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Verksamhetsplan 2022
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 med att
stödja kommunerna i arbetet med att hitta sin gemensamma röst och driva det kommunala
perspektivet så stärker vi våra medlemmars möjligheter i ett föränderligt samhälle.
Kommunförbundet är organiserat i 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, välfärdsteknik och e-hälsa, brukarmedverkan samt omställning till en
Nära vård, miljösamverkan och personer långt från arbetsmarknaden.
Unga och utbildning arbetar med skolutvecklingsfrågor och frågor kring ungas delaktighet. Här
ingår mediecentralen AV-Media, ett kompetenscentrum för film och pedagogisk IT-användning
och digitalisering för i huvudsak länets skol- och förskoleverksamheter.
Verksamhetsplanen för år 2022 innefattar åtta uppdrag för Kommunförbundet Kalmar län.
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Uppdrag 1
Kommunförbundet ska arrangera resurseffektiva forum med syfte att främja samarbete,
utveckling och samverkan mellan länets kommuner. Genom att arrangera kurser och mötesforum
i Kalmar län tar vi ansvar såväl för miljön som för kommunernas ekonomi och utveckling.
Kommunförbundet ska erbjuda aktuell kompetensutveckling inom områden som berör den
kommunala verksamheten.

Aktiviteter
•

Samordna politikerträffar inom förbundets verksamhetsområden.

•

Erbjuda flexibla mötes- och utbildningsformer och med hjälp av Kursportalen erbjuda ett
antal e-utbildningar.

•

Omvärldsbevaka och dela goda exempel ur kommunernas verksamheter.

•

Anordna och administrera olika typer av fortbildningar och nätverksträffar, på uppdrag
utifrån länets kommuners gemensamma behov och förbundets verksamhetsområden.

•

Synliggöra för våra medlemmar vilka EU-medel och andra externa medel, till exempel
statliga stimulansmedel, som finns att söka inom förbundets verksamhetsområden.

•

Tillhandahålla stöd åt kommunerna i deras arbete för att implementera extern
visselblåsarfunktion som uppfyller den nya lagstiftningen inom området.

•

Utarbeta en modell för beredning av ärenden till styrelsen där större beslut först bereds i
kommundirektörsnätverket. Detta för att skapa en förankring i
tjänstemannaorganisationerna och för att besluten ska få större genomslag i
kommunerna.
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Uppdrag 2
Kommunförbundet ska vara ett stöd till länets skolpolitiker, skolledare, lärare, pedagoger samt
prioriterade nätverk och grupper i deras uppdrag att utveckla Kalmar läns skol- och
förskoleverksamheter.
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
•

Erbjuda kompetensstödjande insatser inom skolutveckling och IKT till personal i skol- och
förskoleverksamhet.

•

Tillhandahålla hållbar kompetensutveckling genom utbildning i Skriva sig till lärande (STL)
som kopplar ihop ett skriv – och språkutvecklande arbete med IKT och digitala verktyg för
att öka elevers resultat generellt men samtidigt minska spridningen mellan elever då de
lägst presterande eleverna når bättre resultat och då särskilt pojkar.

•

Sammankalla och facilitera nätverksträffar inom utbildningsområdet.

•

Erbjuda och samordna informations- och nätverksträffar för presidier inom utbildning.

•

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

•

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

•

Samarbeta med Lärarutbildningen för att studenter ska få tillgång till AV-Medias
utbildningar och Mediekatalog i syfte att förbättra blivande lärares digitala kompetens och
ge verktyg för en varierad undervisning.
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Uppdrag 3
Kommunförbundet är en del i det kommungemensamma arbetet kring barn och ungas hälsa och
samordnar arbetet med frågor kring barn och ungas uppväxt och delaktighet. Kommunförbundet
ska erbjuda ett stöd till kommunerna i arbetet med att synliggöra möjligheterna för ungdomar att
stanna kvar och utbilda sig i länet.

Aktiviteter
•

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

•

Leda det regionala ungdomssamordnarnätverket bestående av 4 kommuner.

•

Samordna det regionala barnrättskoordinatorsnätverket vid behov.

•

Leda och samordna arbetet kring Luppen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken)

•

Belysa och erbjuda stöd kring utmaningar utifrån jämställdhetsperspektiv kopplade till
ungas tillvaro i samhället.

•

Tillsammans med kommunrepresentanter från socialchefs- och skolchefsnätverk delta i
beredningsgrupp inför Länsgemensam ledning i samverkan.

•

Vara projektägare och driva arbetet för digitalisering av Elevhälsoenkäten, för att ge
kommunerna förbättrade möjligheter till ett systematiskt elevhälsoarbete.

•

Tillsammans med Region Kalmar län erbjuda samordning till Studie- och Yrkesvägledarna
för arbete med kommunernas kompetensförsörjning och med att bland annat ta fram
handlingsplaner för att synliggöra ungdomars möjligheter att stanna kvar i länet.

•

Driva projektet På egna ben, en utmaning för elever i årskurs 4–6 som handlar om att ta
sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och skippa de ofta korta bilresorna.
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Uppdrag 4
Kommunförbundet ska stödja kommunernas insatser för förbättrad integration och etablering av
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Aktiviteter
•

Genomföra projektet Fortsatt samverkan leder till arbete 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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Uppdrag 5
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 och angränsande hälso- och sjukvård med goda
resultat.

Aktiviteter
•

Stödja utvecklingsarbete utifrån kommunernas egna behov inom Barn och
unga, Missbruk och beroende, Nära vård, Psykisk hälsa, Välfärdsteknik och e-hälsa samt
Äldre.

•

Tillsammans med Region Kalmar län stödja utvecklingsarbete utifrån upparbetade
strukturer inom Länsgemensam ledning i samverkan inom områdena Barn och unga,
Psykisk hälsa, Äldre samt Brukarmedverkan.

•

På regional nivå stödja kommunerna i arbetet med Yrkesresan, ett koncept för
kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom socialtjänstens
verksamhetsområden.

•

Skapa utbildningsinsatser och inspirationsdagar.

•

Inhämta information och vara en länk mellan nationell, regional och lokal nivå.
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Uppdrag 6
Miljösamverkan Sydost (MSO) samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedelsoch hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar län. Syftet med verksamheten är att bidra till en
god miljö och säkra livsmedel inom våra län.
Aktiviteter
•

Genomföra tre valda miljöprojekt: Tillsyn vid byggande och rivning, Luftkvalitet vid skolor
och förskolor samt Påverkan på enskilda dricksvattentäkter och enskilda avlopp.

•

Genomföra valda livsmedelsprojekt: Animaliska biprodukter (hantering av matavfall)

•

Samordna kommunernas arbete med undersökningar och åtgärder av de farligaste
nedlagda kommunala deponierna.

•

Genomföra temadagar samt utbildningar knutna till årets tre miljöprojekt.
Buller: Hur kan bullermätningar genomföras och granskas?
Bassängbad: Hur säkras bra badvatten?
Konkurser: Hur ska tillsynsmyndigheten agera vid konkurser för att säkra skyddet att
hälsa och miljö?

•

Samverka med övriga miljösamverkan inom Sverige.

•

Anordna möten med Kalmar och Gotlands läns miljöpresidier och miljöchefer.
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Uppdrag 7
Kommunförbundet samordnar uppdraget ”Digitala Kommuner i Kalmar län”.
Tillsammans med Region Kalmar län och samordnar och driver kommunförbundet insatser utifrån
föreslagna mål i Regional digital agenda 2020-2022.

Aktiviteter
•

Öka den digitala kompetensen i offentlig sektor genom att utbilda chefer och
nyckelpersoner kring digital transformation, med stöd av certifierade ledare i respektive
kommun.

•

Utbilda inom arbetssätt som tjänstedesign och kundinvolvering samt i olika tekniker som
RPA, AI.

•

Att samordna kartläggning av kommunernas nuläge inom digitalisering genom digital
mognadsmätning och identifiera vilka utvecklingsinsatser som pågår. Detta för att
tillsammans med kommunerna skapa gemensamma handlingsplaner och på sikt ha
möjlighet att initiera gemensamma utvecklingsprojekt inom digitalisering.

•

Stödja kommunernas digitala utvecklingsarbete inom skola, välfärdsteknik och e-hälsa
genom bland annat samordning av projekt, kartläggningar och utbildningar.

•

Skapa forum för länets kommuner med fokus på strategiska välfärdsteknik- och
e-hälsofrågor.

•

Utifrån ovanstående aktiviteter utreda möjligheterna för fortsatta insatser med hjälp av
EU-finansiering.

Kommunförbundet Kalmar län │ Besök: Nygatan 34, Kalmar │ Post: Box 743, 391 27 Kalmar │ www.kfkl.se

9

Uppdrag 8
Kommunförbundet stödjer kommunernas arbete med omställningen till en Nära Vård, en
transformation som inbegriper flera huvudmän och professioner inom kommunernas olika
förvaltningar.

Aktiviteter
•

Skapa en sammanhållen länsgemensam målsättning och strategisk riktning för
omställningen av Nära vård och en Nära socialtjänst.

•

Utifrån processen ta fram ett förslag till nytt Hemsjukvårdsavtal.

•

Inspirera till att systematiskt använda sig av brukarinvolvering i omställningsarbetet.

•

Dela information, skapa forum och anordna utbildningsinsatser för inspiration och
erfarenhetsutbyte på lokal och strategisk nivå, för att underlätta omställningsarbetet.
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