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Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
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Plats: Regionens hus, Sal B 

§15 The European center for services coproduction 
in health and welfare 
Diarienummer: RJL 2016/3605 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• Hälsohögskolan/Jönköping Academy 6 000 000 kr. I 
anspråk tas medel från 2016 års regionala 
utvecklingsmedel.  

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen 
medfinansiering infrias. 

Sammanfattning  
Projektet handlar om att etablera ett center för forskning och ett 
lärande nätverk inom samskapande i hälsa och välfärd. 
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-09 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016- 11-07 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson   
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Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Strand 



 

SKRIVELSE 1(2) 

2016-11-09 RJL 2016/3605 

  

 

Regionledningskontoret  
Karolina Borg  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

The European Center for Services 
Coproduction in Health and Welfare 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar: 
 

• Hälsohögskolan/Jönköping Academy 6 000 000 kr. I anspråk tas medel 
från 2016 års regionala utvecklingsmedel.  

 
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering 
infrias. 

Sammanfattning 
Projektet handlar om att etablera ett center för forskning och ett lärande nätverk 
inom samskapande i hälsa och välfärd. 

Information i ärendet 
Samskapande handlar om att involvera patienter och närstående i processer och 
utveckling som rör den egna hälsan. En specifik diagnos kan behandlas mycket 
olika beroende på patientens och de anhörigas förutsättningar. Även andra 
aspekter har stor påverkan. Det kan handla om näringslivets möjlighet att möta 
upp individuella behov med nya och anpassade produkter. I sin tur ställer detta 
krav på näringslivets flexibilitet.  
 
I konkurrens med Storbritannien och Nederländerna har The Dartmouth Institute 
bjudit in Jönköping Academy att vara en europeisk nod i forskningsnätverket The 
International Learning Network on Service Coproduction to Improve Health and 
Well-being. Nätverkets mål är att utveckla och förverkliga idéer inom 
samskapandedesign, till exempel inom serviceverksamheter och produkter som 
förbättrar hälsa och välbefinnande. Den europeiska noden i Jönköping ska ha 
primärkommunal verksamhet som sitt centrala tema, vilket omfattar offentligt 
såväl som privat drivna vårdaktörer.  
 
Flera pågående initiativ med mer praktisk inriktning och större konkret koppling 
till länets näringsliv finns. Dessa kan genom forskning och kunskapsutveckling 
samt genom det internationella nätverket berikas. Genom att bilda centret riktas 
och nyttjas befintliga aktörers förändringskraft till en gemensam arena för 
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kunskapsutbyte. Man kan säga att centret blir som en gemensam 
utvecklingsavdelning. Till exempel har Science Park en innovationsrådgivare som 
blir en resurs i centret och samverkan med Almi´s projekt VISAM finns etablerad. 
  
Projektet genomförs i samverkan mellan Hälsohögskolan inom Jönköping 
University och Region Jönköpings län genom parterna Jönköping Academy, 
Qulturum, Futurum och Sektion Folkhälsa. Andra parter som finansierar projektet 
med sin tid är det kommunala samverkansorganet FoUrum, Den ideella 
föreningen Origo Resurs och stiftelsen Bräcke Diakoni. Ansökan riktas även till 
Familjen Kamprads stiftelse. 
 
Jönköping Academy som blir hemvisten för projektet är ett samverkansforum som 
drivs av Region Jönköpings län, länets 13 kommuner och Jönköping University. 
Ett samverkansavtal finns upprättat mellan ägarna för Jönköping Academy och 
The Dartmouth Institute for Health and Clinical Practice. 
 
Finansieringen som tas via beslut i Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet (ANA) motsvarar 30 % av projektets totala kostnader. Familjen 
Kamprads stiftelse finansierar projektets forskningsdel till 100 %. I praktiken 
innebär detta att ANA´s finansiering uppgår till 43 procent när Familjen 
Kamprads stiftelses del är borträknad. Utöver ANA´s beslut medfinansierar och 
upparbetar Region Jönköpings län kostnader i projektet genom organisationerna 
Qulturum, Futurum, FoUrum och Sektion Folkhälsa. 
 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om regionala projektmedel 

• Underlag till beslut 

• Checklista 

Beslutet skickas till 
Hälsohögskolan, Jönköping Academy, Box 1026, 55111 Jönköping 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör 

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

The European Center for Services… 
     

Jönköping Academy 
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

2017-09 2020-08 
Status Diarienummer 

Nytt 2016/3605 

Historik 
Tidigare beslut 
 

Utbetalda medel 

Nej Nej 

Geografiskt område 
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet  

 Aneby  Eksjö 

 Gnosjö  Gislaved 

 Habo  Jönköping 

 Mullsjö  Nässjö 

 Sävsjö  Tranås 

 Vaggeryd  Vetlanda 

 Mullsjö  Jönköpings län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

Projektet kommer även söka medel från Familjen Kamprads stiftelse. 
 
Genom att bilda The European Center for Services Coproduction in Health and Welfare 
i Jönköpings län flyttar länet fram sin position som en attraktiv plats att 
utbildas, leva, bo och utvecklas i för medborgare såväl som företag. Det är en 
möjlighet för länet att ta ytterligare steg in i kunskapssamhället genom att 
kvalificera pågående initiativ till vetenskapligt grundad kunskap om en samskapad 
hälsa och välfärd. Flera etablerade verksamheter och pågående projekt kommer kunna 
dra nytta av kunskap som byggs upp i centrat. I regionen finns också företag som 
producerar medicintekniska produkter eller verkar inom välfärdstjänster. Dessa 
ingår ofta i projektinitiativ så som Gerotech eller finns kopplade till 
företagsfrämjande organisationer så som Science park eller Almi. På så vis kommer 
uppbyggd kunskap på centrat att komma näringslivet i länet till del. Centret i 
kombination med länets befintliga näringslivsstruktur inom medicinteknik samt 
hälso- och sjukvård kan också attrahera företag och spetskompetens som idag verkar 
i andra län eller länder. Science Park har en innovationsrådgivare som blir en 
resurs i centrat och samverkan med Almi´s projekt VISAM finns etablerad. 
 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

Projektet bidrar till regionens ambition  att förflytta sig in i kunskapssamhället 
på en högre vetenskaplig nivå. Centret realiserar den regionala 
utvecklingsstrategins efterfrågan av en forsknings- och innovationsmiljö i 
samarbete mellan offentlig sektor och näringsliv. 
 
Centret bidrar även till Region Jönköpings ambition att öka medborgarens 
delaktighet och tillgänglighet. De projekt som studeras inom ramen för centrets 
kunskapsutveckling ämnar på olika sätt öka medborgarens samskapande till hälsa och 
välbefinnande. Coproduction/samskapande kan bli ett ”varumärke” som karaktäriserar 
Jönköping Universitys professionsutbildningar inom hälsa och välfärd. Redan idag 
finns initiativ tagna för att integrera samskapande i befintliga utbildningar på 
Hälsohögskolan.   
 
Att både bygga upp egen spetskompetens och koppla upp sig mot internationell 
spetskompetens förbättrar en plats innovationsklimat och ligger i linje med den 
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forskningen som ligger till grund för den regionala innovationsstrategin. 
Ansökan är kopplad till: 

 Arbetsmarknad/näringsliv  Utbildning/forskning  Attraktivitet  Infrastruktur 
Avstämning har skett med 

 Utbildning och kultur  Folkhälsa och sjukvård  Kommunal utveckling   
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet 

Region Jönköpings län bedriver ett aktivt arbete inom jämlik hälsa. En 
grundläggande princip för centret är att stärka medborgarens egna resurser och 
samskapande för hälsa och välbefinnande oavsett kön, ras, etniskt ursprung, 
religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. 
Centrets ambition är att skapa en hållbar välfärd där vård- och omsorgsverksamheter 
erbjuder en jämlik, icke-diskriminerande och tillgänglig service.  
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa 

Det offentliga utbudet av primärvård och social omsorg kommer i framtiden inte vara 
tillräckligt utan samhället behöver kraftsamla alla resurser för att åstadkomma ett 
hållbart välfärdssystem. Av den anledningen kommer centret att omfatta en bredd av 
regionala projekt vilka speglar samskapande ur olika perspektiv; medborgarens 
resurser och delaktighet, kompletterande resurser från föreningsliv och social 
företagsamhet, innovationer och produktutveckling samt samverkanslösningar mellan 
samhällets aktörer för ökad hälsa och välbefinnande.  
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa) 

      
Förlag till särskilda villkor för beslut 

Nämndens beslut villkoras med att Familjen Kamprads stiftelses del av 
finansieringen beviljas.  
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget 

 

Medelbeslut 
År Summa Typ av medel 

2017 666666 RU 

2018 2000000 RU 

2019 2000000 RU 

2020 1333334 RU 

Totalt 6 000 000,00 kr  
 

Beslutet motsvarar 43 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 
 

År 2017 beräknar vi att betala ut 500 000 kronor. 
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

4A 01D 

Information 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.  
Läs mer på plus.rjl.se  
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