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Förvaltningsnamn  

 

 

 
Primärkommunalt samverkansorgan 

Förslag till beslut om framtida 
finansiering av Kommunal utveckling 

Förslag till beslut 
att godkänna en finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling 

(medlemsavgift) med totalt 4,8 miljoner kronor per år från och med 2018, 

 

att godkänna finansiering av FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård enligt 

utsänt förslag, 

 

att ovanstående kostnader fördelas på länets kommuner enligt skattekraft, 

 

att en finansiering om 500 000 kronor för stab och ledning för Kommunal 

utveckling fördelas som en årlig overheadkostnad på de verksamhetsområden som 

ryms inom Kommunal utveckling,  

 

att en finansiering om 800 000 kronor för stab och ledning för Kommunal 

utveckling finansieras genom en årlig kostnadsfördelning på de projekt som 

samordnas av Kommunal utveckling, 

 

att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Bakgrund 
Stadsbidragen för social välfärd och hälso- och sjukvård, som sedan 2010 

förvaltats på Kommunal utveckling, är i princip slut från och med 2018. Det finns 

i dagsläget inget som indikerar att man kan söka de medel som vi tidigare har haft 

möjlighet att göra. Från nationell nivå hänvisas bland annat till de 

välfärdsmiljarder som erhållits av landets kommuner. Tidigare stadsbidrag inom 

social välfärd och hälso- och sjukvård har även till vissa delar finansierat stab och 

ledning på Kommunal utveckling. Stab och ledning administrerar helheten (4,65 

årsarbetare) och föreslås från 2018 helt finansieras av våra medlemsavgifter.  

 

Socialcheferna har ställt sig bakom den grundbemanning som finns redovisad för 

FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård från 2018, under förutsättning av 
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att vi inte erhåller några andra finansieringsmöjligheter än de som 

länskommunerna kommer att stå för. Kommunal utveckling kommer även i 

fortsättningen att söka externa medel och om vi erhåller medel finns 

förutsättningar att minska den kommunala finansieringen av verksamheten. 

  

Beslutsunderlag 
 Finansiering av stab och ledning för Kommunal utveckling, 

finansiering av social välfärd och hälso- och sjukvård, konsekvensanalys 

Kommunal utveckling, förslag avseende finansiering av stab och ledning 

för Kommunal utveckling 

 

 

 

Andreas Sturesson  Marie Johansson 

Ordförande   Vice ordförande 

Primärkommunalt samverkansorgan Primärkommunalt samverkansorgan 

 

 

  


