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Verksamhetsplan 2020
Kommunförbundet är ett kommungemensamt samarbete för i huvudsak det primärkommunala
uppdraget inom skola, socialtjänst och vård och omsorg, för kommunerna i Kalmar län. Utöver det
ansvarar förbundet för vissa specifika projekt samt Miljösamverkan Sydost. Genom att arbeta för
förbättrad samverkan, kompetensutveckling och att hjälpa kommunerna att hitta sin
gemensamma röst så stärker vi våra medlemmars möjligheter i ett föränderligt samhälle.
Kommunförbundet består av tre verksamhetsområden. Kurs och administration ger
administrativt stöd till förbundet samt erbjuder kurs- och konferensverksamhet för
kommunernas gemensamma behov.
Inom Hälsa och social välfärd arbetar kommunförbundet med frågor kring barn och unga, äldre,
missbruk, psykisk hälsa, brukarmedverkan, miljösamverkan, arbetsmarknad och integration.
Unga och utbildning arbetar inom skolväsende, ungdomar och samhällsorientering. Här ingår
även enheten AV-Media, ett kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning och
digitalisering för i huvudsak länets skol- och förskoleverksamheter.
I många fall krävs det ett gemensamt ansvar och ett för verksamhetsområdena
gränsöverskridande arbete, vi har därför valt att inte rubricera uppdragen efter
verksamhetsområden. Under 2020 kommer förbundet i huvudsak att fortsätta att utveckla det
arbete som grundlades under det första verksamhetsåret 2019. Kommunförbundet kommer
utifrån denna ambition att arbeta vidare med följande uppdrag.

Uppdrag 1
Kommunförbundet ska arrangera resurseffektiva forum för länets kommuner. Genom att
arrangera möten, kurser och konferenser i Kalmar län tar vi ansvar såväl för miljön som för
kommunernas ekonomi och utveckling.

Aktiviteter
•

Anordna forum som kan främja samarbete, utveckling och samverkan mellan länets
kommuner.

Uppdrag 2
Kommunförbundet ska erbjuda aktuell kompetensutveckling inom områden som berör den
kommunala verksamheten.

Aktiviteter
•

Anordna och administrera olika typer av fortbildningar. Ett exempel är en långsiktig
satsning som genomförs från och med 2020, med utbildningar i utvecklande ledarskap åt
länets kommuner.

•

Omvärldsbevaka och lyfta fram goda exempel genom att vara med i olika nätverk och
bevaka vad som är på gång i kommunsektorn och nationellt. Kommunförbundet kan
samordna och stödja fortbildningsinsatser där flera kommuner kan ha samma behov.
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•

Pröva och utvärdera former för att förstärka kursverksamheten med hjälp av digitala
pedagogiska möjligheter för att öka tillgängligheten, förstärka inlärning och förbättra
förutsättningarna för implementering på kommunernas hemmaplan.

Uppdrag 3
Kommunförbundet ska vara ett stöd till länets skolledare, lärare och pedagoger i deras uppdrag
att utveckla Kalmar läns skol- och förskoleverksamheter samt utveckla ett samarbete med
prioriterade nätverk och grupper för ett effektivt skolutvecklingsarbete. Arbetet ska bidra till att
fler elever går ut grundskolan och avslutar sina gymnasiestudier med fullständiga betyg.

Aktiviteter
•

Att utifrån ett länsövergripande perspektiv arbeta med skolutveckling, i samråd och
tillsammans med länets utbildningsförvaltningar.

•

Sammankalla och facilitera nätverksträffar inom utbildningsområdet.

•

Aktivt förmedla kunskap inom skolutveckling och informations- och
kommunikationsteknik (IKT), bland annat genom nyhetsbrev till skolledare respektive
pedagoger, samt information på webbplatsen och i övriga kanaler.

•

Erbjuda kompetensstödjande insatser som skolledarkonferens, digitala informations- och
temadagar för pedagoger i skola och förskola, kurser och föreläsningar utifrån önskemål.

•

Tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län anordna en konferens för personal i förskola
och skola på temat integration och språk.

•

Slutföra projektet ”Motivation leder till framgång” som arbetar med nya metoder för att
möta ungas behov att klara skolan.

•

Erbjuda och tillgängliggöra pedagogiskt material till skolan kring de globala målen.

Uppdrag 4
Kommunförbundet ska erbjuda ett stöd till kommunerna i arbetet med att få sina ungdomar att
utbilda sig i och stanna kvar i länet. Syftet för individen är att göra studieval som leder till arbete
samt att skapa motivation och stimulera till ökade studieresultat. Syfte för kommuner och region
är att klara kompetensbehov, matchning, utveckling av näringsliv och offentlig sektor samt att
erbjuda anpassade utbildningsmöjligheter.

Aktiviteter
•

Ta fram och presentera en översikt och analys av länets gymnasiala utbildningar och
söktryck. Informera respektive kommun samt styrelsen om resultatet.

•

Utreda möjligheten att göra en insats för att synliggöra jobbmöjligheter i länets
kommuner. Presentera förstudie och analys som ett beslutsunderlag för framtida
satsningar.
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Uppdrag 5
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.

Aktiviteter
•

Att utifrån ett pedagogiskt sammanhang underhålla, utveckla och presentera
Mediekatalogens utbud och AV-Medias webbplats vad gäller film och utlåningsmaterial.

•

Kvalitetssäkra verksamheten genom en kundundersökning mot länets skolor och
förskolor.

•

Utveckla arbetsformer och metoder för att i högre grad tillgängliggöra testrumskonceptet
i hela länet.

•

Medverka på pedagogiska konferenser och mässor i länet.

•

Arbeta med befintliga samarbeten med LNU och andra aktörer.

Uppdrag 6
Kommunförbundet ansvarar för arbetet med frågor kring barn och ungas uppväxt och
delaktighet, samt för att vara en stödfunktion för skola och elevhälsa i arbetet kring barn och
ungas hälsa.

Aktiviteter
•

Leda Barn- och Ungdomsnätverket (BoU) utifrån projektet “Regional samverkan kring
ungas uppväxt”.

•

Delta i arbetsgrupper kopplat till överenskommelserna; Barn och ungas hälsa och Tidiga
samordnade insatser (TSI). Vara med och ta fram praktiska anvisningar kopplade till
överenskommelserna.

Uppdrag 7
Kommunförbundet ska stödja kommunernas insatser för förbättrad integration och etablering av
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Aktiviteter
•

Genomföra projektet Samverkan leder till arbete (SLA) för att skapa en effektiv
samverkan och metodutveckling kring insatser som är riktade mot personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden.

•

Samordna träffar för länsnätverken inom Komvux/SFI och arbetsmarknadsenheterna
(AME-träffar).

•

Ingå i Länsstyrelsens integrationsråd och dess beredning.
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•

Utveckla ett gemensamt arbetssätt samt anordna utbildnings- och informationsinsatser
med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, språk och inlärning och interkulturell
kompetens.

•

Avveckla kommunförbundets kurser inom samhällsorienteringen.

Uppdrag 8
Kommunförbundet ska utgöra den regionala samverkans- och stödstrukturen för Kalmar läns
kommuner inom områdena socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Det innebär att
vara en stödfunktion för samverkans- och kunskapsutveckling i syfte att uppnå en mer jämlik,
jämställd och evidensbaserad socialtjänst.

Aktiviteter
•

Inom områdena Barn och unga, Missbruk, Psykisk hälsa och Äldre
o

Synliggöra kunskapsluckor och utvecklingsbehov,

o

Stödja anpassning av befintliga kunskapsstöd,

o

Ge struktur och stöd för implementering

o

Stödja förbättringsarbete och verksamhetsutveckling samt,

o

Stödja uppföljning och analys

•

Inhämta information från nationell nivå och återfört till regional och lokal nivå.

•

Samordna omvärldsbevakning och information till länets social- och omsorgsschefer
samt vara sammankallade i dess nätverk.

•

Nominera experter från länet till nationella satsningar (SKL), som sedan godkänns av
länets socialchefer.

•

Att inom områdena Barn och unga, Missbruk, Psykisk hälsa, Äldre och Brukarmedverkan
löpande ta fram handlingsplaner och praktiska anvisningar utifrån direktiv från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) samt överenskommelser mellan skola, socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård.

•

Samverka i frågor som rör socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård mellan länets
kommuner och Region Kalmar län.

•

Sammankalla till länets samordnande grupper/samverkansområdesgrupp kring Barn och
unga, Missbruk, Psykisk hälsa, Äldre och Brukarmedverkan

•

Vara kommunernas språkrör och stöd i frågor som rör samverkan mellan länets
kommuner och Region Kalmar län inom områdena socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård.

•

Samordna nätverksträffar och arbetsgrupper.

•

Skapa utbildningsinsatser och inspirationsdagar.

•

Ta fram och genomföra aktiviteter utifrån befintliga handlingsplaner och praktiska
anvisningar.
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•

Ta tillvara brukares kompetens och erfarenheter, utifrån gällande handlingsplan.

Uppdrag 9
Projektet Miljösamverkan Sydost (MSO) ska samordna tillsynsmyndigheterna inom miljö-,
livsmedels- och hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län.

Aktiviteter
•
•

Genomföra projekten; Legionella i bostäder, Spara vatten, Användning av avfall i
anläggningsändamål, Nedlagda deponier.
Genomföra temadagar; Miljörätt för inspektörer, Nya cisternföreskrifter,
Resursbehovsutredning. Samt tre temadagar knutna till projekten.

Uppdrag 10
Kommunförbundet kan när lämpligt är fungera som en arena och bistå kommunerna med
kompetens kring vissa digitaliseringsutmaningar.

Aktiviteter
•

•

Tillsammans med Region Kalmar län leda relevanta arbetsgrupper så att överenskomna
delmål i Regional digital agenda kopplat till e-hälsa kan genomföras. Till målen finns
ytterligare fem delmål.


Mål 3.1 – Invånare har goda möjligheter till insyn och delaktighet i
hälsoprocessen.



Mål 3.2 – En tryggare vardag för individen genom digitala hjälpmedel inom
e-hälsoområdet.



Mål 3.3 – Bidra till en bättre samverkan mellan olika aktörer kring den enskildes
hälsa genom att nyttja digitala stöd samt skapa fler och smartare tjänster för
informationsförsörjning.

Utifrån kommunernas önskemål bistå med kompetens kring strategiska
skolutvecklingsfrågor kopplat till skolans digitalisering. Utforma stödåtgärder och bistå
kommunerna i förbättringsarbetet utifrån LIKA-kartläggningen. Samordna och presentera
kartläggning av kompetensutvecklingsbehov inom skola och förskola.
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