbetssätt för handläggning av ekonomiskt bistånd, ett verktyg för att identifiera klientens 

behov och underlag för beslut om mål, resurser och insatser. Under våren har dessutom 

högskolekursen i handläggning av ekonomiskt bistånd kopplat till våld i nära relationer 

fortsatt. 16 handläggare i länet går denna uppdragsutbildning som är först ut i landet, via 

Linnéuniversitetet och FoUrum social välfärd. (FoUrum social välfärd) 

I augusti startade badmästarutbildningen som erbjuds alla kommuner i länet och som har 

utvecklats i samarbete mellan FoUrum fritid och vuxenutbildningen i Jönköpings kommun. 

Bristen på badmästare vid kommunernas badanläggningar är stor och med denna 

yrkesutbildning hoppas vi kunna möta efterfrågan på sikt. Totalt deltar sex personer i 
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utbildningen och de kommer från kommunerna Eksjö, Habo, Jönköping och Nässjö. (FoUrum 

fritid) 

En utbildningsdag har arrangerats för länets simhalls- och badhuspersonal. Totalt samlades ett 

70-tal medarbetare från åtta av länets kommuner. Under dagen behandlades följande teman; 

utmaningar inom bad idag, hälsofrämjande aktiviteter i kommunal anläggning, effekter av 

regional samverkan, hur har respektive kommun arbetat med statliga medel för kostnadsfri 

simundervisning i förskoleklass samt Malmö stads sektionschef från Hylliebadet föreläste om 

konsten att arbeta med positiva upplevelser i en hälsofrämjande miljö, nöjda badgäster, 

kvalité och om hur den förändrade simhallsmiljön fungerar idag. Badet är inte längre bara en 

plats för simning utan även en plats för att umgås socialt. (FoUrum fritid) 

Inom miljösamverkan pågår utbildningar för tillsyn av solarier samt verkstadsindustri med 

eller utan ytbehandling. (Miljösamverkan Jönköpings län) 

Ett urval av förskolepersonal från tre av länets kommuner har deltagit i en utbildning om fem 

kurstillfällen á tre timmar som handlar om att ”Främja psykisk hälsa och tillit i förskolan”. 

Utbildningen som vilade på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och kollegialt lärande 

har slutförts under våren 2018. (FoUrum utbildning) 

I april hölls en välbesökt och lyckad inspirationsdag om funktionsrätt; en dag för att lyfta allt 

bra som sker inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Många brukare fanns 

på plats och höll i programmet med framträdanden, rörelse, sång och musik. En mässa pågick 

parallellt där verksamheter hade möjlighet att visa sin verksamhet. Sverige Radio sände direkt 

både före och under dagen. (FoUrum social välfärd) 

2.4.2 Årligen öka antalet kurser, efter önskemål från verksamheterna samt 

styrgruppen 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal genomförda kurser 

genom Kurs- och 

konferensverksamheten. 

70 91 

Under första halvåret 2017 

genomförde Kurs- och 

konferensverksamheten 70 

kurser/arrangemang. Resultatet för 

första halvåret 2018 innebär en 

ökning med 30 %. 12 av de 91 

genomförda kurserna under första 

halvåret 2018 genomfördes inom 

ramen för CHANGE-projektet. 

 Antal deltagare på aktiviteter 

som arrangeras via Kurs- och 

konferensverksamheten. 

2 987 3 746 

Under första halvåret 2018 deltog 

3 746 deltagare på kurser som 

arrangerades av Kurs- och 

konferensverksamheten, varav 

98 % kom från länets kommuner. 

Noterbart är att resultatet innebär en 

ökning med 25 % jämfört med 

föregående år samt att 1 472 

deltagare, ca 39 %, kom via 

CHANGE-projektet. 

Två event, med totalt 149 deltagare, har genomförts i samarbete med Campus Värnamo. I 

samarbete med Region Halland arrangerades Synapsen med 498 deltagare. 
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Aktiviteter Analys 

 Aktivt marknadsföra Kurs- och 

konferensverksamheten. 
2016 övergick tjänsten som kurssamordnare i en 

heltidsanställning vilket skapade förutsättningar 

för en ökad marknadsföring av verksamheten. 

 Genomföra kurser och andra arrangemang. Det finns ett ökande behov i länet att kunna 

erbjuda personalen kostnadseffektiv 

kompetensutveckling. 

2.4.3 Kommunal utveckling bidrar till ökad kompetens i länet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings bidrag till 

ökad kompetens i länet. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Olika kompetenshöjande aktiviteter - årlig 

utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper 

eller liknande på Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 

2.4.4 Kommunal utveckling ger stöd i implementering av aktuella metoder. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings stöd i 

implementering av aktuella 

metoder. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Olika metodstödjande aktiviteter - årlig 

utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper 

eller liknande på Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 
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2.5 Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas 

verksamheter. 

2.5.1 Analys 

FoUrum är den del inom Kommunal utveckling som arbetar med kommunernas forskning och 

utveckling (FoU). Verksamhet bedrivs inom socialtjänst, skola och fritidsområdet. 

En forskningsstrategi som omfattar hela Kommunal utvecklings verksamhet har formulerats 

och färdigställdes under våren 2018. Syftet med forskningsstrategin är att stärka forskningen 

inom Kommunal utveckling. Strategin ska utgöra ett praktiskt användbart stöd för integrering 

av forskning i verksamheten. Under våren 2018 intensifierades kontakterna mellan FoU-

ledare och forskare, så kallad mäklande, stimulerat av fjolårets nationella satsning på 

forskning inom social välfärd. Under hösten 2018 påbörjas och intensifieras arbete med att 

stärka upp de framgångsfaktorer som specificeras i forskningsstrategin. 

2.5.1.1 Pågående forskningsstudier 

Erkännande 
Erkännande är en empirisk studie med och om kompetensutveckling för bättre integration. 

Utbildning är genomförd och handledning pågår. Under hösten förbereds de eftermätningar 

som kommer att genomföras under vårterminen 2019. Det material som samlades in vid 

intervjuer med deltagare i arbetsmarknadsprogram under våren ska bearbetas och analyseras. 

(FoUrum social välfärd) 

Fattigdom och ohälsa 
Fattigdom och ohälsa, en pågående litteraturstudie som avser att undersöka hur fattigdom och 

ohälsa förekommer och hanteras i nationell och internationell forskning avseende 

välfärdstjänster. Studien som håller på att färdigställas finansieras av FORSS och ska leda 

fram till en enkätundersökning i länet. Enkätundersökningen kommer att ingå i en 

licentiatavhandling. (FoUrum social välfärd) 

Puls för lärande och hälsa 
Ett urval av skolor från åtta av länets kommuner ingår i studien Puls för lärande och hälsa som 

är kopplad till pulshöjande fysisk aktivitet i skolan. Studien syftar till att ge kunskap om 

elevers och lärares erfarenheter av en satsning på ökad fysisk aktivitet. Arbetet sker i nära 

samarbete med idrottslärare från dessa skolor. Under våren 2018 har datainsamlingen slutförts 

och en forskningscirkel genomförts. Studien genomförs i samarbete med Högskolan i 

Halmstad. (FoUrum utbildning) 

Framgångsfaktorer i undervisningen 
Tio av länets kommuner samt Naturbruk ingår i studien Framgångsfaktorer i undervisningen. 

Under våren 2018 har datainsamlingen slutförts. Studien genomförs i samarbete med 

Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping. Syftet är att skapa kunskap om hur 

framgångsrik undervisning i skolår nio och gymnasiet kan möjliggöras med utgångspunkt i 

inkludering och kunskapsutveckling. (FoUrum utbildning) 

Praktiker i den öppna fritidsverksamheten 
Utifrån upplevelsen att fritiden, fritidssektorn och fritidssektorns arbetare ofta blir 

osynliggjorda formulerades projektet ”Praktiker i den öppna fritidsverksamheten”. 

Forskningsstudierna har genomförts i samarbete med Malmö universitet. Initiativet till 

projektet togs inom Nod Småland som är en regional arbetsgrupp inom nätverket 

Kunskapsutveckling i dialog, initierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF). Projektet utformades i samverkan med en forskare vid Malmö universitet, 
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genomfördes under hösten 2017 och våren 2018 och slutrapporterades i augusti 2018. 

Projektets övergripande syfte har varit att sätta ord på fritidsledares tysta kunskap och därmed 

synliggöra deras kompetenser och bidrag. En målsättning har varit att ge fritidsledarna 

verktyg för fördjupad reflektion kring sin praktik. Målet har också varit att använda 

fritidsledares kunskap för att generera nya forskningsfrågor och identifiera områden för 

framtida utvecklingsarbeten. För att nå dessa målsättningar formulerades frågeställningen: 

Hur konstruerar fritidsledare sina erfarenheter av att arbeta i den frivilliga fritidssektorn? 

(FoUrum fritid) 

2.5.1.2 Spridning 

I samarbete med Skolforskningsinstitutet har en matematikkonferens för över 200 deltagande 

matematiklärare från samtliga länets kommuner genomförts. Två nya forskningsöversikter 

inom matematikområdet; ”Klassrumsdialog i matematikundervisningen – matematiska samtal 

i helklass i grundskolan” och ”Digitala lärresurser i matematikundervisningen” presenterades 

och diskuterades under konferensen. (FoUrum utbildning) 

I samarbete med MUCF är planen att rapporten ”Praktiker i den öppna fritidsverksamheten” 

presenteras för ansvariga verksamhetschefer i Småland och för berörda politiker på en 

spridningskonferens i Växjö. (FoUrum fritid) 

Förebyggande arbete i familjer med missbruksproblem, FIFA är ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt som avslutades vid årsskiftet 2017-2018. Två vetenskapliga artiklar 

förbereds för publicering. (FoUrum social välfärd) 

2.5.1.3 Stipendier 

I samband med Hälsohögskolans och Högskolan för lärande och kommunikations 

avslutningar delade länets kommuner ut stipendier för bästa uppsatser och examensarbeten. 

Stipendier premieras de uppsatser som av länets kommuner anses vara av god kvalitet och 

bidra till sitt områdes kunskapsfält. (FoUrum utbildning och FoUrum social välfärd) 

2.5.1.4 Doktorander 

Birgitta Ander 
I februari disputerade Birgitta Ander i socialt arbete vid Jönköping University. Birgittas 

doktorandtid har halvtidsfinansierats av länets kommuner och hennes forskning rör 

ungdomars berusningsdrickande. Tillsammans med länets folkhälsoenkät till unga och det 

förebyggande arbete som görs inom ANDT tillför Birgittas forskning värdefull ny kunskap av 

betydelse för rätt insatser. (FoUrum social välfärd) 

Lagunathan Govender 
Lagunathan Govenders avhandling handlar om aktivering av arbetslösa som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Det rör sig om kommunala insatser som syftar till att integrera 

marginaliserade grupper på arbetsmarknaden och i samhället. Inriktningen ligger på 

behandlingen av arbetslösa och maktrelationer i kommunala arbetsmarknadsprogram och dess 

betydelse för bland annat effekter på självförsörjning. Caset eller studieobjektet i fokus är 

CHANGE-projektets erkännande-del, alltså ett förändringsprojekt som syftar till utvecklingen 

av en ny metod utifrån en teori om erkännande, där tanken är att främja brukares inkludering, 

delaktighet samt insatsernas kvalité. Beräknad disputation är 2020. (FoUrum social välfärd) 

Sara Arlesten 
Kommunal utveckling medverkar vid förberedelserna för kommunlicentiat Sara Arlesten, 

Värnamo kommun, som har arbetat på Kommunal utveckling inom område Arbete och 
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delaktighet. Sara är antagen till licentiatstudier vid Linnéuniversitetet i Växjö. Projektet med 

arbetstitel ”Aktivering, hälsa och sociala rättigheter” syftar till att förstå hur sociala rättigheter 

materialiseras för individer med ohälsa som står utanför arbetsmarknaden. Forskningsledare 

på Kommunal utveckling kommer vara bihandledare. Projektet finansieras av Finnvedens 

samordningsförbund respektive Värnamo kommun (extern finansiering söks hösten 2018 och 

ersätter vid beviljande Värnamo kommuns finansiering). Samarbetet mellan Värnamo 

kommun, Samordningsförbundet, Kommunal utveckling samt Linnéuniversitetet utgör god 

förutsättning för att forskningens fokus och utfall kommer att ha stor nytta för de sociala 

insatserna i länet. (FoUrum social välfärd) 

2.5.1.5 Söker aktivt finansiering 

Inom FoUrum social välfärd söks aktivt finansiering för följande områden; 

 Brukarstyrda brukarrevisioner - finansiering söks för att undersöka betydelsen av 

brukarstyrda brukarrevisioner, främst från verksamhetsperspektiv men även från 

brukarperspektiv. Olika finansieringar söks , i samarbete med FoU Nordväst och 

Linnéuniversitetet för olika delar av projektet. 

 Stöd till föräldrar vars barn är placerade 

 Aktivering, hälsa och sociala rättigheter 

2.5.1.6 Samtal med forskare om framtida forskning 

Inom FoUrum social välfärd har samtal påbörjats med forskare om framtida forskning inom 

följande områden; 

 Kompetensförsörjning inom barn- och ungaområdet 

 Råd och service 

 Peer-support 

 Psykogeriatrik, ohälsa/hälsa 

 Anhörigstöd 

 Samordnad individuell plan, SIP 

2.5.2 Kommunal utveckling sprider kunskap om aktuell forskning. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings bidrag till 

att sprida kunskap om aktuell 

forskning. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Återkommande punkt på chefsnätverkens 

dagordningar avseende ny forskning samt 

omvärldsbevakning inom aktuellt område - årlig 

utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper 

eller liknande på Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 
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2.5.3 Kommunal utveckling stödjer kommunerna i att använda aktuell forskning 

för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel mycket nöjda med 

Kommunal utvecklings stöd till 

användning av aktuell forskning för 

att utveckla och förbättra 

kommunens verksamheter. 

100  
Resultatet är ett årsmått som 

redovisas i årsberättelsen för 2018. 

 

Aktiviteter Analys 

 Kommunal utveckling stödjer kommunerna 

med implementering av forskningsprojekt - årlig 

utvärderingsenkät till chefsnätverk/styrgrupper 

eller liknande på Kommunal utveckling. 

Den årliga utvärderingsenkäten avseende nytta 

och upplevelse av verksamheten besvaras i slutet 

av varje år. 

 Framtagande av forskningsstrategi för 

kommunal utveckling. 
Kommunal utvecklings ledningsgrupp beslutade 

2018-03-05 att godkänna framtagen 

forskningsstrategi för kommunal utveckling. 

2.5.4 Kommunal utveckling integrerar forskning i sin projektverksamhet. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Aktiviteter med någon typ av 

forskningsbasering. 
- - 

Mätningarna påbörjas under hösten 

2018 och resultatet redovisas i nästa 

rapport. 

 

Aktiviteter Analys 

 Uppstart av nya aktiviteter med någon typ av 

forskningsbasering. 
Verksamhetens forskningssamordnare kommer 

att synliggöra exempel på nystartade 

aktiviteter/projekt inom Kommunal utvecklings 

verksamhet som har någon typ av 

forskningsbesering, med start under hösten 

2018. 
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2.6 Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

2.6.1 Ekonomisk analys 

Länets kommuner finansierar Kommunal utvecklings basverksamhet genom en årlig 

medlemsavgift samt årlig avgift för respektive partnerskap; FoUrum social välfärd hälso- och 

sjukvård, FoUrum utbildning, FoUrum fritid samt Miljösamverkan Jönköpings län. 

Kommunal utveckling arbetar aktivt med att bevaka statsbidragsmöjligheter samt att finna och 

söka externa finansieringsmöjligheter utöver de medel som kommunerna i länet finansierar. 

Budgetuppföljning för Kommunal utveckling per den 31 augusti 2018, se bilaga 3. 

Flera av de projektansökningar som skrivs formuleras i samverkan med andra aktörer vilket 

innebär att om projektet beviljas så kommer det att genomförs i samverkan med annan aktör 

och hela det sökta beloppet kommer inte enbart Kommunal utvecklings verksamhet till del. 

2.6.2 Verksamheten söker aktivt externa projektmedel 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Beviljade projektmedel av 

sökta projektmedel. 
39 103 861 5 696 000 

Under 2018 har hittills åtta 

projektansökningar om totalt 

39 103 816 kronor skickats in till 

olika finansiärer. Fyra 

projektansökningar har blivit 

beviljade om totalt 5 696 000 

kronor (15 %). Två 

projektansökningar blev beviljade 

100 % av ansökt belopp, en 

projektansökan blev beviljad cirka 

50 % av ansökt belopp samt en 

projektansökan blev beviljad cirka 

33 % av ansökt belopp. 

 Beviljade projekt av sökta 

projekt. 
8 4 

Under första och andra tertialet 

2018 har åtta projektansökningar 

skickats in till fem olika finansiärer; 

Forte, FORSS, Sveriges kulturråd, 

MUCF och Svenska ESF-rådet. 

Fyra (50 %) av 

projektansökningarna har blivit 

beviljade, tre har fått avslag och för 

en ansökan inkommer beslut under 

hösten. 

 

Aktiviteter Analys 

 LOKE. Ansökan inskickad till Forss om projektmedel 

motsvarande 496 800 kronor. Ansökan avslogs. 

 MIX. Utifrån att både Stockholms universitet och SKL 

gjorde ansökan till Forte avbröts ansökan från 

Kommunal utveckling. 

 Följeforskning ”Rätt stöd rätt försörjning". De tre samordningsförbunden i Jönköpings län 

avslog ansökan utifrån att de inte ansåg att det 

finns behov av att genomföra en uppföljning av 
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Aktiviteter Analys 

arbetssättet. 

 Fortsatt utveckling av metoden MISU. Ansökan inskickad till Vinnova om 

projektmedel motsvarande 256 986 kronor. 

Ansökan avslogs. 

 Letterbox Club Sverige. Kulturrådet har beviljat projektet 500 000 kronor 

av de 1 000 000 kronor som ansökan avsåg. 

 Praktiker inom den öppna 

fritidsverksamheten. 
MUCF har beviljat projektet 250 000 kronor. 

Projektet genomförs i samverkan med Malmö 

universitet. 

 Fattigdom och psykisk ohälsa. Forss har beviljat projektet 75 000 kronor av de 

225 810 kronor som ansökan avsåg. Projektet 

genomförs i samverkan med Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

 Brukarstyrda brukarrevisioner. FORTE avslog projektansökan om 4 916 220 

kronor. 

 Stöd till föräldrar med placerade barn. FORTE har beviljat projektet 4 871 000 kronor 

av de 4 958 000 kronor som ansökan avsåg. 

Ansökan skrevs tillsammans med 

Göteborgsregionen och projektet kommer också 

att genomföras i samverkan med 

Göteborgsregionen. 

 Kompetensutveckling av vård- och 

omsorgspersonal. 
Projektansökan inskickad till Svenska ESF-rådet 

om totalt 27 000 000 kronor. Projektansökan 

skrevs i samverkan mellan Jönköping 

University, Futurum (Region Jönköpings län) 

och Kommunal utveckling. Projektet ska syfta 

till att höja kompetensen hos vård- och 

omsorgspersonal för att de ska kunna möta 

framtidens hälso- och sjukvård. Om ansökan blir 

beviljad kommer Jönköping University att vara 

projektägare. 

 Projektansökningar.  

 



Bilaga 1 

 

Symbolförteckning för mätetal och aktiviteter 

 

Symbolförteckning för mätetal 

 resultatet når önskat målvärde, mätetalet är uppfyllt 

 resultatet når inte önskat målvärde, mätetalet är delvis uppfyllt 

 resultatet når inte önskat målvärde, mätetalet är inte uppfyllt 

 det finns inget resultat redovisat för den aktuella perioden 

 

Symbolförteckning för aktiviteter 

 aktiviteten pågår enligt plan 

 aktiviteten är ej påbörjad 

 aktiviteten pågår med problem 

 aktiviteten pågår med allvarligt problem 

 aktiviteten är avbruten 

 aktiviteten är klar 



Bilaga 2

Kommunernas deltagande i kurser jan-juni 2018
Antal deltagare Procent (%) 1

Aneby 30 3,5

Eksjö 19 2,2

Gislaved 49 5,7

Gnosjö 28 3.2

Habo 50 5,8

Jönköping 232 27,0

Mullsjö 26 3,0

Nässjö 65 7,5

Sävsjö 23 2,6

Tranås 19 2,2

Vaggeryd 49 5,7

Vetlanda 42 4,9

Värnamo 44 5,1

Region Jkp 108 12,5

Externa deltagare* 76 8,8

Summa 860

* I externa deltagare anges antal deltagare utanför Jönköpings län
1,

 I förhållande till totala antalet kursdeltagare

Utöver ovan angivna kursdeltagare så har följande uppdrag utförts

Antal deltagare Antal uppdrag

MiljösamverkanF 86 2

Regional utveckling 104 3

FoUrum 601 14

Change 1472 12

FoU skola 207 2

FoU fritid 165 2

Campus Värnamo 149 2

Socialchefer-presidier 102 4

Totalt 2886 41

Under första halvåret 2018 har det totalt genomströmat 3746 deltagare på 91 arrangemang/kurser

9 kurser har blivit inställda pga för få anmälda eller sjuk kursledare. 



Bilaga 3

redovisning i tkr

Ingående 

medel 

2018

Erhållna 

medel 

2018

Disponibla 

medel 2018

Budget 

förbrukning 

2018

Utfall 

förbrukning              

2018

Kvarvarand

e medel 

2018-08-31

 Varav  

kvarvarande 

fonderade 

statliga medel 

**** 

Prognos 

kvarvarande 

medel 2018-

12-31 ****

Varav 

kvarvarande 

fonderade 

statliga medel 

Prognos

Social Välfärd och Hälsa sjukvård *** 35 367 30 378 65 745 26 290 13 346 52 399 37 153 44 217 33 000

Change* 3 289 6 000 6 000 3 197 2 803

Miljösamverkan 190 767 990 990 603 387

Skola 1 465 2 246 3 711 2 782 1 596 2 115
Fritid 474 911 1 385 1 050 749 636

Personliga Ombud 435 6 716 7 151 6 850 3 966 3 185

Jönköping Academy 0 0 500 0 0

Kurs o konferens **) 2 461 2 461 4 000 2 601 -140

Ledning o stab ***) 0 5 402 5 402 6 200 4 347 1 055

    Härav Ledn/stab finansierat från 0 0

    områdena ovan 0 -1 762 -1 762 -2 700 -1 762

37 931 50 408 91 083 51 962 28 643 62 440 37 153 46 000

Ackumelerat  överskott 2017-12-31 936 936

46 936
Kommentarer till disponibla och kvarvarande medel 2018

*Change

Finansieras av medel från ESF och betalas ut  i efterskott

** Kurs och Konferens

Disponibla medel utgörs av deltagaravgifter som finansierar verksamheten. 

*** Utvärdering "Kom hem"

Nedlagda kostnader 2018 är 161 tkr (totalt för hela utvärderingen 272 tkr)och bokförda under ledning/Stab

****Kvarvarande medel Social välfärd

Av kvarvarande medel 180831 utgör 37,2 milj statliga medel främst inom områdena barn och unga samt psykiatri och kan endast användas inom dessa områden.

Resterande, 15,2  milj, avser grundfinansiering som ska täcka kostnader för de projekt som ej har statliga medel 

Av kvarvarnade medel prognos 181231 utgör 33 milj statliga medel inom områden barn och unga samt psykiatri och kan endast användas inom dessa områden.

Resterande 11,2  milj kr avser grundfinansiering som ska täcka kostnader för de projekt som ej har statliga medel

Kommunal utveckling 2018-08-31
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