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PM om styrningen

2021-12-03

Styrningens utgångspunkter utgörs av:
• Lagstiftningen för samordningsförbund (”FINSAM-lagen”)
• Översynen av samordningsförbunden som gjordes 2020
• Överenskommelsen i PKS från 2017

Följande ingår inte i detta PM:
• Ställningstagande till antalet förbund
• Hanteringen av IT-spåret



Allmänna utgångspunkter

2021-12-03

• Insatserna som görs från samordningsförbunden är 
angelägna och målgruppen är viktig.

• Samordningen mellan medlemmarna är viktig.
• Man har uppnått goda resultat i många av de projekt 

som bedrivits under åren.



Behov av förändringar

2021-12-03

• Styrningen från medlemmarna har inte varit särskilt 
tydlig. Styrningen behöver förtydligas och 
medlemmarna behöver i högre grad vara delaktig i 
styrningen.

• Principer för hur avslutning, fortsättning och 
implementering av projekt ska ske behöver förtydligas. 
Frågan om långsiktighet såväl verksamhetsmässigt 
som finansiellt är viktig i detta sammanhang.



Medlemmarnas huvudsakliga möjligheter till 
styrning och påverkan

2021-12-03

• Förbundsordningar
• Medlemssamråd
• Tillsättning av styrelseledamöter
• Budget/verksamhetsplan



Styrelserna

2021-12-03

• Styrelserna har en självständig roll och ledamöterna 
ska i första hand verka för samordningsförbundets 
bästa och inte primärt bevaka intresset som medlem.

• Viktigt att ledamöter utses som är lämpliga och som 
förstår sin roll.



Medlemssamråd

2021-12-03

• Ges större vikt i styrningen.
• Skilj på allmän information och styrning.
• Varje samordningsförbund bör ha ett eget samråd när 

det gäller frågor som handlar om styrning.
• Ordförandeskapet förtydligas.
• Strategiska frågor skickas ut i förväg.
• Resultaten av samråden inarbetas in 

budget/verksamhetsplan.



Strategiska frågor på medlemssamråd

2021-12-03

– Storleken på medlemmarnas finansiering.
– Inriktningen av verksamheten och prioriteringar av 

vilka grupper som ska vara föremål för förbundets 
insatser.

– Vilka långsiktiga satsningar och löpande 
verksamhet som förbundet bör finansiera parallellt 
med tidsbegränsade projekt.

– Balansen mellan individinriktade respektive 
strukturövergripande insatser, där de senare 
handlar om att förändra arbetsformerna mellan och 
inom de berörda organisationerna.



Projektverksamhet

2021-12-03

• Fortsättningen av lyckosamma projekt behöver säkras.
• Finansiering och implementering efter projekttidens 

slut behöver i ännu högre grad tydliggöras i 
beredningsfasen av projekten.



Budget/verksamhetsplan

2021-12-03

• Slutsatser från medlemssamråden inarbetas i 
budget/verksamhetsplan i möjligaste mån.

• Samrådsprocessen förtydligas så att 
förbundsmedlemmarna ges tillfälle att komma med 
synpunkter och inspel på ett strukturerat sätt.



Övrigt

2021-12-03

• Utformningen av revisionen kan med fördel ändras så 
att länets samordningsförbund får samma upplägg.

• Nuvarande upplägg och beslutsgång avseende 
årsredovisningar kan bestå.

• Beredningsgrupperna gör värdefulla insatser genom att 
bereda frågor inför styrelsebeslut och genom att 
förmedla kontakter inom sina verksamhetsområden. 
Grupperna har även en viktig funktion att fylla när det 
gäller erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. 
Nuvarande upplägg kan bestå.



Sammanfattning

2021-12-03

 Medlemssamrådens utformning ändras så att samråden ges 
större vikt när det gäller styrning och påverkan av 
verksamheten.

 Samrådsprocessen avseende budget/verksamhetsplan ändras 
så att förbundsmedlemmarna blir mer delaktiga i processen.

 Upplägget med revisorer görs lika för samtliga 
samordningsförbund.

 Arbetsformerna för implementering av projekt efter avslutad 
projekttid förtydligas.

 Förbundsordningarna revideras så att de står i samklang med 
ovanstående förändringar.
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Lars Wallström  

   

  

Styrning av samordningsförbunden i Jönköpings 
län 

 

Bakgrund 

  

Utvecklingen och den framtida utformningen av samordningsförbunden i 

Jönköpings län har diskuterats i olika sammanhang under åren. Föreliggande PM 

syftar till att tydliggöra hur den framtida styrningen av förbunden kan utformas.    

 

Utformningen av styrningen av förbunden har sin utgångspunkt i: 

 

 Den lagstiftning som reglerar formerna för ett samordningsförbund (i 

huvudsak Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser). 

 Överenskommelsen i PKS (primärkommunal samordning) som gjordes 

2017. 

 Översynen av samordningsförbunden i Jönköpings län som gjordes 2020 

samt slutsatser som dragits i anslutning till översynen. 

 

Frågan om en eventuell sammanslagning av förbund (t ex att två förbund bildar ett 

gemensamt förbund) är en separat frågeställning och ingår inte i det föreliggande 

dokumentet. 

 

Beskrivningar av samordningsförbundens verksamhet och allmänna frågor om 

samordningsförbund finns återgivet i den översyn som gjordes 2020 och 

avhandlas därför inte närmare i det föreliggande dokumentet. 

 

Som allmän utgångspunkt gäller att medlemmarna i samordningsförbunden 

(länets kommuner, Region Jönköpings län, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen) har gjort bedömningen: 

 

 Att insatserna som görs från samordningsförbunden är angelägna 

 Att samordningen mellan medlemmarna är viktig 

 Att man uppnått goda resultat i många av de projekt som bedrivits under 

åren. 

 

Behov av förändringar 

 

I överenskommelsen från 2017 och i översynen från 2020 framgår att det finns två 

områden där det är angeläget med förändringar: 

 

 Styrningen från medlemmarna har inte varit särskilt tydlig. Styrningen 

behöver förtydligas och medlemmarna behöver i högre grad vara delaktig i 

styrningen. 
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 Principer för hur avslutning, fortsättning och implementering av projekt 

ska ske behöver förtydligas. Frågan om långsiktighet såväl 

verksamhetsmässigt som finansiellt är viktig i detta sammanhang. 

  

Medlemmarnas huvudsakliga instrument för styrning 

 

Förbundsmedlemmarna kan påverka inriktningen av samordningsförbundens 

arbete genom att man: 

 

- Beslutar om innehållet i förbundsordningen. 

- Utser representanter till medlemssamråden. 

- Beslutar/godkänner budget/verksamhetsplanen inför det kommande 

verksamhetsåret. 

- Beslutar om den årliga finansieringen av samordningsförbunden. 

- Utser ledamöter och ersättare till samordningsförbundens styrelser. 

 

För att utöva sin styrning bör varje förbundsmedlem: 

 

- Förbereda sig inför medlemssamråden. Detta kan göras via genomtänkta val av 

hur man låter sig representeras samt att i förväg inom sin organisation diskutera 

de strategiska frågor som behandlas på samråden så att tydliga viljeinriktningar 

kan framföras.  

 

- Ges möjlighet att påverka budget/verksamhetsplan och även uppmuntras att 

använda denna möjlighet. Detta förutsätter att man har möjligheter att sätta sig in i 

planen och kan lämna synpunkter innan den fastställs. 

 

- Göra ett noga genomtänkt val av ledamot till styrelsen så att det blir en person 

med lämplig profil. Det löpande styrelsearbetet sker utan direkt koppling till 

medlemmarna vilket gör att styrelseledamoten i sig själv förutsätts kunna bidra till 

utformningen av det arbete som görs inom respektive samordningsförbund. För 

kommuner och regioner gäller att ledamot i ett samordningsförbunds styrelse 

måste vara invald som ledamot i region- respektive kommunfullmäktige. 

 

Styrelsernas roll i ledning och styrning 

 

Respektive styrelse i samordningsförbunden: 

 

- Tar fram förslag till budget/verksamhetsplan samt tillser att samråd kring denna 

sker med förbundsmedlemmarna. 

- Fastställer budget/verksamhetsplan. 

- Tar fram årsredovisning som föreläggs medlemmarna för godkännande. 

- Beslutar om insatser för samordning och finansiering av dessa. 

- Utvärderar de insatser förbunden gör. 

- Beslutar om hur respektive samordningsförbund ska ledas och organiseras. 

- Anställer förbundschef/verkställande tjänsteman. 
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Förbundsordningar 

 

Förbundsordningen är det dokument som anger inriktningen och ramverket för 

arbetet i förbundet. Lagen om finansiell samordning beskriver vad 

förbundsordningen måste reglera, men medlemmarna kan också komma överens 

om att reglera även andra saker. 

 

Förbundsordningen är det yttersta styrmedlet för förbundsmedlemmarna. I en 

förbundsordning ska bl a ändamål, styrning och insyn regleras. Vidare ska 

styrelsens sammansättning, hantering av budget och verksamhetsplan, likvidation 

samt ersättningsfrågor regleras. Förbundsordningen ska beslutas av ingående 

parters högsta beslutande organ. 

 

Förbundsordningarna för länets tre samordningsförbund är i dagsläget snarlika. 

 

För att underlätta styrningen från medlemmarna ur ett länsperspektiv kan de med 

fördel göras helt lika i de delar som inte är kopplade till de enskilda medlemmarna 

såsom namn på de ingående kommunerna etc. 

 

De förändringar som anges i det följande tas på lämpligt sätt med i 

förbundsordningarna som således får genomgå en revideringsomgång.  

 

Medlemssamråd 

 

De möten som går under benämningen medlemssamråd ska jämte beslut om 

budget/verksamhetsplan ses som medlemmarnas främsta kanal att påverka 

verksamheten inom förbunden. 

 

Upplägget av medlemssamråden behöver förtydligas och förutom mera allmänt 

riktad information bör samråden i fortsättningen innehålla tydligare inslag av 

styrning och behandling av frågor som handlar om inriktningen av verksamheten i 

respektive förbund. 

 

Medlemssamråden bör skilja på det som handlar om information/utbildning och 

frågor som mera konkret handlar om inriktningen av verksamheten. 

 

Information/utbildning kan ske gemensamt för samtliga samordningsförbund i 

likhet med tidigare upplägg, men utöver detta bör medlemssamråden innehålla en 

tydlig ”styrningsdel” där strategiska frågor avhandlas. Denna del av 

medlemssamrådet kan vara separat för varje samordningsförbund och utformas så 

att det ges möjlighet för medlemmarna att påverka verksamheten i den riktning 

man vill se utifrån sin roll som förbundsmedlem. Medlemssamråd är inte ett 

beslutande organ, men är ett viktigt tillfälle för medlemmarna när det gäller att 

påverka inriktningen av verksamheten. 

 

Underlag till samråd om strategiska frågor bör skickas ut i förväg så att 

förbundsmedlemmarna har möjlighet att diskutera viktiga frågor i sina egna 

organisationer och förbereda sig inför medlemssamrådet. Exempel på strategiska 

frågor är: 

 Storleken på medlemmarnas finansiering. 
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 Den framtida inriktningen av verksamheten och prioriteringar av vilka 

grupper som ska vara föremål för förbundets insatser. 

 Vilka långsiktiga satsningar och löpande verksamhet som förbundet bör 

finansiera parallellt med tidsbegränsade projekt. 

 Balansen mellan individinriktade respektive strukturövergripande insatser, 

där de senare handlar om att förändra arbetsformerna mellan och inom de 

berörda organisationerna. 

 

Resultaten av medlemssamrådens överläggningar om de strategiska frågorna ska 

dokumenteras och delges förbundsmedlemmarna efter medlemssamrådet samt 

sedan på lämpligt sätt och i möjligaste mån inarbetas i den 

budget/verksamhetsplan som förbunden tar fram för nästkommande år. 

 

Ordinarie medlemssamråd kan hållas vid en tidpunkt när årsredovisningen för det 

gångna året är klar och när budgetarbetet för det kommande året ska påbörjas. 

Vanligtvis är detta i slutet av februari. Utöver ordinarie medlemssamråd kan 

medlem eller samordningsförbund initiera ytterligare samrådstillfällen under året. 

 

Respektive förbundsmedlem utser en representant vardera till respektive 

samordningsförbunds medlemssamråd. Förbundsmedlemmarna avgör själva hur 

valet går till, men en representant ska inte vara samma person som är vald som 

styrelseledamot i förbundet. Kommuner och Region Jönköpings län ska 

representeras av förtroendevalda personer. Den del av medlemssamrådet där 

strategiska frågor avhandlas måste förläggas till olika tidpunkter för de olika 

samordningsförbunden, eftersom samma person kan vara representant i flera 

samordningsförbund. 

 

Vid medlemssamrådet deltar de valda representanterna, ordförande och vice 

ordförande från respektive styrelse samt förbundschef. Utöver detta kan 

föredragande i olika frågor bjudas in till lämpliga delar av samrådet. 

 

En ordförande ska utses för respektive medlemssamråd. Ordföranden tillser att 

kallelse med dagordning skickas ut, att samråden dokumenteras samt att de 

praktiska arrangemangen organiseras. För att skapa kontinuitet och struktur i 

samråden ska ordförande utses för en period på fyra år, utifrån den mandatperiod 

som gäller för kommuner och för regionen. Ordförandeskapet ska växla mellan 

Region Jönköpings län, någon av de ingående kommunerna och någon från de 

statliga myndigheterna. Den som utses till ordförande ska vara en person som 

utsetts att representera förbundsmedlemmarna och således inte vara 

styrelsemedlem. 

 

För att tydliggöra medlemssamrådens viktiga del i styrningen ska förekomsten av 

årliga medlemssamråd och principerna för ordförandeskapet skrivas in i 

förbundsordningarna. 

 

Styrelser 

 

Lagen om finansiell samordning fastslår att styrelsen i ett samordningsförbund har 

ett självständigt ansvar för verksamheten i förbundet. Styrelsen utövar 

beslutanderätten, förvaltningen och verkställigheten i förbundet. Det innebär att 
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styrelsen både har mandat och ansvar att fatta beslut om verksamheten och se till 

att besluten genomförs. 

 

Styrelseledamöterna ska inte i första hand tillvarata intressen hos den part som har 

utsett dem, utan den primära uppgiften är att verka för att verksamheten bedrivs 

på ett sådant sätt att syftet med den finansiella samordningen uppnås. Lagen om 

finansiell samordning och dess förarbeten är tydliga på denna punkt. 

 

Medlemmarnas främsta kanal för att påverka förbunden ska inte vara genom 

styrelseledamoten. Styrelseledamot förutsätts således ha en annan roll än den som 

representerar en medlem i medlemssamråden. 

 

Lagen om finansiell samordning med komplement av förbundsordningarna anger 

hur ledamöterna i styrelsen samt dess ordförande ska utses. Nuvarande upplägg 

säkrar att alla förbundsmedlemmar blir representerade. Detta upplägg kan bestå. 

 

Revisorer 

 

Det övergripande ramverket för revision av ett samordningsförbund regleras i 

lagen om finansiell samordning. I respektive förbundsordning anges den konkreta 

utformningen. Nuvarande upplägg skiljer sig något åt mellan förbunden och det är 

svårt att se vilka fördelar det ger med olika upplägg. Det har under åren 

förekommit frågeställningar kring ekonomisk ersättning till sakkunnigt biträde i 

något av samordningsförbunden och detta har skapat onödiga problem med 

betalningar av fakturor. 

 

Utformningen av revisionen kan med fördel ändras så att länets 

samordningsförbund får samma upplägg. Förbundsordningarna kan likriktas i 

detta avseende. 

 

Projektverksamhet 

 

Om inte förbunden fortsätter att finansiera lyckosamma projekt och ingen av 

förbundsmedlemmarna vill eller kan ta över ansvaret för den fortsatta 

verksamheten, riskerar en bra verksamhet att få läggs ner och investeringar i 

metodutveckling och individer kan gå förlorade.  

 

Inför samtliga styrelsebeslut avseende projekt bör det finnas en klar målsättning 

om hur implementering ska ske i någon eller några av medlemmarnas ordinarie 

verksamhet, eller hur fortsatt finansiering ska ske efter projekttidens slut. Detta 

arbetssätt har delvis redan använts inom samordningsförbunden, men behöver få 

ett generellt genomslag. 

 

Målsättningarna om implementering ska vara dokumenterade i de handlingar som 

ligger till grund för beslut om projekt. I de fall det kan anses möjligt ska denna typ 

av frågor redan i beredningsfasen av ett projekt diskuteras med de 

medlemsorganisationer som kan bli berörda i framtiden. Genom detta arbetssätt 

ökar möjligheten till implementering av projekt i medlemmarnas ordinarie 

verksamhet. 

 



 

PM 
2021-11-30 

 

6(7) 

  

 

Budget/verksamhetsplan 

 

Lagen om finansiell samordning fastslår att styrelsen i ett samordningsförbund ska 

samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten innan den beslutas. Hur 

samrådet ska gå till är det upp till medlemmarna att fastslå. Eftersom 

budget/verksamhetsplan är en viktig del i styrningen är det angeläget att samrådet 

utformas på ett genomtänkt sätt. Även om samråd har skett i olika former under 

åren är det viktigt att tydliggöra formerna för budgetsamrådet. 

 

Följande övergripande principer ska gälla för budget/verksamhetsplan: 

 

 De slutsatser man kommit fram till under medlemssamrådet som bl a 

baseras på synpunkter som förbundsmedlemmarna framfört, ska i 

möjligaste mån inarbetas i budget/verksamhetsplan. De strategiska punkter 

som anges under ”medlemssamråd” ovan ska så långt möjligt framgå i den 

handling som utgör budget/verksamhetsplan. På detta sätt tydliggörs 

kopplingen till medlemssamråden och hur medlemmarnas synpunkter 

kunnat beaktas samt hur eventuella avvägningar mellan olika intressen har 

gjorts. Vikten av medlemssamrådet blir därmed tydlig och engagemang 

och ansvar hos medlemmarna kan växa. 

 

 Förbundsmedlemmarna ska beredas möjlighet att lämna synpunkter på det 

framtagna förslaget till budget/verksamhetsplan. Samrådsprocessen ska 

utformas så att det ges utrymme för detta. 

 

Följande tidplan kan gälla: 

 

- Förslag till budget/verksamhetsplan ska vara förbundsmedlemmarna 

tillhanda senast 31 augusti året före budgetåret.  

- Förbundsmedlemmarna ska meddela eventuella synpunkter till 

respektive samordningsförbund senast 30 september. 

- Samordningsförbunden ska besluta om definitiv budget/verksamhetsplan 

senast 30 november.  

 

Årsredovisningar 

 

Beskrivning och redovisning av verksamheten sker på ett strukturerat och 

genomtänkt sätt såsom årsredovisningarna hittills varit utformade. Medlemmarna 

får via årsredovisningarna bra information för att kunna utvärdera verksamheten 

och någon förändring av upplägget är därför inte nödvändig för att medlemmarna 

ska få återkoppling av den verksamhet som bedrivits och insyn i det finansiella 

läget hos förbundet. 

 

Nuvarande upplägg och beslutsgång av samordningsförbundens årsredovisningar 

kan bestå. 

 

Förbundschef/verkställande tjänsteman 

 

Styrelsen i respektive samordningsförbund tillsätter förbundschef/verkställande 

tjänsteman. Ett samordningsförbund kan dela på en förbundschef med annat 
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förbund om detta anses lämpligt. Samordningsförbunden kan även ha anställda 

personer i andra funktioner. 

 

Nuvarande upplägg kan bestå. 

 

Beredningsgrupper 

 

Inom varje samordningsförbund finns en beredningsgrupp. Dessa består av 

verksamhetsansvariga tjänstemän som arbetar med rehabiliteringsfrågor på olika 

ställen hos förbundsmedlemmarna. Beredningsgrupperna har inte något formellt 

ansvar, men gör värdefulla insatser genom att bereda frågor inför styrelsebeslut 

och genom att förmedla kontakter inom sina verksamhetsområden. Grupperna har 

även en viktig funktion att fylla när det gäller erfarenhetsutbyte och 

kunskapsspridning. 

 

Nuvarande upplägg kan bestå. 

 

Sammanfattning av förslag till förändringar 

 

 Medlemssamrådens utformning ändras så att samråden ges större vikt när 

det gäller styrning och påverkan av verksamheten. 

 

 Samrådsprocessen avseende budget/verksamhetsplan ändras så att 

förbundsmedlemmarna blir mer delaktiga i processen. 

 

 Upplägget med revisorer görs lika för samtliga samordningsförbund. 

 

 Arbetsformerna för implementering av projekt efter avslutad projekttid 

förtydligas. 

 

 Förbundsordningarna revideras så att de står i samklang med ovanstående 

förändringar. 



IT-Spåret

Förslag på hantering

Annelie Hägg KSO Eksjö
Tord du Rietz Kommundirektör Eksjö



• IT-spåret ska vara en individanpassad utbildning där en yrkesinriktad IT-utbildning 
kombineras med social träning och arbete med att få vardagsrutiner att fungera 
för personer med huvuddiagnosen ASD/Aspergers syndrom.

• alla deltagare ska: 
- ha huvuddiagnosen Aspergers syndrom/ASD
- ha ett uttalat IT-intresse
- vara bosatt i Jönköpings län
- ha fyllt 19 år
- vilja studera och arbeta med IT
- vara studiemotiverad

Bakgrund



Förslag på upphandlad folkhögskoleutbildning

Kravspecifikation:
• specialanpassade lokaler för enskild undervisning och möjlighet till 

små grupper
• fast studieplats för deltagaren
• individuella studieplaner
• studier i anpassad takt
• team bestående av två lärare med adekvat utbildning och erfarenhet 

och en arbetsterapeut med adekvat erfarenhet 



Förslag på upphandlad folkhögskoleutbildning

Kravspecifikation (fortsättning):
• undervisning sker måndag-fredag mellan kl 08.00-17.00 
• totalt minst 20 tim/vecka lärarledd undervisning
• Grunden en två årig utbildning med möjlighet till variation utifrån 

deltagarens individuella studieplan
• 40 studieveckor per år
• Studieplats inom länet
• Möjlighet till inackordering (med helpension)
• 15 deltagare 



Kurser
Modul 1: Gymnasienivå
• Webbutveckling
• Programmering 1 & 2
• Dator- och nätverksteknik, Nätverksadministration, Nätverksteknik

Modul 2: Fördjupad nivå (exempel på kurser)
• Webbprogrammering
• Databasadministration
• Databasteknik
• Objektorienterad programmering

Modul 3: Praktik/Arbete
• Praktik på företag, i föreningar eller organisationer

Utbildningsinnehåll  



Deltagarens finansiering

• Utbildningen är gratis för deltagaren
• Deltagaren betalar för eventuell inackordering
• CSN berättigad utbildning
• Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning prövas av arbetsförmedlingen
• Aktivitetsersättning prövas av försäkringskassan



Deltagarplats fördelning

Fördelning
• Finnvedens samordningsförbund 5 platser
• Samordningsförbundet Södra Vätterbyggden 5 platser
• Höglandets samordningsförbund 5 platser

Tre ansökningspooler dvs. slutar en från ett område börjar en ny från det området, 
finns det ingen deltagare i kön så lånar ett annat område platsen, när nästa slutar 
ges platsen tillbaka osv. 



Utbildningens finansiering 
• Uppskattad kostnad utifrån dagens kostnad 2,3 milj. kr

Fördelning
• Finnvedens samordningsförbund 600 tkr
• Samordningsförbundet Södra Vätterbyggden 600 tkr
• Höglandets samordningsförbund 600 tkr
• Regionen 600 tkr
• Totalt 2,4 milj. kr

Om kostnaden för upphandlad utbildning blir större fördelas ökningen lika mellan 
aktörerna.



Vidare hantering

• Information Kommunalt forum - 3 december
• Avstämning i PKS - 16 december
• Ägarsamråd för samordningsförbunden - början på 2022



Almedalensveckan

3 – 7 juli 2022



Syftet med satsningen 2022

Presentationsrubrik2

Genom en gemensam länsplattform under Almedalsveckan vill vi:

• Stärka bilden av Jönköpings län som ett attraktivt, dynamiskt och utvecklingsorienterat län med 

starka framtidsutsikter, drivna aktörer och vassa spetsområden – genom att vi lyfter 

samhällsfrågor med nationell bäring - tillsammans.

• Driva opinion för viktiga nationella politiska frågor och beslut för länet.

• Stärka bilden av ett samlat län inåt och utåt.



Jönköpings län –Almedalen 2022

Presentationsrubrik3

Två alternativ 

- Länsgemensam arena, Regionen planerar och finansierar , sätter upp program 
utifrån att driva opinion för viktiga nationella politiska frågor och beslut för länet kopplat 
till prioriterade områden inom RUS,en. Möjlighet för länsaktörer, kommuner att 
använda ytan och bidra till bestämt program. 

- Länsgemensam arena delfinansiera och aktivt delta i planering och innehåll i 
gemensamt program , delta i styrgruppsarbete 



Status 
samverkansparter 
Region Jönköpings län 

Jönköpings kommun 

Jönköping University

Länsstyrelsen 



Markplats och monter
Två alternativ 

1: Plats 552 – (400kvm)

Utveckla arenan 

- Fler smårum för rundabordssamtal

- Seminarieupplägg 

- Marknadsföring 

- Uppföljning 



Nyheter för Almedalsveckan 2022

Presentationsrubrik6

• Femdagarsvecka från och med 2022 – beslut i politisk styrgrupp

• Inleds söndagen den 3 juli och avslutas torsdagen den 7 juli

• Delade dagar för partierna.

• Sänkta marktaxor för de mindre markplatserna – alla ytor får samma taxa

• I området närmast Almedalen upplåts markplatser endast för hel period; fem dagar.



Almedalsveckan 2022

Söndag 3 juli
Socialdemokraterna, kvällstal

Måndag 4 juli
Moderaterna, dagtal
Vänsterpartiet, kvällstal

Tisdag 5 juli
Kristdemokraterna, dagtal
Liberalerna, kvällstal

Onsdag 6 juli
Sverigedemokraterna, dagtal
Centerpartiet, kvällstal

Torsdag 7 juli
Miljöpartiet, dagtal

Femdagarsvecka

Den politiska styrgruppen för 
Almedalsveckan har tagit beslutet att 
framtida Almedalsveckor ska löpa över fem 
dagar från och med 2022. 
Partiet som inleder dagen har sin dag fram 
till klockan 14 och partiledartalet hålls 
klockan 13. Partiet som har andra delen av 
dagen inleder sin dag klockan 15 och 
partiledartalet genomförs klockan 19.



Kommande aktiviteter 
December

- Ansökan om markplats 

Januari 

- Samverkansplattform-projektgrupp – styrgrupp 

Dagar/Tema 

Budget 

Namn på arenan  



Tidsplan

Dec-mars

• Val av ansökningsalternativ i December
• Ansökan om markplats med alternativ X
• Projektgruppen påbörjar planering av arena/monter
• Uppstart styrgrupp januari 2022
• Riktlinjer för programnomineringar till alla medarrangörer.

April-maj

• 11/4 Deadline programnomineringar in till styrgruppen
• V.15 Program beslutas av styrgruppen
• Pressmeddelande om satsningen med kostnad och syfte. 
• Kommunikation av seminarier startar.
• V.17 Ansökningar Almedalsprogrammet görs av RJL

Juni-Juli

• Juni – kompletteringar till programmet 
• 3-7 juli Almedalsveckan 

• Augusti – utvärdering och uppföljning



Region Jönköpings län
www.rjl.se



Internationellt samarbete
Regional Utveckling

Kommunalt forum 2021-12-03

Marie Brander sektionschef



Regional utvecklingsstrategi 

Regional utveckling2

En kompetent regionEn attraktiv region

Likvärdiga 
möjligheter till 

boende, arbete och 
välfärd i hela länet

4 prioriterade 
delstrategier

En smart region

Innovation och 
förnyelse samt 

entreprenörskap 
och företagande 

i hela länet

3 prioriterade
delstrategier

Kompetens-
försörjning och 

kompetensutveckling 
i hela länet

2 prioriterade
delstrategier

En tillgänglig region

Tillgänglighet i hela 
länet genom digital 
kommunikation och 

transportsystem

4 prioriterade
delstrategier

En hållbar 
region

En global 
region

Social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet genom-
syrar länets utvecklingsarbete
4 prioriterade delstrategier

Stärkt lokal och regional 
utveckling som ett resultat 
av internationell samverkan
3 prioriterade delstrategier

Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län



I hög grad är det internationella perspektivet tvärsektoriellt.

- Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar 
riktning

- Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder

- Arbeta proaktivt med omvärldsanalys

Prioriterade delstrategier i RUS



Arbete inför EU:s nya programperiod – strukturfonderna Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska Socialfonden (ESF)

Återhämtningsstöd via React EU

Förnyat förtroende för Region Jönköpings läns värdskap för Europa Direkt –
t.ex. möjliggjort initiativ inom Konferensen för Europas framtid.

Påbörjat arbete att i varje område i den regionala utvecklingsstrategin lyfta 
in EU-perspektivet och att vara tidiga på EU-arenan. 

2021 har präglats av…



• 660 miljoner kronor till Småland och Öarna i ERUF (regionalfonden) 
2014-2020

• Ca 500 miljoner till Småland och Öarna i ESF (socialfonden) 2014-
2020

• Återhämtningsstöd via React EU ca 90 miljoner till Småland och Öarna 
via ERUF

Strukturfonderna är viktiga verktyg för att uppnå den regionala 
utvecklingsstrategin. Just nu har nästan 70% av de projekt RJL 
medfinansierar EU-anknytning (medfinansiering från ESF, ERUF, stöd till 
länets LEADER-kontor)

EU:s strukturfonder utgör stor del av det 
regionala utvecklingskapitalet



Vad väntar 2021-2027?



Gemensam ram för strukturfonderna med 
5 tematiska mål programperioden 2021-27

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

1. Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk 
omvandling. (ERUF)

2. Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis 
energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära 
ekonomin, klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering 
(ERUF)

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional IKT-
konnektivitet.

4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren och för sociala 
rättigheter (ESF)

5. Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling 
av stads- landsbygds- och kustområden och lokala initiativ. 



Programarbetet i Småland och Öarna  
inför programperioden 2021 - 2027

2021-12-03Regional utveckling

Uppdrag från näringsdepartementet om att ta fram program för Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden till regionerna våren 2020

Väntar på uppdrag från arbetsmarknadsdepartementet att ta fram regional handlingsplan 
för Europeiska Socialfonden

Region Jönköpings län samordnar arbetet i Småland och Öarna



Organisation

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

Politisk styrgrupp



Program som ska hålla till 2027

2021-12-03Regional utveckling

1. Utgångspunkt i fyra läns regionala utvecklingsstrategier.

2. Brett och möjlighetsinriktat 

3. God balans mellan att stimulera ny utveckling inom nya 
områden och förstärka befintliga utvecklingsströmmar.  



Skillnad från nuvarande programperiod

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

ESF

- Arbetsförmedlingen förväntas få en framträdande roll i programmet

- Regionernas förväntade budget förväntas bli avsevärt mindre 
(halvering?)

ERUF

- Smart specialisering är framträdande/genomsyrar stor del av programmet

- 30% av budgeten ska gå till ”det gröna” området

- EU-andelen sänks från 50% till 40%. 



Påverkansarbete kring budget

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

ERUF
- Överföringsmekanism till FRO - Fonden för rättvis 

omställning användes slutligen inte - handlade om 1/3 av 
budgeten och hela området kring grön omställning.

ESF
- Budgettilldelning och rollfördelning (har gett visst resultat, 

påverkan pågår)
Handlar delvis om kommunernas möjligheter att kunna driva 
projekt.



Budgettilldelning ERUF

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

Preliminär fördelning regionalfondsprogram inklusive TA (euro)

Stockholm 33 970 886

Östra Mellansverige 64 282 080

Småland och öarna 60 603 763

Sydsverige 56 012 851

Västsverige 51 421 939

Norra Mellansverige 134 980 262

Mellersta Norrland 142 616 261

Övre Norrland 196 319 688

Nationellt 122 315 677

Totalt 862 523 407



ERUF – två politiska mål med särskilda mål

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

PO 1 – Ett smartare Europa 2021 – 2027

- Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten
- Säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter
- Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft
- Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

PO 2 – Ett grönare och koldioxidsnålare Europa 2021-2027

- Främja energieffektivitetsåtgärder 
- Främja förnybar energi 
- Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal nivå
- Främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot katastrofer i samband med klimatförändringen 
- Främja en hållbar vattenförvaltning  
- Främja övergången till en cirkulär ekonomi 
- Främja biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö samt minska föroreningarna
- Främja hållbar multimodal mobilitet i städerna

Bra budgettilldelning på ca 600 miljoner (marginellt mindre än förra perioden)

.



2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

Särskilt mål vi) 
Främja livslångt lärande

Särskilt mål vii) 
Uppmuntra aktiv 
inkludering

Särskilt mål x) 
Främja social 
integrering 

Särskilt mål i) 
Förbättra tillgången 
till sysselsättning för 
alla arbetssökande

Särskilt mål ii) 
Modernisera 
arbetsmarknadens 
institutioner och 
tjänster

Särskilt mål

Programområde

Tematiskt 
målområde

Insatser

Programområde A
Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart 
arbetsliv för alla

Programområde B
Öka övergångarna till arbete

Programområde C
Öka möjligheten till 
egenförsörjning

Allokering

Programområde D
Öka kapaciteten i den 
glesa geografin

78 procent 20 procent 2 procent ej klart

- Ekonomisk utsatthet
- Återinträde på arbetsmarknaden
- Etablering på arbetsmarknaden
- Instabil ställning på arbetsmarknaden
- Stabil ställning på arbetsmarknaden

- Återinträde på 
arbetsmarknaden
- Etablering på 
arbetsmarknaden

- Ekonomisk 
utsatthet

- Återinträde på arbetsmarknaden
- Etablering på arbetsmarknaden
- Instabil ställning på 
arbetsmarknaden
- Stabil ställning på 
arbetsmarknaden

Insatser inom samtliga tematiska målområden, 
d.v.s. för arbetslösa inklusive 
långtidsarbetslösa, personer i omställning och 
anställda inklusive egenföretagare samt 
organisationer, myndigheter, företag och 
andra arbetsgivare inom privat, offentlig och 
ideell sektor

Avgränsade insatser 
specifikt för individer 
utanför 
arbetsmarknaden, d.v.s. 
arbetslösa inklusive 
långtidsarbetslösa

Avgränsade 
insatser specifikt 
för individer som 
befinner sig i 
(riskzonen för) 
fattigdom eller 
social utestängning 

Avgränsade 
insatser specifikt i 
Övre Norrland och 
Mellersta Norrland

Jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering

Transnationalitet, social innovation

Interventionstyp
- A.2. Stöd till matchning 
och övergångar på 
arbetsmarknaden (103)

- A.1. Stöd till arbetskraftens 
rörlighet (104)

- B.1. Stöd till matchning 
och övergångar på 
arbetsmarknaden (103)

- C.1. Främja social 
integrering av människor 
som befinner sig i riskzonen 
för fattigdom eller social 
utestängning (126)

- D.1. Yttersta randområdena: 
Kompensation för eventuella 
extrakostnader på grund av dålig 
tillgänglighet och territoriell splittring 
(136)

ESF – ett politiskt mål med särskilda mål



Utmaningar och prioriteringar Småland och Öarna

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

Utmaningar ESF 
Ojämställd, ojämlik och icke inkluderande arbetsmarknad

Kompetensförsörjning och brister i matchning

Långsam takt i den digitala omställningen

Låg utbildningsnivå och brist på möjlighet till livslångt 
lärande

Prioriteringar ESF

- En jämställd och inkluderande arbetsmarknad med vidgade 
normer

- Rätt kompetens på en föränderlig arbetsmarknad

- Ökad digital kompetens

- Livslångt lärande utifrån den framtida arbetsmarknadens 
behov

Utmaningar ERUF
Låg takt i klimatomställning
Ojämställd arbetsmarknad
Svag kompetensförsörjning
Svag konkurrenskraft
Låg innovationsgrad
Svårt att få ut effekter av digitaliseringen

Prioriteringar ERUF
- Stärkt konkurrenskraft, höjd innovationsgrad

och säkrad nytta i digitaliseringen
- Stärkt kompetens för en accelererad omställning 

och smart specialisering samt en jämställd 
arbetsmarknad

- Ökad takt i klimatomställningen och 
utvecklingen för en bättre miljö



Tillbakablick pågående programperiod ERUF

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

Företagsfrämjande aktörer, branschorganisationer - vanliga projektägare.

Interaktion med akademin har ökat. Större potential finns. 

Få projekt med samverkan utanför Småland. 

Affärsutveckling, coachning, digitalisering, övergång till koldioxidsnål 
ekonomi.

Flera satsningar med anknytning till trä och skog – utgångspunkt i skogs 
och trästrategier. 

Särskilda satsningar under pandemin mot bland annat tillverkande industri 
och besöksnäring.

Nya områden såsom AI, smart industri, hållbart byggande och social 
innovation.



Tillbakablick pågående programperiod ESF

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

Kommuner, region, folkbildning, idéburen 
sektor, branschorganisationer 

Fokus på integration, kompetensförsörjning, 
metodutveckling och samverkan. 

10 kommuner har varit projektägare (stor 
andel jämfört med grannlänen). 

Region och kommuner i länet har hanterat 
95 miljoner kronor. Största projektägaren 
RJL inklusive Kommunal Utveckling 31 
miljoner. 

Många enkommunersprojekt. Jämför 
Kronobergs län 109 miljoner med största 
projektägaren Växjö kommun 70 miljoner.

Utbredd vana att hantera projekt i länet men 
samverkan skapar potential framåt.



Framtiden…

1. Strukturfondernas andel av regionalt utvecklingskapital 

2. Sektorprogrammens (ofta innovationskopplade) betydelse 

3. Regionalt innovationsansvar (prioritering och koordination)

4. Betydelsen av smart specialisering

5. Betydelsen av tidigt arbete på EU-arenan



Nationell nivå kliver in

Regioner informerar



Mobilisering, prioritering och policypåverkan… 
Kommande steg

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

- Strukturfonderna – plattformsbygge, 
klusterutveckling och kunskapshöjning -
mobilisera för konkurrensutsatta medel inom 
EU.

- Prioriteringar för varje område i RUS utifrån 
ett internationellt perspektiv 

- Policypåverkan inom Småland Blekinge 
Halland South Sweden

- Smart specialisering

- Öka länets förmåga på EU-arenan



Småland Blekinge Halland
South Sweden
www.sbhss.eu

2021-12-03Regional utveckling

Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Hallands län och 
Blekinge län, Linnéuniversitetet och Jönköping University 

Syfte: Att verka för en hållbar utveckling och tillväxt i regionen. 
Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas 
verksamhet och ekonomiska intresse samt att öka samverkan 
mellan ägarna i viktiga strategiska frågor, såväl på den 
europeiska arenan som på den svenska. 

Påverkan, intressebevakning, service, kontaktskapande



Förnyat förtroende för värdskap i Europa Direkt

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

• EU-kommissionens informations-
och kommunikationskontor 

• Region Jönköpings län –
värdorganisation

• Kommunicera EU med medborgarna 
i Jönköpings län

• Information, dialog, kunskap, 
arrangemang, skolsatsningar

• EU:s ungdomsår 2022

• Idéer kring kontaktytor/samverkan?



Europa Direkt bidrar just nu till:

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

• Konferensen om Europas framtid  –
dialog bland annat utifrån gröna 
given, digitalisering och 
demokratifrågor  

• Samverkan med idéburen sektor 
t.ex. Demokratisoppa och 
studiecirklar 

• Bidrar i arbetet kring Demokratin 100 
år

• Europa i min region – projekt ur ett 
invånarperspektiv

•



Öka länets förmåga på EU-arenan

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

- Stärkt kunskapshöjning, insikt och förmåga. 

- Glapp mellan forum/agendor i Bryssel och sakfrågor hos oss. 

- Kapacitet att initiera samverkan kring aktuella områden utifrån 
länets prioriteringar. Strukturfonderna kan vara verktyg för 
detta. 

- Utgångspunkt i befintliga forum och nätverk – kan utökas för 
att fördjupas med relevanta nyckelfunktioner.



Tre frågeområden…

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)

- Frågeområde 1 Vilken kapacitet finns idag och 
hur skapar vi kapacitet för internationellt arbete?

- Frågeområde 2 Vad är framgångsfaktorer för ett 
eventuellt gemensamt projekt med fokus på EU-
arenan?

- Frågeområde 3 Områden med koppling till 
regional och lokal utveckling som kan stärka länet 
genom internationellt arbete

Skriv i padlet – länk i chatten! Obs! gruppnummer = 
breakoutnummer



Sektionen för 
internationellt 
samarbete, 
Regional 
Utveckling

2021-12-03(ange enhet via Infoga sidfot)
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Förslag till Nationell plan 
för 

transportinfrastrukturen 
2022-2033



Förutsättningar                                                                                                              

Presentationsrubrik2

• Fullfölja planen 2018-2029 enligt regeringens direktiv

• Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen (risk snabb 
tillståndsförsämring lågtrafikerat vägnät)

• Begränsat utrymme för nya investeringar

• Nyinvesteringar i huvudsak järnväg (ca 80%), inklusive nya stambanor

• Begränsat antal nya väginvesteringar

• Senareläggning av ett antal åtgärder



Ekonomisk ram 2022 – 2033 enligt 
proposition och direktiv

Presentationsrubrik3

• 165 miljarder kr vidmakthållande järnväg (+25 %)

• 197 miljarder kr vidmakthållande statliga vägar (+ 13%)

• 437 miljarder kr utveckling av transportsystemet (varav 107 miljarder kr 
nya stambanor och 42 miljarder kr länsplaner) (+25 %)



Vidmakthållande vägar

Presentationsrubrik4

• Totalt 197 miljarder kr

• Namngiven reinvestering Ölmstad –
Huskvarna södergående 2022 - 2027

Vägtyp 1 – vägar i storstadsområden
Vägtyp 2 – vägar som bildar större sammanhängande stråk
Vägtyp 3 – vägar för dagliga resor och arbetspendling
Vägtyp 4 – övriga för näringslivet viktiga vägar
Vägtyp 5 – vägar som är viktiga för landsbygden
Vägtyp 6 – övriga vägar



Vidmakthållande 
järnvägar
• Totalt 191 900 mnkr (varav 26 900 mnkr 

banavgifter)

• Namngiven reinvestering kontaktledning 
Jönköpingsbanan Falköping - Nässjö

Bantyp 1 – banor i storstadsområden
Bantyp 2 – banor som bildar större sammanhängande stråk
Bantyp 3 – banor med omfattande godstransporter och resandetrafik
Bantyp 4 – banor för dagliga resor och arbetspendling
Bantyp 5 – övriga för näringslivet viktiga banor
Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik



Utvecklingsanslaget

Presentationsrubrik6

• Hög inteckning gällande plan pga många objekt med genomförande 2030-33 

• Stora kostnadsökningar (ca 80 miljarder kr)

• Nya stambanor och ERTMS

=

• Vissa investeringar skjuts i tid (ej påbörjade objekt med höga 
kostnadsökningar och lägre bidrag transportpolitisk måluppfyllelse)

• Långsammare utbyggnadstakt ERTMS än tekniskt optimalt

• Begränsat antal nya investeringar



Nya stambanor

Presentationsrubrik7

• Genomförandet delar av Göteborg – Borås senareläggs – medel omfördelas 
till andra objekt (från 107 till 104 miljarder kr nya stambanor)

• Systemövergripande utbyggnadsanalys ska ange prioritering för fortsatt 
utbyggnad, helhet färdig kring 2045

• 5 miljarder avsätts för planläggning av centrala systemdelar Linköping – Borås 
respektive Hässleholm under planperioden – påbörjad planläggning ca 2026

• Totalkostnad 325 +/- 55 miljarder kr, Trv mål om att minska 
investeringskostnader med 65 miljarder kr 



Utveckling

Presentationsrubrik8



Potter för samfinansiering

Presentationsrubrik9

600 mnkr cykelåtgärder längs statliga allmänna vägar i länsplaner (max 
50%) perioden 2022 – 2027, procentuell fördelning utifrån avsatta medel i 
länsplaner

1,25 miljarder kr mittsepareringsåtgärder och mitträffling regionalt vägnät 
(max 50%) perioden 2022 – 2027, procentuell fördelning utifrån avsatta 
medel i länsplaner



Namngivna objekt i Jönköpings län
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Objekt Total-
kostnad

Kostnad efter 
2033

Kommentar

Y:et 2 267 276 Något senarelagt
Rv 26 Hedenstorp - Månseryd 531 210 Mkt senarelagt
Rv 26 Mullsjö - Slättäng -
Rv 40 Nässjö - Eksjö 380 -
Rv 40 förbi Eksjö 327 -
E4 trafikplats Ljungarum 807 -



Föreslagna investeringar vid 10% 
ramökning

Presentationsrubrik11

E4 Trafikplats Ekhagen (+ additionskörfält genom Jönköping?)

Rv 26 Smålandsstenar – Gislaved

Rv 40 Skogslid - Haga



Fortsättning

Presentationsrubrik12

Vidmakthållande: oroande standardförsämring befintligt system – störst 
nytta för pengarna

Nya stambanor: bra med helhetsgrepp – viktigt att skapa konkreta 
förutsättningar för genomförande kommande fyra år

Prioriterade nyinvesteringar att lyfta:

• A6/Ryhov

• Rv 26 Gislaved - Smålandsstenar
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