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Verksamhetsplan 2019
INRIKTNINGSMÅL

AKTIVITETER

INDIKATORER

Kommunförbundet ska
arrangera resurseffektiva
mötesplatser för länets
kommuner. Genom att
arrangera möten, kurser
och konferenser på
hemmaplan tar vi ansvar
såväl för miljön som för
kommunernas ekonomi och
utveckling.

Upphandling av
konferensanläggningar.

Vi har ställt miljökrav på de
konferensanläggningar vi
använder.

Utarbeta en policy för hållbara
konferenser.

Framtagen policy.

Vi ska erbjuda aktuell
kompetensutveckling inom
områden som berör den
kommunala verksamheten.

Upphandla ledarskapsutbildningar i
samarbete med länets kommuner.

Har tagit fram
ledarskapsutbildningar för
kommunernas chefer och
ledare.

Kurs och
administration

Har identifierat
utbildningsbehov och
arrangerat kurser som möter
dem.
Vi ska omvärldsbevaka genom att
vara med i olika nätverk, ta emot
önskemål och hålla koll på vad som
är på gång nationellt.

Samordnat nätverksträffar
inom önskade områden.
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INRIKTNINGSMÅL

AKTIVITETER

INDIKATORER

Erbjuda kompetensstödjande
insatser.

Genomfört:
en skolledarkonferens
en digital vecka för
pedagoger
kurser och föreläsningar
utifrån önskemål

Erbjuda viktig och tydlig
omvärldsbevakning.

Frågor om kunskap inom
skolutveckling och
informations- och
kommunikationsteknik (IKT)
har lyfts fram vid minst fyra
tillfällen genom nyhetsbrev
till skolledare respektive
pedagoger.

Bidra till att ta fram en struktur för
arbete med skolutveckling i länet
tillsammans med länets
skolförvaltningar.

Framtagen struktur och
samarbetsformer avseende
skolutvecklingsarbete.

Sammankalla och facilitera
nätverksträffar inom
utbildningsområdet, utifrån uppdrag
från kommunernas
utbildningsförvaltningar.

Genomfört träffar med
prioriterade nätverk.

Organisera och genomföra resa till
Skolriksdag 2019 för länets
kommuner.

Upphandlat och genomfört
resa till Skolriksdag 2019 för
100 personer från länet.

Unga och
utbildning
Vara ett stöd till länets
skolledare, lärare och
pedagoger i deras uppdrag
att utveckla Kalmar läns
skolor.

Utveckla ett hållbart och
kontinuerligt samarbete
med prioriterade nätverk
och grupper vad gäller
skolutvecklingsarbete.

Delta i övriga nätverk för att
Deltagit i:
omvärldsbevaka för att kunna
 rådet för Regionalt
leverera fakta och kunskap till länets
utvecklingscentrum
kommuner.
(RUC).
 nätverk med andra
mediecentraler.
 nätverk med
skolbibliotek.
 samarbete med
Region Kalmar län
kopplat till unga och
kultur.
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INRIKTNINGSMÅL

AKTIVITETER

INDIKATORER

AV-Medias tjänster ska
bidra till en ökad kvalitet av
det pedagogiska arbetet
och skolans digitalisering.
En förutsättning för detta
är att tjänsterna ska vara
väl etablerade, kända och
använda bland skolledare,
pedagoger och elever.

Underhålla, utveckla och presentera
Mediekatalogens utbud och AVMedias webbplats vad gäller film och
utlåningsmaterial utifrån ett
pedagogiskt sammanhang.

Kvalitetssäkrat och köpt in
nya medier och teknisk
utrustning kopplat
läroplanens ämnen.
Kommunicerat kontinuerligt i
våra sociala medier,
webbplats och via månatliga
nyhetsbrev.
Levererat och analyserat
statistik kring användning av
mediekatalog, testrum,
sociala medier och AVMedias tjänster, till politik och
förvaltningschefer.
Vidareutvecklat webbplatsen
utifrån det pedagogiska
erbjudandet.

Följa upp och analysera rektorernas
LIKA-utvärdering från 2018 och
utforma specifikt stöd.

Utformat stödåtgärder och
bistått kommunerna i
genomförandet.

Erbjuda lättillgänglig information om
AV-Medias utbud för nyanställda i
länets kommuner.

Genomfört minst en
informationsträff i varje
kommun.

Sammankalla och facilitera
nätverksträffar för IT-pedagoger i
Kalmar län och Splitvision.

Minst två nätverksträffar
med respektive nätverk.

AV-Media ska medverka på
AV-Media har synliggjort sin
pedagogiska konferenser och mässor verksamhet på större
i länet.
mötesplatser för verksamma
inom skola och förskola vid
minst fyra tillfällen.
Arrangera resa till BETT-mässan i
London.

Genomfört resa för 25
representanter från
kommunerna.

Arbeta med befintliga samarbeten
med LNU och andra aktörer.

Genomfört minst fem
aktiviteter kopplat till
lärarutbildningen.
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INRIKTNINGSMÅL

AKTIVITETER

INDIKATORER

Att vara stödfunktion vad
gäller arbetet med frågor
kring barn och ungas
uppväxt, hälsa och
delaktighet.

Deltar i arbetsgrupper kopplat till:
Barn och ungas hälsa.
Ungas uppväxt och delaktighet.

Faciliterat och följt upp
återkoppling av LUPPresultat från Enkätfabriken
till kommunerna.

Bidra till att fler elever går
ut grundskolan, och
avslutar sina
gymnasiestudier med
fullständiga betyg.

Projektet ”Motivation leder till
framgång” tar fram nya metoder för
att möta ungas behov att klara
skolan.

Upphandlat och genomfört
handledarutbildning för
personal inom och skola och
utbildning.

Bidra till att öka kunskapen
om det svenska samhället
hos nyanlända.

Erbjuda Samhällsorientering (SO) på
modersmål.

Genomfört utbildning och
utvecklingsarbete inom SO
för de kommuner som har
avtal med kommunförbundet.

Samordna nätverk kring
vuxenutbildning och SFI för att
förbättra samspelet mellan olika
parter som arbetar med målgruppen
nyanlända.

Skapat mötesplatser mellan
utbildningsanordnare,
Arbetsförmedlingen och
Länsstyrelsen samt
utvärderat samspelet mellan
parterna.

Inom projekten Casypot och
Casypot-Ru följa förändringsarbete
som genomförts baserat på resultat
från Casypot-enkäter och olika
ungdomspolitiska verktyg.

Analysdokument insamlat.

Förbättra internationellt
gränsöverskridande
samarbete genom att skapa
en kunskapsbaserad
strategisk ungdomspolitik.

Planera och genomföra
avslutningskonferens för att sprida
projektets resultat.
Samla in resultat och rapportera till
Södra Östersjöprogrammet och
Svenska Institutet.

Avslutningskonferens
genomförd.
Avslutningsrapporter
framtagna.
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INRIKTNINGSMÅL

AKTIVITETER

INDIKATORER

Utveckla en mer
kunskapsbaserad och
jämlik, jämställd och
likvärdig socialtjänst samt
vård och omsorg i hela
länet.

Formalisera stödstrukturer och
samordna omvärldsbevakning samt
information angående regionala
stödstrukturer för länets social- och
omsorgsschefer samt vara
sammankallade i dess nätverk.

Skapat modell för regional
kunskapsstyrning i Kalmar
län.
Planerat och genomfört åtta
nätverksträffar.
Avrapporterat
omvärldsbevakning vid
nätverksträffar.

Att stödja kommunernas
utvecklingsarbete av
socialtjänst och
angränsande hälsosjukvård, för att nå ett mer
jämlikt, jämställt och
likvärdigt samt
evidensbaserat socialt
arbete i hela länet.

Att inom området Barn och unga
löpande ta fram handlingsplaner och
praktiska anvisningar utifrån direktiv
från Sveriges kommuner och
landsting (SKL) samt
överenskommelser mellan skola,
socialtjänst och angränsande hälsosjukvård.

Genomfört inspirationsdagar
för personal avseende:
generellt föräldrastöd
0-18 år
att samtala med barn
barn och ungas hälsa
hälsomunhälsoundersökningar för
placerade barn.
Uppföljning av
familjeorienterat arbetssätt.
Avtalsförslag framtaget
gällande länets
ungdomsmottagningar.

Hälsa och social
välfärd

Sammankallat till nätverk:
 BBIC (barns behov i
centrum) 3 gånger.
 Arbetsgruppen
”överenskommelsen
familjehemsutbildnin
g i Kalmar län” 2
gånger.
 IFO-chefer (individoch familjeomsorg) 9
gånger.
Reviderat dokumentet
”Vägledande stöd vid
konsultation och anmälan vid
misstanke att barn far illa”.
Framtaget förslag med
gemensam familjerätt samt
familjehemsvård i Kalmar län.
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INRIKTNINGSMÅL

AKTIVITETER

INDIKATORER

Att inom området Missbruk och
psykisk hälsa löpande ta fram
handlingsplaner och praktiska
anvisningar utifrån direktiv från SKL
samt överenskommelser mellan
skola, socialtjänst och angränsande
hälso-sjukvård.

Framtaget överenskommelse
och praktiska anvisningar
angående personer med riskoch missbruk.
Framtaget handlingsplan för
missbruk och beroende, unga
och unga vuxna 13-29 år.
Följt upp den befintliga
överenskommelsen för
psykisk hälsa samt ta fram en
ny.
Framtaget nytt
handlingsprogram för
självmordsprevention inom
ramen för Länsgemensam
ledning.
Genomfört tre aktiviteter.

Ta fram och genomföra aktiviteter
utifrån befintliga handlingsplaner
och praktiska anvisningar.
Att inom området Äldre löpande ta
fram handlingsplaner och praktiska
anvisningar utifrån direktiv från SKL
samt överenskommelser mellan
utbildning, socialtjänst och
angränsande hälso-sjukvård.

Att vara med i arbetet att revidera
samt arbeta utifrån ”Bättre liv för
sköra äldre i Kalmar län – strategi
och handlingsplan 2018-2019”.

Erbjudit samtliga kommuner
utbildning i:
samordnad Individuell Plan
(SIP). Uppföljning genom
jämförelser i antal gjorda SIP
samt utifrån ”SIP- kollen”.
arbetssätt i Cosmic Link 2.
Följt upp mätbara
förbättringsfaktorer utifrån
kvalitetsregister.
Reviderat handlingsplanen
och bistått kommunerna i
arbetet med genomförandet.
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INRIKTNINGSMÅL

AKTIVITETER

INDIKATORER

Vara sammankallande inom
temaområdet e-hälsa
utifrån Regional digital
agenda (RDA).

Tillsammans med Region Kalmar län
skapa och leda relevanta
arbetsgrupper så att överenskomna
delmål genomförs under 2019.

Påbörjat samtliga tre mål,
med underliggande fem
delmål, i RDA inom området
e-hälsa. Samtliga tre mål ska
vara genomförda 2020.

Projektet ”Vi blir fler – IKO
(Integration Kompetens
Organisation) Kalmar län” svarar
genom utbildningsinsatser och
nätverksarbete för att kunskap inom
interkulturell kompetens, samverkan
och integration höjs.

Projektet har:
genomfört utbildningar som
har ökat deltagarnas
interkulturella kompetens.
testat nya metoder inom
samverkan, integration och
organisatoriskt
värdegrundsarbete och
stöttat insatser för
implementering av IKO:s
frågor hos aktörerna.
skapat en webbplattform,
”kompetensverkstad” för
bättre interkulturellt
bemötande som ska spridas i
hela länet.

Målen i RDA rörande e-hälsa
avser att med hjälp av etjänster åstadkomma
möjligheter till insyn för att
skapa en tryggare vardag och
bidra till en bättre samverkan
mellan olika aktörer kring den
enskildes hälsa.

Bidra till ökad samverkan
inom
arbetsmarknadsfrågor,
integration och etablering.

Bidra till förbättrad
Inom projektet ”Samverkan leder till
samverkan kring vägar in på arbete (SLA)” skapa en effektiv
arbetsmarknaden.
samverkan för att underlätta för
personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden att komma i
långsiktig sysselsättning.

Samordnat regional
strategisk ledningsgrupp,
referensgrupper och
arbetsgrupper för styrning
och ledning.
Genomfört sex
kunskapshöjande aktiviteter
för projektets deltagare och
aktörer.
Framtagen struktur och
arbetsformer för Sökandelots
och Mobila team och
Validering.

Samordna nätverksträffar för
arbetsmarknadsenheterna (AMEträffar)

Genomfört tre till fyra träffar
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INRIKTNINGSMÅL

AKTIVITETER

Miljösamverkan Sydost
Genomföra ett livsmedelsprojekt och
(MSO) samordnar
fem miljöprojekt inom:
tillsynsmyndigheterna inom
 Uppgifter om ingredienser
miljö-, livsmedels- och
 Miljökvalitetsnormer för
hälsoskyddsområdena i
vatten
Gotlands och Kalmar län.
 Dagvattenanläggningar,
tillsyn och anmälan
 Ansvarsutredningar inom
förorenade områden

Tillsyn inom VSO

Nedlagda kommunala
deponier
Genomföra temadagar inom:

Vattenskyddsföreskrifter

Olje- och fettavskiljare

Nudging
Samt minst tre temadagar knutna till
miljöprojekten.

INDIKATORER
Genomfört sex projekt.
Samtliga 15 parter inom MSO
har deltagit i något av
projekten.
Minst 80 % av parterna har
deltagit inom varje projekt.

Genomfört sex temadagar.
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