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Viktiga händelser med koppling till våra 3 K

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

Extern finansiering har beviljats för 

• Uppdrag boendestöd – boendestöd som praktik för självständigt 
boende

• Hur är vården och omsorgen organiserad för yngre personer med 
demenssjukdom

• Modell för individuell systematisk (MISU) tillämpat på BPSD-
skattningar

• Förarbete startat i strategigrupp barn och unga kring 
samverkansforskning inom ramen för befintlig budget.



Viktiga händelser med koppling till våra 3 K

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

• Barn och unga påbörjat arbete med Yrkesresan Barn och unga

• Förstudie Yrkesresan inom Missbruk och beroende på uppdrag från 
SKR

• MIX-metodstöd inom bistånd fortsätter att utvecklas

• Fortsatt grundutbildning av familjehem inom Familjehemsresursen

• Kompetensutveckling för erfarna rektorer samt utökad samverkan 
med Högskolan för lärande och kommunikation



Viktiga händelser med koppling till våra 3 K

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

• Kommunernas gemensamma Esf-projekt har lyfts av Länsstyrelsen till 
regeringen som ett gott exempel på uppsökande och motiverande 
arbete

• Fler gemensamma utvecklingsarbeten vad gäller Nära vård pågår

• Samordnad suicidprevention ett gemensamt arbete mellan Region 
Jönköpings län och länets kommuner

• Förebyggande och främjande arbete med barn och unga på ett 
tvärsektoriellt plan, visa på den fria tidens betydelse för unga



Medarbetare

Finansiering av medarbetare
Av verksamhetens 49,13 årsarbetare finansieras 29,48 via kommunernas grundfinansiering, medlemsavgift 
eller enligt särskilda avtal, 19,65 årsarbetare finansieras via externa medel.

År/Anställningsfo

rm
Tjänsteköp Tillsvidare Visstid Summa

2019 – tertial 3 8,15 31,55 10,9 50,6

2020 – tertial 1 6,35 24,25 13,8 44,4

2020 – tertial 2 7,25 24,25 13,8 45,3

2020 – tertial 3 8,65 24,25 13,8 46,7

2021 – tertial 1 7,4 24,35 11,7 43,45

2021 – tertial 2 8,4 28,95 9,7 47,05

2021 – tertial 3 8,15 29,95 10,25 48,35

2022 - tertial 2 7,65 28,6 12,88 49,13

Antal medarbetare och anställningsformer inom Kommunal utveckling under tertial 2019 - 2022



Vi har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet för länets kommuner
• Kommunernas finansieringsgrad av Kommunal utvecklings verksamhet är 43 % en minskning med 

2 procentenheter jämfört med helår 2021.

• Kommunal utvecklings disponibla medel har ökat med 29 milj kronor. Beror i första hand på 
statliga stimulansmedel till God och nära vård, under året har beslutats om utbetalning av 55 milj
kronor till länets kommuner inom detta område

• Kurs- och konferens under perioden som visar ett underskott på 337 tkr och ett underskott 
prognosticeras för 2022



Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap 
med aktiva ägare

Under tertial 1-2 2021 har registrering av närvaron genomförts 
för totalt 21 olika nätverk/styrgrupper. Målet är 80 % närvaro. 

Tertial 1-2 
2019

Tertial 1-2 
2020

Tertial 1-2 
2021

Tertial 1-2 
2022

Samtliga nätverk 79% 76 % 89 % 79 %

PKS 90 % 95 % 95 % 90 %

Kommundirektörer 85 % 91 % 100 % 86 %

Under tertial 1-2 2022 uppnås målvärdet på 80 % för nästan samtliga nätverk 



Vi använder forskning för att utveckla och 
förbättra kommunernas verksamheter

Ett urval av forskningsstudier

• Säkrare läkemedelsbehandling för äldre

• Anhörigkonsulters och anhörigas erfarenheter av anhörigstöd

• Organisering och samordning av sociala omsorg för personer med 
allvarlig psykisk sjukdom



Tack för er uppmärksamhet!

Kommunal utveckling Jönköpings län Kommunal utveckling Jönköpings län


