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Årsbokslut 2016 för Kommunal utveckling 
 
I samband med regionbildningen den 1 januari 2015 blev Kommunal utveckling en del av Region 
Jönköpings län. Verksamheten som sedan 2010 styrts av Primärkommunala nämnden (PKN) i 
dåvarande Regionförbundet i Jönköpings län, styrs nu av Primärkommunalt samverkansorgan 
(PKS). 
 
I samband med övergången fastställdes även en ny verksamhetsbeskrivning för PKS verksamhet.  
Region Jönköpings län är värdorganisation, men verksamheten styrs och leds liksom tidigare år 
av kommunerna gemensamt. Graden av självständighet i förhållande till värdorganisationen 
regleras i avtal mellan regionen och länets kommuner, ett avtal som antagits av samtliga 13 
kommuner.  
 
År 2016 har präglats av att få verksamheten att fungera bra i den nya regionen. Nya utökade 
utbildningslokaler för kommunernas aktiviteter och träffar stod klara för att användas. Statens 
stimulansmedel till regionala stödstrukturer har successivt minskat sedan 2015, vilket har 
föranlett en översyn av framtida finansiering avseende medlemsavgifter för ledning och stab 
samt en grundfinansiering för verksamheten inom forskning och utveckling av social välfärd. I 
början av året tillträdde en ny utvecklingschef för verksamheten och en översikt av 
organisationen gjordes i augusti. 
 
FoUrum social välfärd och hälso- och sjukvård 
FoUrum social välfärd är fortsättningsvis den mest omfattande verksamheten, som till stora 
delar finansieras av tidigare statliga stimulansmedel. Omfattande arbeten som pågått under 
året rör länets gemensamma satsning på tillnyktringsenhet samt att säkra en trygg och säker 
vård i hemmet. Kommunerna har enats med regionen om att byta informationssystem till 
Cosmic LINK under våren, ett arbete som grundlagts under 2016. Förändringen omfattar stora 
personalgrupper. Likaså samordnas länets implementering av arbetssättet IBIC av FoUrum. 
 
Det pågår ett övergripande arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården avseende 
kompetenshöjning, stöd och att behålla kompetens i länet. Under våren startade länets 
gemensamma familjehemsrekrytering sin verksamhet, som syftar till att ge en mer enhetlig och 
kvalitativ familjehemsvård i länet. Forskningsprojektet Letterbox club föll väl ut resultatmässigt 
och arbetet fortsätter med flera studier och analys för att hitta rätt former på lång sikt. 
 
Inom beroendeområdet pågår ett flerårigt forskningsprojekt med stöd av Folkhälsomyndigheten 
där kommunerna i länet tillsammans utvecklar ett mer familjeorienterat arbetssätt – FIFA.  
I juni beviljades länets kommuner en större ESF-ansökan, vilket innebär att vi nu sjösätter ett 
treårigt projekt där integration och arbetsmarknad är utgångspunkt. Cirka 3 000 medarbetare i 
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länet omfattas av projektet. Uppföljningen av länets HVB-vård för ensamkommande barn och 
ungdomar har fortsatt även under 2016. 
 
Projektet Center för återhämtning infogades som en del i ett större utvecklingsarbete med en 
återhämtningsinriktad psykiatri i Jönköpings län; ett arbete som sker i samverkan mellan 
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. 
 
Primärkommunalt samverkansorgan godkände det förslag till ett länsövergripande vård- och 
omsorgscollage som utredningen under 2016 lade fram. I förslaget integreras Höglandets vård- 
och omsorgscollage i det gemensamma. 
 
FoUrum utbildning  
FoUrum utbildning utökades med en vetenskaplig ledare under våren, vilket har satt fart på 
projektverksamheten och den forskningsambition som skolförvaltningarna har i länet. Ett 
pågående arbete under året, som fortsätter även 2017, är fjärrundervisning i modersmål och 
studiehandledning. 
 
FoUrum fritid 
Fritidssektorns samarbete i länets kommuner har tagit form genom att en utvecklingsledare 
anställdes under året och nu kunnat påbörja det länsövergripande arbetet med forskning och 
utveckling inom fritidsområdet. Ett prioriterat område är den öppna barn- och 
ungdomsverksamheten. 
 
Miljösamverkan f 
Miljösamverkan f samordnar den kommunala miljö-och hälsoskyddstillsynen i länet med syfte 
att effektivisera och skapa samsyn i arbetet. Under 2016 har tillsyn utförts av fordonstvättar, 
campingplatser, egenkontroll inom lantbruk samt energitillsyn. Kommunerna har också tagit 
fram en gemensam vägledning avseende bekämpningsmedel och en gemensam mall för 
behovsutredningar. 
 
Kurs och konferens 
Kurs och konferens förvaltar ett uppdrag att samordna och effektivisera kurs- och 
konferensverksamhet riktad till hela det kommunala verksamhetsområdet. Under 2016 
genomförde Kurs och konferens 109 kurser och konferenser med totalt 4 126 deltagare. Det är 
en ökning jämfört med föregående år på 13 % av antalet kurser och 19 % av antalet 
kursdeltagare. 
 
Kommunal utveckling är också en bas för att samordna andra gemensamma åtaganden såsom 
högskolans verksamhetsförlagda studier i kommunerna, länets arbete med öppna jämförelser 
och den personliga ombudsverksamheten.  Sedan flera år pågår dessutom ett strategiskt arbete 
för att öka medborgarens inflytande och delaktighet. Under året har en utveckling av hur vi 
förstärker forskningen i vår verksamhet påbörjats.  
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Resultat Kommunal utveckling 2016-12-31 
 
Redovisning i tkr 
 

 
 

Kommentarer till disponibla och kvarvarande medel 2016 
 
Erhållna ej förbrukade projektmedel är högre vid årets utgång än vid årets början. Detta beror 
på att:  

 kostnaderna för projektverksamheten inte fullt ut uppgått till budget. 

 erhållna medel under året är något större än förväntat. 
 
Av medlemsavgiften har 300 tkr överförts till Skolverksamverkan för att bekosta 25% tjänst av 
skolsamordnare. 
 
För att täcka stab och ledningskostnader har, förutom medlemsavgift, medel disponerats från 
erhållna projektmedel. 
 
"Disponibla medel 2016" inkluderar kommunernas finansiering för 2016. 
 
* Personliga ombud 
Kommunerna faktureras i efterhand utifrån verkligt upparbetade kostnader. 
 
**Kurs och Konferens 
Disponibla medel utgörs av deltagaravgifter som finansierar verksamheten samt överskott från 
tidigare år. 

 Ingående 

medel 2016 

 Nya medel 

2016 

 Disponibla 

medel 2016 

 Budget 

förbrukning 

2016 

 Utfall 

förbrukning               

2016 

 Kvarvarande 

medel 

2016.12.31 

FoUrum social välfärd 19 557 34 967 54 524 23 600 20 204 34 320

Miljösamverkan 439 713 1 152 800 754 398
FoUrum utbildning 505 2 427 2 932 2 800 1 654 1 278

FoUrum fritid 77 860 937 900 509 428

Personliga ombud *) 20 974 994 1 100 974 20

Jönköping Academy 500 500 500 500 0
Kurs och konferens **) 100 4 484 4 584 3 000 4 189 395

Ledning och stab 5 195 5 195 5 900 5 195 0

    Härav Ledn/stab finansierat från 0

    områdena ovan -3 638 -3 638 -4 100 -3 638 0

20 698 46 482 67 180 34 500 30 341 36 839


