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Budgetuppföljning/delårsbokslut 2016 
Kommunal utveckling  

 

Ekonomisk uppföljning  

Den ekonomiska redovisningen redovisas i särskild handling/fil. 

 

Händelser 
Det andra kvartalet 2016 har till största del byggt på fortsatt arbete i de 

utvecklingsområden som redan påbörjats. Verksamheten följer den plan som lagts för 

året. 

 

En brukarrevision av Case Management-verksamheterna i länet visar att nuvarande 

arbetssätt behöver utvecklas; brukaren måste få ett större inflytande och en större 

delaktighet i rehabiliteringsprocessen och tillgängligheten måste förbättras. Mot denna 

bakgrund har länets kommuner tillsammans med Region Jönköpings län beslutat att 

arbetsmetoderna ska utvecklas och ett antal CM-verksamheter går nu vidare med att 

pröva den evidensbaserade metoden R-ACT (Resursgrupp Assertive Community 

Treatment). FoUrum har gjort kartläggningen och kommer att ansvara för 

kompetensutveckling, stöd till verksamheterna och för att ta fram ett koncept för metod- 

och implementeringsstöd. 

 

Primärkommunalt samverkansorgan PKS tog vid sitt sammanträde i maj ställning till ett 

nytt finansieringsförslag gällande TNE (tillnyktringsenhet). I december redovisas ett 

förslag för hur den samlade TNE-verksamheten i regionen ska vara utformad i enlighet 

med tidigare beslut. Den del av TNE som förväntas starta som ett första steg är helt 

fokuserat på tillnyktringsdelen och inte någon eftervård.  

 

Uppföljning av kommunaliseringen av hemsjukvården (vårdsamordning) pågår, eftersom 

flera signaler menar att den gemensamma arbetsformen inte fungerar fullt ut. Av denna 

anledning har direktiv om vad som ska utredas, framarbetats och antagits av 

ledningsgruppen för samverkan (REKO). I denna uppföljning ryms även vilka 

förändringar som måste ske för att få ett fungerande IT-stöd i vårdplaneringen. Regionen 

har beslutat att Linc ska vara verksamhetssystem och nu återstår vilka åtgärder som krävs 
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i kommunerna för att få ett väl fungerande IT-stöd i vårdplaneringen. En handlingsplan 

redovisades för PKS under sammanträdet i maj.  

 

Arbete pågår för att höja statusen på yrket handläggare inom ekonomiskt bistånd i länets 

kommuner. Vid en inspirationsdag i maj deltog 130 handläggare för att dela erfarenheter 

av varandra. Kommunerna har också enats om att tillsammans arrangera en utbildning i 

metoden MIX, ett verktyg för att identifiera klientens behov och underlag för beslut om 

mål, resurser och insatser. 

 

I juni beviljades ansökan om projektet CHANGE av ESF-rådet. Länets kommuner har 

tillsammans med studieförbund och sociala företag beviljats närmare 15 miljoner kronor i 

EU-stöd för att öka länets kompetens om integration. Målet med CHANGE är att stärka 

ställningen på arbetsmarknaden för de som redan arbetar med integration, men inkluderar 

även personer som står längre från arbetsmarknaden. Projektledare och ekonom tillträder 

i september. Projektet omfattar ca 3 000 medarbetare i länet. 

 

Projektet Center för återhämtning avslutades under våren och infogas nu som en del i ett 

större utvecklingsarbete med en återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län, ett 

arbete som sker i samverkan kommuner och region. Ett studiebesök i Storbritannien 

gjordes av ett antal FoU-ledare under våren och arbetet med att utveckla liknande 

verksamhet som engelska Recovery Collage i Jönköpings län fortsätter. 

 

I maj startade också kommunernas gemensamma enhet för rekrytering av familjehem – 

Familjehemsresursen – en organisering som kommunerna enats om i PKS. 

Familjehemsresursen är lokaliserad till Jönköping och arbetar för att samordna utbildning 

och stöd till länets familjehem. Det finns också en ambition att rekrytera fler familjehem 

när flera kommuner går samman. 

 

I samband med Hälsohögskolans avslutning i juni delade länets kommuner ut stipendier 

för bästa uppsatser i ämnena arbetsterapi, omvårdnad och gerontologi. 

 

En utvecklad organisation av Kommunal utveckling sjösattes i augusti 2016. Parallellt 

fortsätter utvecklingsarbetet vad gäller förstärkt forskning i verksamheten. 

 

 

Ola Götesson 

Utvecklingschef 


