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Underlag till beslut om inriktning och 
finansiering för arbetet med framtagandet av 
handlingsplaner kopplat till RUS 
Beslut 
Presidiet föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

• för insatser kopplade till framtagande av regionala 
handlingsplaner för RUS godkänna en ram motsvarande 
1,5 miljoner kronor för projektledning, projekthantering, 
inköp av konsulttjänster och framtagande av 
analysunderlag. 

• Finansiering sker ur anslaget regionala utvecklingsmedel. 
• I texten under Samråd lägga till att detta även ska ske med 

civilsamhället. 
• I texten under Organisation av arbetet lägga till att den 

politiska styrgruppen ska bestå av presidiet i ANA, 
ordföranden i TIM och 2: vice ordföranden i 
regionstyrelsen. 

Reservationer 
Maria Hörnsten reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Sammanfattning 
Handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin ska tas 
fram under perioden 1 november 2015 – 31 mars 2016. Detta 
arbete utgår från den regionala utvecklingsstrategin. Då arbetet 
med regional utveckling involverar alla större aktörer i länet som 
påverkar utvecklingen är det viktigt att dessa är involverade i hur 
vi uppnår våra regionala utvecklingsmål. Genom att arbeta med 
denna process i projektform stärker vi förankringsförfarandet och 
gör samtidigt en inventering av de insatser i länet som redan sker. 
Resultatet skall presenteras i april 2016 och då även inkludera en 
beskrivning av en fortsatt uppföljnings och utvärderingsprocess.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Hörnsten framför att detta ärende först bör beredas i 
regionstyrelsens arbetsutskott innan det går till nämnden.  
 

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Malin Wengholm   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv, 
attraktivitet 

Plan för framtagande av handlingsplan 
till den regionala utvecklingsstrategin 

Förslag till beslut 
• för insatser kopplade till framtagande av regionala handlingsplaner för 

RUS godkänna en ram motsvarande 1,5 miljoner kronor för 
projektledning, projekthantering, inköp av konsulttjänster och framtagande 
av analysunderlag. 

• Finansiering sker ur anslaget regionala utvecklingsmedel 
  

Sammanfattning 
Handlingsplaner för den regionala utvecklingsstrategin ska tas fram under 
perioden 1 november 2015 – 31 mars 2016. Detta arbete utgår från den regionala 
utvecklingsstrategin. Då arbetet med regional utveckling involverar alla större 
aktörer i länet som påverkar utvecklingen är det viktigt att dessa är involverade i 
hur vi uppnår våra regionala utvecklingsmål. Genom att arbeta med denna process 
i projektform stärker vi förankringsförfarandet och gör samtidigt en inventering av 
de insatser i länet som redan sker. Resultatet skall presenteras i mars 2016 och då 
även inkludera en beskrivning av en fortsatt uppföljnings och utvärderingsprocess.  

Information i ärendet 
Bakgrund 
Den regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköpings län innehåller ett stort 
antal mål som regionen som aktör arbetar för att uppnå. Många av dessa mål 
relaterar till uppdrag som andra aktörer än vi själva bidrar till att uppfylla och det 
är när vi gemensamt verkar för t.ex. ökad utbildningsnivå, minskad arbetslöshet 
som vi når framåt. En handlingsplan för hela länet måste därför tas fram i dialog 
med alla de parter som bidrar till vår utveckling såsom kommuner, länsstyrelse, 
universitet, yrkeshögskolor, andra institutioner etc. Projektet med framtagande av 
en gemensam handlingsplan i länet utgår ifrån en inledande kartläggning och 
överenskommelser med olika aktörer för hur de bidrar till måluppfyllelsen. I de 
fall där vi ser att det saknas insatser, att vi står långt ifrån målen eller där vi ser att 
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måluppfyllelsen går åt fel håll behöver vi sätta in extra insatser. Handlingsplanen 
för regional utveckling måste vi gemensmat äga i länet och därför skall projektet 
även redovisa en uppföljning och utvärderingsplan. Givetvis bidrar såväl företag 
och civilsamhälle till vår regionala utveckling och att få med deras perspektiv är 
också viktigt samtidigt som överenskommelserna bör ske med etablerade parter. 
 
Mål att utgå ifrån 
Arbetet med handlingsplaner utgår ifrån de två målområden som lyfts fram i den 
regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköpings län. Dessa rör 
näringslivsutveckling och livsmiljö. Inom Regional utveckling har vi utifrån dessa 
identifierat 4 huvudområden som vi arbetar med. Dessa är; 
 
1. Näringsliv / Arbetsmarknad 
2. Infrastruktur 
3. Utbildning / Forskning 
4. Attraktivitet  
 
I RUSen finns följande övergripande målbilder: 
 
Mål för näringsliv: 
År 2025 är Region Jönköping en konkurrenskraftig industriregion och har ett 
breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. 
 
Regionens välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med 
spetskompetens som skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan 
på en internationell marknad. 
 
En bred, dynamisk och kreativ företagsamhet bidrar till hållbar utveckling genom 
nya verksamhetet och kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och 
företag. 
 
Mål för livsmiljö: 
År 2025 är Region Jönköping en global livsmiljö som präglas av ekologiskt, 
socialt och kulturellt ansvarstagande. 
 
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, 
sammanhållande och hälsofrämjande samhälle. 
 
En dynamisk livsmiljö där världen finns närvarande i form av mångfald av 
människor och uttrycksmöjligheter, goda kommunikationer och nyfikenhet. 
 
 

Framtagande av program 
Projektet kommer att medföra en kartläggning av de insatser som redan pågår och 
utifrån det kommer ett handlingsprogram att tas fram. Handlingsplanerna kommer 
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att beskriva de verktyg och metoder olika aktörer använder sig av för att bidra till 
måluppfyllelsen. I nästa steg kommer förslaget på handlingsplan att gå ut på 
remiss till berörda aktörer och behandlas i de upparbetade forum vi redan 
använder oss av. I arbetet med nytt handlingsprogram beaktas det utökade 
uppdraget regionen fått i och med regionbildningen vid årsskiftet. 
 
Den regionala utvecklingsstrategin togs fram under 2012- 2013. Sen dess har 
samhället förändrats. Vi behöver nu inkludera påverkan av digitaliseringens 
utveckling på de mål som finns i RUSen. Studier visar att upp till 53 % av de 
arbeten som finns idag kommer att försvinna inom 20 år. Nya arbeten kommer att 
uppstå men kanske inte lika många. För att möta en så stor samhällsförändring 
behöver vi studera hur långt digitaliseringen kommit i vårt län, hur vi påverkas 
idag och kan komma att påverkas imorgon och hur vi skapar största möjliga nytta 
av digitaliseringen. Förutom digitaliseringen påverkas vi även av urbaniseringen 
och de demografiska utmaningarna. Även här behöver vi ta fram ett bättre 
analysunderlag för hur vi kan möta dessa förändringar och driva utvecklande 
processer i hela länet. Den ökade flyktingström som Sverige sett den senaste tiden 
påverkar oss som region. Hur vi på bästa sätt kan hantera detta, verka för en bra 
integration och verka för ett inkluderande samhälle bör även detta genomlysas 
extra noga. I projektet skall analyser inom alla dessa områden inkluderas. 

Samråd 
I framtagandet kommer många av länets aktörer att involveras såsom 
kommunerna genom Kommunalt Forum och kommunchefsgruppen. Även 
Länsstyrelsen, Jönköping University, andra utbildningsinstitutioner, 
näringslivsrepresentanter, företagarorganisationer, Almi, Science Park, 
Tillväxtverket, ESF, Arbetsförmedlingen, EEN. Business Sweden, Smålands 
Turism, Försvaret, våra grannlän mm. kommer att involveras i arbetet. Initialt i 
projektet skall man identifiera en aktörslista. 
 
Organisation av arbetet  
Arbetet bör bedrivas i en effektiv projektorganisation där vissa analysuppdrag köps 
in.  
 
Arbetesorganisation kan bestå av följande nivåer:  

• Politisk styrgrupp 
• Tjänstemannastyrgrupp (Regional utvecklingsdirektör, kommunchefs 

representanter) 
• Referensgrupp (Kommunalt Forum)  
• Projektkoordinering (Projektkoordinator samt tjänstemannastöd från Regional 

Utveckling)  
 
Budget – kostnader 
Kostnadsposterna är:  

• egen tid (extern projektledare samt ordinarie personers engagemang) 
• köp av konsulttjänster (analysunderlag) 
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• seminarier och utbildningsinsatser 
• tryck och produktion 

 
 
En uppskattning av den bemanning som krävs är en halvtidstjänst för 
projektledning samt 25 % samordning inom regional utveckling. Kostnaden för 
detta beräknas till 500 000 kronor. Kostnaden för inköp av analyser kring såväl 
digitaliseringens påverkan på vår region, urbaniseringens och de demografiska 
förändringarnas påverkan samt påverkan utifrån en ökad flyktingström behöver 
inkluderas i arbetet med en gemensam handlingsplan för regional utveckling. 
Dessa kostander beräknas till 900 000 kronor. Kostnaden för seminarier, 
utbildningar, tryck och produktion beräknas till 100 000 kronor. 

Tidplan 2015 - 2016 
 
November Identifiera aktörer. Planering av aktörsbesök och  

upplägg för fortsatt arbete. Uppdrag tas fram för 
efterfrågade analyser. 

 
December - April Inventering av vad som redan sker idag. Diskussioner 

kring vad olika aktörer kan bidra med framöver. 
Framtagande av handlingsplan. Plan för uppföljning 
och utvärdering. 

 
 April - Maj Behandlas i nämnderna ANA och TIM. Kommunalt 

Forum 
 
Juni Behandlas i RSau och RS 
 
Augusti Handlingsprogram antas i Regionfullmäktige  
 
 
 
   
  
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
Agneta Jansmyr  Ulrika Geeraedts 
Regiondirektör  Regional utvecklingsdirektör  
 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret – regional utveckling 
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