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Kommunal utvecklings strategiska mål

• Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet för länets 
kommuner

• 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



Viktiga händelser med koppling till våra 3 K

Under aktuell period har bland annat följande aktiviteter genomförts 
med koppling till Kostnadseffektivitet;

• Andelen digitala möten och utbildningar har ökat markant under 
våren.

• PKS har antagit en definition av kostnadseffektivitet och mätetal för 
verksamhetens nyttoberäkning har efter det tagits fram.  



Viktiga händelser med koppling till våra 3 K

Under aktuell period har bland annat följande aktiviteter genomförts 
med koppling till Kompetenshöjning;

• Kommunal utvecklings verksamhet har en ökad närvaro på sociala 
medier och sedan våren 2020 även ett konto på Linkedin. Vid slutet av 
augusti 2020 var det 66 personer som följer Kommunal utveckling på 
Linkedin.

• Medarbetare på Kommunal utveckling har tillsammans reflekterat 
över lärdomar som har dragits och erfarenheter som framkommit 
under coronapandemin. Kreativitet och utveckling har i flera 
sammanhang ökat under våren. 



Viktiga händelser med koppling till våra 3 K

Under aktuell period har bland annat följande aktiviteter genomförts 
med koppling till Kvalitetshöjning;

• En logotype och egen grafisk profil har tagits fram för Kommunal 
utveckling. 

• Kvaliteten på de digitala mötena har ökat under våren, bland annat till 
följd av inköp och användning av anpassad teknisk utrustning. 
Gemensamt lärande har bidragit till ökad kvalitet. 



Medarbetare

Antal medarbetare och anställningsformer inom Kommunal 
utveckling under 2019 – 2020

År/anställningsform Tjänsteköp Tillsvidare Visstid Summa

2019 - tertial 1 15,65 24,60 13,35 53,60

2019 - tertial 2 7,70 31,35 12,15 51,20

2019 - tertial 3 8,15 31,55 10,90 50,60

2020 - tertial 1 6,35 24,25 13,80 44,40

2020 - tertial 2 7,25 24,25 13,80 45,30

Finansiering av medarbetare
Av verksamhetens 45,30 årsarbetare finansieras 25,50 via kommunernas grundfinansiering, medlemsavgift 
eller enligt särskilda avtal, 19,80 årsarbetare finansieras via externa medel.



Exempel på coronapandemins påverkan på 
Kommunal utvecklings verksamhet
• Några områden har påverkats i stor utsträckning medan andra inte har 

påverkats i lika hög grad.

• Flera utbildningar, konferenser och liknande aktiviteter har fått ställas in 
eller skjutas på framtiden, vilket medfört ekonomiska konsekvenser.

• En del utvecklingsarbeten har pausats.

• Om möjligt har aktiviteter ställts om och genomförts digitalt.

• Samtliga förvaltningschefer har erbjudits mer frekventa korta digitala 
avstämningar.

• Den sociala interaktionen har försämrats vid digitala forum.

• En krisledningsgrupp skapades för det arbete som sker inom 
ledningssystemet för samverkan kommun och region. 



Framtid

• Vårens inställda utbildningar och konferenser genomförs under hösten, 
fysiskt och/eller digitalt. 

• Olika arbeten har och kommer fortsatt att ske med syfte att dra lärdomar 
av de effekter som coronapandemin medfört och för att ta med de positiva 
delarna till framtida utvecklingsarbeten. 

• Inventera kommunernas gemensamma behov efter coronapandemin. 

• Kompetensutveckling och forum för kollegialt lärande för länets rektorer 
och verksamhetschefer.

• Digital utbildningsdag för länets samtliga badmästare. 

• Tillsynskampanjer i länet; tillsyn av hygienlokaler med hög risk och tillsyn av 
påfyllning av köldmedia hos fordonsverkstäder.



Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet för länets kommuner

Tertial 1-2 2018 Tertial 1-2 2019 Tertial 1-2 2020

Antal inskickade ansökningar: 8 9 8

Antal beviljade ansökningar: 4 (50 %) 1 (11 %) 3 (37 %)

Antal beviljade projekt av sökta projekt:

Beviljad finansiering av externa projektmedel:

Tertial 1-2 2018 Tertial 1-2 2019 Tertial 1-2 2020

Sökta projektmedel: 39 103 816 kronor 23 460 356 kronor 18 570 800 kronor

Beviljade projektmedel: 5 696 000 (15 %) 250 000 kronor (1 %) 5 685 000 kronor  (31 %)



Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet för länets kommuner

Finansiering av Kommunal utvecklings verksamhet under tertial 1-2 2020, andel

Finansiering av utfall 
2020-08-31

Andel utfall per 
verksamhetsområde

Tillförda 
medel 

kommunerna

Tillförda 
medel 
staten

Tillförda 
medel övriga

FoUrum social välfärd och hälso-
och sjukvård

72 % 29 % 59 % 12 %

Miljösamverkan Jönköpings län 2 % 91 % 9 %

FoUrum utbildning 5 % 100 %

FoUrum fritid 2 % 100 %

Kurs och konferens 4 % 81 % 19 %

Ledning och stab 15 % 55 % 45 %

Summa 100 % 42 % 42 % 16 %



Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap 
med aktiva ägare

Under tertial 1-2 2020 har registrering av närvaron genomförts 
för totalt 21 olika nätverk/styrgrupper. Målet är 80 % närvaro. 

Tertial 1-2 2018 Tertial 1-2 2019 Tertial 1-2 2020

Samtliga nätverk 70 % 79 % 76 %

PKS 85 % 90 % 95 %

Kommundirektörer 85 % 94 %

Olika träffar i samverkan med 
Region Jönköpings län

64-83 % 67-83 % 66-74 %

Under tertial 1-2 2020 har 41 % av mötena genomförts fysiskt, 42 % digitalt 
och 17 % i en kombination av både fysiskt och digitalt. 



Vi använder forskning för att utveckla och 
förbättra kommunernas verksamheter

Pågående forskningsstudier

• Erkännande 

• Brukarstyrda brukarrevisioner

• Stöd till föräldrar vars barn är placerade

• Sexit, ungdomsmottagning

• Leva livet: boendestöd till personer med SMI



Vi stärker och ökar kompetensen i länet 
Antal genomförda kurser genom Kurs- och konferensverksamheten:

Halvår 1 2018 Halvår 1 2019 Halvår 1 2020

91 (+30 %) 78 (-16 %) 34 (- 56 %)

Halvår 1 2018 Halvår 1 2019 Halvår 1 2020

3 746 (+25 %) 2 726 (-27 %) 438 (- 84 %)

Antal deltagare på aktiviteter som arrangeras via Kurs- och konferensverksamheten:

Minskningen beror på att 23 kurser har blivit inställda på grund av coronapandemin
eller för att kursledare varit sjuk



Tack för er uppmärksamhet!

Kommunal utveckling Jönköpings län Kommunal utveckling Jönköpings län


