
KALLELSE 1(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2019-03-20 kl. 09.00                                                
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar 
och kl. 14.00- Sammanträdet återupptas

Plats: Regionens hus, sal A

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Föregående mötesprotokoll
4 Anmälan av informationshandlingar 2019/12
5 Anmälan av delegationsbeslut 2019/11
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner
7 Anmälan av kurser och konferenser

 Europaforum, Karlskrona 16 maj 2019

Informationsärenden och aktuellt
8 Information om dagens beslutsärenden
9 Europa direkt, Sophia El Masry
10 Månadsrapport 2019/176
11 Aktuell information

Beslutsärenden för nämnden
12 Återremittering - Verksamhetsbidrag kultur 

2019
2018/2395

13 Uppdragsbeskrivningar regionala 
kulturverksamheter

2018/456

14 Fördelning statsbidrag kultur 2019 2019/477

15 Läsårstider 2019/2020 Naturbruksgymnasierna 2019/437

16 Remiss - Remittering av Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg

2019/471

17 Musikalplattform 2018/551



KALLELSE 2(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2019-03-20 kl. 09.00                                                
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar 
och kl. 14.00- Sammanträdet återupptas

18 Långsiktig fondstruktur ALMI Invest Småland 
och Öarna

2019/309

19 Årsredovisning 2018 2018/232

Övrigt
20 Rapport från kurser och konferenser
21 Övriga frågor

Kallade

Ordinarie ledamöter:
Rune Backlund (C) ordf.
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf.
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf.
Per Svenberg (S)
Annie Fredriksen (S)
Adam Starck (S)
Hans Jarstig (KD)
Per Eriksson (C)
Helen Skogelin Torvaldsson (BA)
Mari Lindahl (L)
Jon Heinpalu (MP)
Kristina Nero (V)
Gun Lusth (M)
Olle Moln Teike (SD)
Ulf Svensson (SD)

För kännedom

Ersättare:
Annki Stark (S)
Irada Alieva Söderberg (S)
Aneth Amundson (S)
Jonas Lind (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Raymond Pettersson (C)
Lina Thorén (C)
Fredrik Sveningson (L)
Monica Persson (MP)
Sanja Tafra Ciglar (V)
Elisabeth Orellana Bravo (V)
Elisabeth Wahlström (M)
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Maria Högberg (SD)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)

Tjänstemän:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional 
utveckling 
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

Fackliga företrädare:
Carina Sjögren, Kommunal, ordinarie
Birgitta Svensson, Kommunal, ersättare

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)



Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2019-03-20

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll Länsrådet för funktionsnedsättningar 2019-02-22

 Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-02-28
 Protokoll presidiet- Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet           

2019-03-07
 Beslut regionfullmäktiger 2019-02-05 § 8 Motion-Låt spira spridas och spira för alla!
 Beslut regionfullmäktiger 2019-02-05 § 9 Motion – Stoppa bidragen till Pride 
 Beslut regionfullmäktiger 2019-02-05 § 17 Överlämnande av granskningar

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Regeringsbeslut  Ku2019/00517/KL Ändring av regleringsbrev budgetåret 2019 avseende Nämnden 
för hemslöjdsfrågor 

 Ku2019/00513/KL Ändring av regleringsbrev budgetåret 2019 avseende 
Myndigheten för kulturanalys

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt

RJL 2019/12



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2019-03-20
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Avtal Ljudbolaget AB RJL 2019/448 2019-02-11 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt – Nordic Artists Management – Cathrine 

Winnes
RJL 2019/577 2019-02-26 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Kontrakt - GAIA Leadership AB – Anna Wilhelmsson RJL 2019/580 2019-02-26 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Arvidsson Kultur och Kommunikation – En smak av 

England – Staffan Arvidsson
RJL 2019/114 2019-03-06 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Arvidsson Kultur och Kommunikation – Dvorak: Från 
Nya Världen - Staffan Arvidsson

RJL 2019/482 2019-03-06 Per-Ola Nilsson

RJL 2019/11
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Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2019.1420 I Remiss - Tydligare ansvar och regler för 
läkemedel 

Nathalie Bijelic Eriksson 

2019-02-04  Regeringskansliet Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2019/395  Remiss - Tydligare ansvar och regler för 
läkemedel SOU 2018:89 

REMISS 

2019.1682 I Remiss - Remittering av Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 

Elisabet Eriksson 

2019-02-07  Region Kronoberg Regionens åtagande 

RJL 2019/471  Remiss - Remittering av Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg 

REMISS 

2019.1735 I Remiss - Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och 
landsting 

Jane Ydman 

2019-02-08  Finansdepartementet  Regionens åtagande 

RJL 2019/486  Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner 
och landsting 

REMISS 

2019.1776 I Remiss - Ansvar for tillsyn av lokaler for vård 
och omsorg, förslag till vägledning 

Evelina Örn 

2019-02-11  Folkhälsomyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2019/504  Remiss - Ansvar fo¨r tillsyn av lokaler fo¨r va°rd 
och omsorg-förslag till vägledning 

REMISS 

2019.2068 I Remiss trafikstrategi Vetlanda Charles Tholin 

2019-02-14  Vetlanda kommun Länstrafiken 

RJL 2019/545  Trafikstrategi Vetlanda, förslag REMISS 

2019.2233 I Remiss - Betänkandet Att förstå och bli förstådd 
– ett reformerat regelverk för tolkar i talade 
språk  

Evelina Örn 

2019-02-18  Utbildningsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2019/573  Remiss - Betänkandet Att förstå och bli förstådd 
– ett reformerat regelverk för tolkar i talade 
språk 

REMISS 

2019.2523 I Remiss - Underlag till avgränsningssamråd - 
Strategisk miljöbedömning av nationell plan för 
omprövning av vattenkraften 

Elisabet Eriksson 

2019-02-21  Havs- och vattenmyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2019/611  Remiss - Avgränsningssamråd inför strategisk 
miljöbedömning av den nationella 
prövningsplanen för vattenkraft (NAP) 

REMISS 

2019.2650 I Remiss - Förslag till en nationell institution för 
mänskliga rättigheter i Sverige 

Lena Strand 
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2019-02-25  Kulturdepartementet  Regionens åtagande 

RJL 2019/638  Remiss - Förslag till en nationell institution för 
mänskliga rättigheter i Sverige 

REMISS 
 

     

 



    

    
  

Sidan  1 av 1 
 

 

    

 

     

             
   

Dokument 
 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

 

2019-03-01 
 

 

Utskriven av: 
 

 

Lisa Melander 
 

 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

 

Region Jönköpings län 
 

 

Sekretess: 
 

 

Visas ej 
 

 

           

  

Beskrivning av sökning: 
 

      

           

  

Motion februari 
 

 

           

 

            
 

  

     

  

Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2019.1714 I Motion - Inför organiserad PSA testning Lena Strand 

2019-02-08  Sveriedemokraterna Regionens åtagande 

RJL 2019/479  Motion - Inför organiserad PSA testning MOTION 

2019.2381 I Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade 
patienter 

Lena Strand 

2019-02-20  Sverigedemokraterna Regionens åtagande 

RJL 2019/588  Motion - Avgiftsbefrielse för tvångsvårdade 
patienter 

MOTION 

2019.2705 I Motion - Framtiden för Smålands Musik och 
Teater 

Lena Strand 

2019-02-26  Vänsterpartiet i Region Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2019/654  Motion - Framtiden för Smålands Musik och 
Teater 

MOTION 
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MAJ

16
Välkommen till Europaforum 
2019 
Välkommen till tredje upplagan av Europaforum. Forumet 

arrangeras inom ramen för Småland, Blekinge och Hallands 

gemensamma Brysselarbete. Syftet är att vara en arena att lyfta 

Europafrågorna i våra regioner. Forumet riktar sig till dig som är 

politiker eller tjänsteman i Blekinge, Halland, Kronoberg, 

Jönköpings- och Kalmar län.

  

Program 

09:30 Registrering och mingelfika.

10:00 -12:30 Erika Bjerström, modererar förmiddagen.

Välkomna! Lennarth Förberg, ordförande, regionala utvecklingsnämnden Region Blekinge hälsar 

välkomna tillsammans med styrgruppen för Småland Blekinge Halland. 

Framtidens Europa. Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen, svenska 

representationen.

EU:s betydelse för regionerna. Finansiering efter 2020 - hur kommer det regionala 

utvecklingskapitalet se ut? Ellinor Ivarsson, SKL.

Smart handel och innovation i Europa - hur behåller vi vår konkurrenskraft? Stephan 

Müchler, Sydsvenska industri- och handelskammaren. 

Rapport inför det stundande EU:valet. Brysselkontoret Småland, Blekinge Halland.

Reflektion och dialog. 

LUNCH 

13:30 -15:40 

Parallella fördjupningsspår - välj inriktning i anmälan. 

Spår 1: Europa och framtiden 

 Europas framtid ur ett befolknings- och handelsperspektiv. Business Sweden.

 Sydsveriges och Europas produktivitet och konkurrenskraft. Sydsvenska industri- och 

 



handelskammaren.

Spår 2: Strukturfondernas betydelse för regionerna. 

 Fördjupning och uppföljning av hur utvecklingskapital från EU bidrar till 

sammanhållning och regional utveckling. Tillväxtverket och Region Blekinge.

 Goda exempel från framgångsrika regionala projekt.

Wrapup-fika och avslutning

Plats: Salongen på Rydows (Tidigare Karlskrona konsthall), Borgmästaregatan 17, Karlskrona.
Om du undrar över något i programmet kontakta malin.faraasen@regionblekinge.se.

Det kostar 750 SEK att vara med. Sista anmälningsdag är 3 maj. Därefter är anmälan bindande.

Välkommen! 

Anmälan till Europaforum 2019 

Du får denna information eftersom vi hoppas att du är intresserad av att komma till Europaforum 

Småland Blekinge Halland 2019. Vill du inte få mer information om detta event avregistrera dig 

från framtida utskick från oss. 

mailto:malin.faraasen@regionblekinge.se
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Välkommen till Bostadsmötet 2019! 
Uppsala l 15-16 maj l Universitetshuset

I N S T I T U T E T  F Ö R  B O S TA D S -  O C H  U R B A N F O R S K N I N G  ( I B F )

mer information

www.ibf.uu.se/bostadsmotet

Bostadsmötet arrangeras av

Årets Bostadsmöte kretsar kring den hållbara staden
Bygga och bo i omställningsstaden. 

Konferensen arrangeras av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) 
och riktar sig till aktörer, intresseföreningar, politiker, tjänstemän och 

övriga som arbetar med bostadsfrågor. Lyssna till talare från akademin, näringslivet  
och politiken som diskuterar de hetaste bostadspolitiska frågorna och presenterar 

de senaste forskningsrönen under populärvetenskapliga former.

Bostadsfrågan är het i samhällsdebatten, inte minst utifrån ekonomiska och sociala aspekter.  
Under senare tid har hotet om en drastisk klimatförändring aktualiserat nya perspektiv på frågan. 

Vårt sätt att bo, bygga, planera städer, förflytta oss och leva i urbana miljöer måste ställas om. 
Årets Bostadsmöte tillhandahåller som vanligt sessioner på en mängd teman rörande bostads-
marknaden, bostadspolitiken och boendet. I ett särskilt spår sätter vi fokus på omställningen 

till ett klimatmässigt rimligt sätt att bo och leva i staden.

Konferensen arrangeras av Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).

Bygga och bo i omställningsstaden



onsdag 15 maj

09.00  Registrering och kaffe  

09.30  Konferensens öppnande

09.45  Plenarföreläsningar

 Terry Hartig, professor i miljöpsykologi 
 Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

 Karin Bradley, docent i urbana studier 
 Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

 Erik Stenberg, docent i arkitektur 
 Centrum för hållbart samhällsbyggande, KTH

 Tora Holmberg, professor i sociologi  
 Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

 Ingrid Petersson, generaldirektör 
 Formas

11.30 Lunchsamtal kring temabord

13.00  sessioner  

14.30  Fikapaus

15.00 sessioner 

17.00  Konferensmiddag på norrlands nation

toRsdag 16 maj

09.00 sessioner 

10.30  Fikapaus

11.00 sessioner 

12.30  Lunch

13.30  Paneldebatt 
 Bygga och bo i omställningsstaden

 Inledningstalare 
 Kevin Anderson, professor i energi och klimatförändringar  
 vid University of  Manchester och Uppsala universitet

 Medverkande 
 Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges Byggindustrier

 Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen

 Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef, SABO

 Sophia Mattsson-Linnala, VD, Rikshem AB

 Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket

 Lennart Weiss, kommersiell direktör, Veidekke

15.00  avslutning

TEMA: Bygga och bo i omställningsstaden

Program Bostadsmötet 2019

Anmälan öppnar 15 mars

l  Vägen mot fossilfria städer: effekter och förutsättningar för   
     innovativ lokal klimatpolitik

l  Bygg smart, bygg tätt. Eller?

l  Styrmedel och smart teknik för den energieffektiva bostaden

l  Trafik och transporter – Uppsala, Södra staden och klimatmålen

l  ”Social housing” på svenska?

l  Hyressättning i dag och i framtiden

l  Mot en ny EBO-reform: utmaningar och åtgärdsförslag

l  Bostadsdistribution på lika villkor?

l  Dialog, samverkan och makt i samhällsplaneringen

l  Bostadsbyggande för rika och fattiga 

l  Flyttkedjor i teori, politik och praktik

l  Finansialisering och renovräkning ur de boendes perspektiv 

l  Lokal områdesutveckling: intressekonflikter och lösningar

l  Byggemenskaper – alternativ till de stora byggbolagen? 

sessioneR



Månad - Februari 2019 - ANA 
0  1  2  0  av 3 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Målvärde Analys 

 RJL 
Medarbetarsamtal 
Registrerade 
medarbetarsamtal i 
Heroma i 
förhållande till antal 
anställda i 
genomsnitt senaste 
15 månaderna.  

84% 

 

 

 

90% Det finns fortfarande förbättringsmöjligheter och det återstår en bit 
upp till målsättningen. Handhavandehjälp erbjuds från  
personalavdelningen. 

 RJL 
Personalhälsa -
 sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för 
medarbetare ska 
inte öka i 
jämförelse med 
samma period 
föregående år. 

4,1% 

 

 

 

4,4% Långtidsfrånvaron har ökat något de senaste månaderna, men 
målsättningen att ligga under föregående års nivå nås. 

 RJL 
Ekonomi i balans 
 

3 208 tkr 

 

 

 

0 tkr A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+2,1 mnkr) 

Verksamhetsområdets budget består av: 
- Folkhögskolor 
- Smålands Musik o Teater 
- Bidragsgivning (muséer, studiedistrikt, kultur) 
- Enheten för kultur och utveckling 
- Regionbibliotek 

Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr för 
årets första månader.Efter två månader är det för tidigt att se några 
tendenser som pekar på annat än budget i balans. 

Bedömningen gäller även för Naturbruksgymnasierna som 

finansieras via intäkter från länets kommuner. 

B. Centrala anslag (+1,1 mnkr) 

Här redovisas: 
- Bidrag och stöd till olika organisationer (ej kulturbidrag) 
- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel) 
- Nämndens egna kostnader 
- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter 

Överskottet per februari beror i huvudsak på låg förbrukning av 
projektmedel under årets första månader samt att ingen del av 
nytillskottet för kulturplanen tagits i anspråk under januari-februari. 
Anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr har i likhet med 
föregående år inte kunnat utnyttjas p g a gällande regelverk och bidrar 
därmed också till överskottet. 

Nämndens egna kostnader ligger i stort sett i nivå med budget. 

Erhållna statsbidrag uppgår till budgeterad nivå. 
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Plats: Regionens hus, sal B 

§39 Återremittering - Verksamhetsbidrag kultur 
2019 
Diarienummer: RJL 2018/2395 

 

Beslut  

Presidiet föreslår nämnden 

1. att ansökan för utvecklingsbidrag för projektet ”Se, samtala 

och skapa film” avslås. De 200 000 kronor fördelas istället 

på Verksamhetsbidrag och Arrangörsbidrag (se punkt 2 

och 3) 

2. att 300 000 kronor från centralt avsatta medel från 

kulturplanens genomförande och 50 000 kronor från 

utvecklingsbidragen omfördelas till arrangörsbidrag.  Ny 

ram för arrangörbidrag 2019 blir total 1 000 000 kronor.  

3. att 100 000 kronor från centralt avsatta medel från 

kulturplanens genomförande och 150 000 kronor från 

utvecklingsbidrag omfördelas till verksamhetsbidrag. 

Österängens konsthall beviljas med 350 000 kronor i  

verksamhetsbidraget för 2019.  

4. att påbörja en kulturpolitisk dialog med Jönköpings 

kommun gällande långsiktig finansiering av Österängens 

konsthall 

5. att 300 000 kronor beviljas till projektet DANSspår i 

Utvecklingsbidrag till Kultur och utveckling, dans 

6. att 250 000 kronor beviljas till projektet SIDE SHOW 2 

”Distancio” i Utvecklingsbidrag till Kultur och utveckling, 

bild och form 

7. att avsätta 250 000 kr till kultursamverkansmodellen och 

kulturplanens implementering 

8.  att 240 000 kronor avsätts till Fristadsregion 

9. att ge regionledningskontoret i uppdrag att se över 

processen kring bidragshantering med utgångspunkt från 

revisionsrapporten  
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Sammanfattning  

Nämndens budget för 2019 innehåller ett anslag på 11 632 000 

kronor för bidrag inom kulturområdet. Den 23 januari 2019 på 

nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets 

sammanträde beslutades att återremittera delar av ärendet 

Kulturbidrag 2019.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-06 

 Bilagor, ansökningar gällande återremittering av 

Kulturbidrag 2019 

 Protokollsutdrag presidium 2019-02-04 

 Protokollsutdrag från nämnden 2019-01-23 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08 

 Regional kulturplan RJL 2016/2976 

 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden 

folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60 

 Ansökningar Utvecklingsbidrag RJL 2018/2715 

 Ansökning Verksamhetsbidrag RJL 2018/2395 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden föreslår att nya medel flyttas från kulturplanens 

genomförande till arrangörs och verksamhetsbidrag enligt 

presidiets förslag. 

 

Beslutet skickas till  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 
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näringsliv och attraktivitet §§ 32-49 

Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00 

 

 

Rune Backlund 

Ordförande 

  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Linda Byman 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(11)

2019-03-06 RJL 2018/2395

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Återremittering av ärende Kulturbidrag 2019
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet godkänner föreliggande 
yttrande och förslag som svar till Återremittering av Kulturbidrag 2019

1. att ansökan för utvecklingsbidrag för projektet ”Se, samtala och skapa 
film” dras tillbaka. De 200 000 kronor fördelas istället på 
Verksamhetsbidrag och Arrangörsbidrag (se punkt 2 och 3)

2. att 150 000 kronor omfördelas från tidigare förslagen ram för 
utvecklingsbidrag till Verksamhetsbidrag 

3. att 50 000 kronor omfördelas från Utvecklingsbidrag till Arrangörsbidrag, 
som då får en total ram på 700 000 kronor

4. att bevilja 250 000 kronor till Österängens konsthall inom ramen för 
Verksamhetsbidrag kultur 

5. att påbörja en kulturpolitisk dialog med Jönköpings kommun gällande 
långsiktig finansiering av Österängens konsthall

6. att 300 000 kronor beviljas till projektet DANSspår i Utvecklingsbidrag till 
Kultur och utveckling, dans

7. att 250 000 kronor beviljas till projektet SIDE SHOW 2 ”Distancio” i 
Utvecklingsbidrag till Kultur och utveckling, bild och form

8. att budgetposten gällande Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens 
implementering och utveckling belastar den avsatta budgeten för 
kulturplanen 2019. 

9.  att 240 000 kronor avsätts till Fristadsregion
10. att ge regionledningskontoret i uppdrag att se över processen kring 

bidragshantering med utgångspunkt från revisionsrapporten 

Sammanfattning
Nämndens budget för 2019 innehåller ett anslag på 11 632 000 kronor för bidrag 
inom kulturområdet. Den 23 januari 2019 på nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitets sammanträde beslutades att återremittera delar av 
ärendet Kulturbidrag 2019. 
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Efter ny beredning föreslås Verksamhetsbidrag till Österängens konsthall samt 
Utvecklingsbidrag till projekt DANSspår och SIDE SHOW 2. Härutöver föreslås 
vissa budgettekniska justeringar.

Information i ärendet
I gällande Budget med verksamhetsplan för 2019 och Flerårsplan 2020-2021 står 
att finna följande text avseende kulturbidrag.
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och 
enskilda som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och 
inriktningar. Stöd kan ges i fem olika former: 

- verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet
- arrangörsbidrag för lokala kulturarrangemang
- utvecklingsbidrag
- barnkulturpeng till länets kommuner
- stipendier

Prioriteringarna och bedömningar som gjorts i handläggningen av Kulturbidrag 
2019 har utgått från följande fyra delar: 

 Region Jönköpings län Policy och riktlinjer för bidragsgivning 
 Referenspersoners utlåtande på ansökningar gällande utvecklingsbidrag 

och synpunkter från övrigt sakkunniga 
 Budgetutrymme 
 Regional Kulturplan 2018-2020

Verksamhetsbidrag
Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i 
Jönköpings län. Organisationen ska bedriva permanent verksamhet och ha sin 
huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet. Verksamheten ska vara viktig för 
regionens kulturpolitiska infrastruktur.
För att vara aktuell för verksamhetsbidrag ska organisationen: 

 vara en juridisk person verksam i Jönköpings län 
 ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans, 

musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, 
museum och kulturarv

 stödja den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar 
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och 

attraktionskraft
 samarbeta och samverka med andra aktörer.

Storleken på verksamhetsbidraget beror på verksamhetens omfattning samt hur 
väl den stödjer den regionala kulturplanens mål och inriktning.

Österängens konsthall
Österängens konsthall har sitt säte i Jönköping. Verksamheten är förankrad i att 
vidga betydelsen av vad en konsthall är och utforska vad en konsthall kan vara, 
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genom att inkludera konstnärliga processer som en betydande del i konsthallens 
uppgifter i samverkan med civilsamhället. Österängens konsthall får 
verksamhetsstöd från Jönköpings kommun.

Österängens konsthall bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Jönköpings 
kommun i en av kommunens stadsdelar. Utifrån beskrivningen ovan och deras 
etablering på platsen för deras verksamhet utgör deras arbete en metodutveckling 
viktig för alla länets kommuner att ta del utav för att skapa förutsättningar för 
samtidskonsten och dess utövare. Konsthallen bidrar också till utvecklingen av 
den kulturella infrastrukturen inom Bild och formområdet. Verksamheten har 
under ett antal år uppburit utvecklingsbidrag för projekt. 
Verksamhetsbidraget motiveras också av det finns ett kommunalt ansvarstagande 
över tid.

Samtal med Jönköpings kommun gällande Österängens konsthall för att inhämta 
uppgifter om deras hantering av kommunalt verksamhetsbidrag skedde två veckor 
innan beredningen i november 2018. Uppföljande samtal med Jönköpings 
kommun angående utvecklingen av en kommunal konsthall i förhållande till 
Österängen som konsthall i en stadsdel har skett kontinuerligt under 2018. Då den 
statliga utställningsersättningen ej ligger inom ramen för samverkansmodellen har 
ingen särskild kontakt skett med Kulturrådet, dock har kunskapen funnits att 
staten beviljat verksamheten utställningsersättning. 
För att tydliggöra ansvaret och samverkan mellan Region Jönköpings län och 
Jönköpings kommun till förmån för den framtida finansieringen av Österängens 
konsthall, föreslås inleda en kulturpolitisk dialog utifrån den Regionala 
kulturplanen mellan Region Jönköpings län och Jönköpings kommun.

Ansökan har ej lästs av referenspersoner då de endast anlitas för att ge utlåtande 
om ansökningar för utvecklingsbidrag.

I tidigare förslag till beslut, tjänsteskrivelse Kulturbidrag 2019, föreslogs 
verksamheten ett verksamhetsbidrag på 100 000 kronor. Förslaget utgick ifrån 
möjligheterna innanför den begränsade budgetramen för verksamhetsbidrag. Då 
förutsättningarna förändrats för en av de aktuella ansökningarna till 
utvecklingsbidrag, som därför inte kommer att kunna genomföras, finns det medel 
att omfördela. Detta skapar utrymme för en höjning av verksamhetsbidrag till 
Österängens konsthall. Förslaget är att 150 000 kronor omfördelas från tidigare 
förslagen ram för utvecklingsbidrag till verksamhetsbidrag och 250 000 kronor 
beviljas Österängens konsthall inom ramen för Verksamhetsbidrag för 
verksamhetsåret 2019.

Utvecklingsbidrag
Kultur och utveckling har att utifrån sitt kulturpolitiska uppdrag, som utgår från 
den Regionala kulturplanen, att förhålla sig till planens mål, prioriteringar och 
viljeinriktningar inom konstområdena. Det enskilda utvecklingsområdet har också 
att delta i eller äga ansvaret för enskilda handlingsplaner som finns tydliggjorda 
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för att närma sig planens mål och prioriteringar. Bidraget kan ges till 
utvecklingsprojekt på upp till tre år. 

Kultur och utveckling har sedan Regionorganisationen samordnade sig med 
staten, inom samverkansmodellen, gällande den statliga fördelningen av regionala 
kulturmedel, och att i samband med att nya bidragsformer beslutats för att möta 
kulturplanen, kontinuerligt gjort omdisponeringar inom budgeten för att möta de 
nya kraven inom kulturplaneperioderna.
Detta har bland annat inneburit att grundläggande medel för en aktiv samverkan 
med organisationer och aktörer inom civilsamhället, länets professionella kulturliv 
och institutionerna, har funnits tillgängliga inom verksamhetsbudgeten. Detta har 
tidigare saknats. En samverkan och samarbete inom vilken Kultur och utveckling 
är navet.

För större samverkan och samarbetsprojekt har verksamheten genom 
bidragspolicyn varit hänvisade till att söka utvecklingsmedel, vilket efter policy 
och kriterieförändringar också inneburit att verksamheten måste innehålla annan 
medfinansiering från kommuner och/eller stat för att komma i fråga för dessa 
medel. En samverkan, inom vilken Kultur och utveckling är den samordnande 
parten, medför stabilitet och konkreta resultat för organisationer och kunder inom 
kommunerna.

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets 
 regionala potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, 

utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids 
utanför den egna orten

 möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och 
involvera nya målgrupper

 möjlighet att motverka diskriminering
 nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment
 konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer.

Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den 
regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet 
och FN:s barnkonvention.

Regionens verksamheter kan söka utvecklingsbidrag som medfinansiering till 
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande.

Information gällande återremitterade ärenden
Film och rörlig bild, projekt: Se, samtala och skapa film
Den regionala kulturplanen 2018-2020 säger:
En viktig kulturpolitisk utgångspunkt är invånarnas och publikens möjligheter och 
behov av film och rörlig bild som kultur, konst och näring. Att se, uppleva och 
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skapa film och rörliga bild i olika former ska vara en möjlighet för alla. För att det 
ska uppnås behövs former för samverkan på området.

 Utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av 
film och rörlig bild

 Verka för att alla barn och unga ska ha möjlighet att skapa, se och 
analysera film och rörlig bild

Om projektet
Film i skolan är ett verktyg som får barn och unga att reflektera kring viktiga 
frågor om vad det innebär att vara människa såväl självständig individ som social 
varelse. Att kunna läsa film och förstå dess uppbyggnad och språk är en av de 
viktigaste färdigheterna en medborgare i vårt demokratiska och digitaliserade 
samhälle bör ha. Projektets syfte är att barn och unga får möjlighet att ta del av 
och delta i filmkulturella aktiviteter och att kompetensutbilda pedagoger och 
lärare i kommunerna då det idag saknas kunskap och metoder för filmpedagogik 
och filmkultur bland kulturarbetare och pedagoger.

Projektet genomförs i flera kommuner i Jönköpings län och sökt/beviljats 
ekonomiskt stöd av statliga och kommunala medel.

Ansökan för utvecklingsprojektet ”Se, samtala och skapa film” dras tillbaka då 
beslutsprocessen blivit kraftigt försenad och den påverkan det har på möjligheten 
att ge projektet en stabil organisation m.m.

Dansfrämjande, projekt: DANSSpår
Den regionala kulturplanen 2018-2020 säger:
Region Jönköpings län vill

 Stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet
 Förstärka strukturerna för samverkan

Om projektet
För att stärka utvecklingen och tillgängligheten till dans i hela Jönköpings län 
behöver infrastrukturen utvecklas genom projektet DANSSpår.
Dansen i Jönköpings län står inför stora utmaningar och möjligheter att etablera 
sig som ett naturligt inslag i vår scenkonstmiljö och kulturyttring i länet. Sedan 
flera år tillbaka pågår ett strategiskt arbete för att stärka danskonstens roll i länet 
och kunskapen kring konstarten. Under de närmaste sker en aktiv satsning på en 
starkare dansprofil i hela länet, såväl på regional som på kommunal nivå för att 
låta dansen få en given plats i länet för våra medborgare/invånare och fria utövare.  
Detta sker genom att:
- Turnéuppbyggnad/utveckling
- Stärka arrangörsleden
- Publikutveckling
- Residenser
- Kunskapsöverföring



TJÄNSTESKRIVELSE 6(11)

RJL 2018/2395

 
DANSSpår är helomfattande och tar ett helhetsgrepp för att bygga upp ett 
danslandskap i Jönköpings län. Ett landskap där ett flöde av fria utövare kommer 
kunna möjliggöra för mer konstnärligt skapande på fler platser i länet. Ett 
landskap som vill bredda dansutbudet – visa på bredd och spets, det lokala till det 
internationella, det färdiga och det under process.  
I länet finns det få verksamma professionella danskonstnärer. Dessa ska genom 
projektet på olika sätt ges möjlighet till att utveckla sitt konstnärliga skapande. De 
kan bygga upp kunskapen kring danskonsten i länet och på detta sätt bli 
startpunkten för fler utövare att etablera sig i länet.

DANSSpår är ett projekt som bygger på att samarbeten mellan regionens 
verksamheter, kommuner, civilsamhälle och fria utövare fungerar. Detta är det sätt 
dansen måste arbeta för att kunna etablera sig i länet. Genom en gemensam 
vision, gemensamt arbete och tillit kommer dansen inta vårt län och utveckla vårt 
danslandskap. Vi kommer arbeta mer genomgående i länet och sprida och 
sammankoppla det som sker i länet. Broar mellan det som tidigare skett isolerat.

Projektet ska möjliggöra att dansen får en tydligare närvaro i länet, detta genom 
att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen och öka kunskapen 
kring professionell dans i länet. Projektet relaterar tydligt till Kulturplanen genom 
att stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet så att medborgare kommer 
ha möjlighet att möta, delta och se professionell dans på andra "nya" platser samt 
stärka de platser som redan finns.

Projektet genomförs i flera kommuner i Jönköpings län och har sökt/beviljats 
ekonomiskt stöd från statliga och kommunala instanser.
Projektet är flerårigt och föreslås beviljas bidrag år 2019-2021 med årlig ansökan.

Ansökan har inte lästs av berörd referensperson då den inte fanns tillgänglig under 
handläggningsperioden, dock har projektet prövats mot gentemot sakkunniga 
bland samverkande parter. Projektet har muntligen presenterats för statens 
kulturråd den 3 december 2018. 

Finansiering DANSspår
Organisation År 1 Totalt
Region Jönköpings län 300 000 935 000
Kulturrådet 500 000 1 500 000
Egen finansiering 302 000 906 000
Övriga* 1 308 000 3 875 000
Summa 2 410 000 7 216 000
*Övriga: Jönköpings kommun, Värnamo kommun, Gnosjö kommun och Smålands musik och 
teater



TJÄNSTESKRIVELSE 7(11)

RJL 2018/2395

Bild och form, projekt: SIDE-SHOW 2
Den regionala kulturplanen 2018-2020 säger:
Region Jönköpings läns roll är att stärka länet som en bildkonst-, form och 
designregion genom att långsiktigt utveckla områdets infrastruktur.
Region Jönköpings län vill:

 Främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design
 Stärka länet som bildkonst-, form och designregion
 Stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärernas 

förutsättningar inom bildkonst, form och design

Om projektet
Under 2015-2017 utfördes första upplagan av SIDE-SHOW som också 
uppmärksammades stort nationellt och mottog pris från Konstfrämjandet. 
Utställningen bestod av en serie nyproducerade och socialt inriktade konstprojekt 
som ägde rum i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved och som föregicks av ett 
stort researcharbete i kommunerna som utvecklades tillsammans med 
konstnärsgrupper. 

Under 2018 genomförde konstnären och curatorn Anna Viola Hallberg en 
förstudie som en fortsättning av projektet, SIDE-SHOW 2 denna gång med 
kommunerna Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo. Under förstudien har Anna 
Viola Hallberg besökt kommunerna och har identifierat platser, tematik, 
värdaktörer och konstnärer för projektet. Side-Show syftar till att lyfta 
samtidskonsten i de mindre kommunerna och att genom social och 
processinriktade konst av hög kvalitet som engagerar sig i det lokala frambringa 
nya möten, tankar och perspektiv för invånarna. 

SIDE-SHOW 2 verkar ur ett undersökande perspektiv med syfte att skapa noder 
där konsten kan gripa in i samhället och med detta frambringa nya möten, tankar 
och perspektiv. Samtidskonsten på internationell nivå söker sig idag, av flera 
anledningar, bortom konstens etablerade fästen. Det handlar inte längre bara om 
städer som New York och Berlin utan om var det kan göras högkvalitativa och 
intressanta projekt.
SIDE-SHOW 2 bidrar till att skapa ett samhälle i samverkan. Detta genom 
högkvalitativ, processinriktad och socialt engagerad samtidskonst. Projektet berör 
det lokala och platsspecifika ett möte mellan konstnär tid, rum, människor med 
ambition att skapa frågeställningar kring det som omger oss.  Det är ett format 
som ser till konstens dynamik utanför det gängse utställningsrummet. 

Projektet leds av curator Anna Viola Hallberg som har verkat i denna typ av 
projekt i Sverige, Mexico, Vitryssland, Ryssland, Ukraina och USA. Fokus legat 
på marginaliserade grupper, fenomen eller historiska händelser. Hallberg arbetar 
även som konstnär i en utvidgad social praktik.
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Projektet genomförs i flera kommuner i Jönköpings län och sökt/beviljats 
ekonomiskt stöd av statliga och kommunala medel.
Projektet är flerårigt och föreslås beviljas bidrag år 2019-2020 med årlig ansökan.

Utlåtande från referensperson
SIDE-SHOW 2 är ett undersökande konstprojekt där konst griper in i samhället 
för att få till nya möten, samtal, tankar och perspektiv. Det är ett exempel på hur 
man idag, även på internationell nivå, arbetar med det lokala och det 
platsspecifika. Konsten i detta projekt handlar mer om människor och relationer, 
utbyten av tankar och erfarenheter än om traditionella konstföremål. Det är ett 
annat sätt att tänka inom bildkonstområdet, experimentellt och nyskapande, som 
ställer in sitt fokus på innehåll, tankar och idéer, men också på gemenskap och 
samtal. Processen, eller vägen framåt, är här minst lika viktig som resultatet eller 
slutmålet. 
 
SIDE-SHOW 2 har under 2018 genomfört en förstudie till projektet som ska äga 
rum under det första kvartalet 2019 i grannkommunerna Mullsjö, Gnosjö, Tranås 
& Värnamo. SIDE-SHOW 2 är en uppföljning av SIDE-SHOW som utfördes 2014 
i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved.

Projektet leds av särskilt utsedd kurator och inbjudna välrenommerade 
konstnärer, även internationella. Det finns bra spridning vad gäller kön och 
geografi. Det finns en plan för styrning och genomförande lokalt som verkar 
övertygande. Det experimentella och forskningsrelaterade aspekterna i projektet 
är särskilt intressanta. Projektet höga ambitionsnivå är föredömlig.

Det är min bestämda uppfattning att projekt av karaktären SIDE-SHOW främjar 
förståelsen för dagens konst, hur konstnärer arbetar, vilka frågeställningar de 
intresserar sig för och deras villkor. SIDE-SHOW är ett lovvärt projekt som 
stärker länet i aktualitet och dess positionering inom bildkonstområdet. Det är 
intressant att projektet både omfamnar det internationella och det lokala. Genom 
att organisera konstprojekt lokalt stärks inte bara de konstnärer och 
konstintresserade som arbetar inom området, utan hela samhället i stort. Det är 
också nyskapande i sin ambition att stärka mötet, samtalet och tanken före det 
fysiska konstobjektet.

Jag rekommenderar att ansökan tillstyrks.
Finansiering SIDE SHOW 2

Organisation År 1 Totalt
Region Jönköpings län 300 000 600 000
Kommuner* 40 000 260 000
Egen finansiering (administration) 30 000 60 000
Kulturrådet 160 000 560 000
Summa 530 000 1 480 000
*Kommuner: Gnosjö kommun, Mullsjö kommun, Tranås kommun och Värnamo kommun
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Kulturplanens implementering och utveckling
Kulturforum, samråd och Kulturdatabasen 
Den regionala kulturplanen 2018-2020 säger:
Region Jönköpings län samverkar med länets kommuner genom processinriktat 
arbete i olika forum och med ett gemensamt fokus på utveckling. Samråd och 
samverkan inom kulturplanens prioriteringar kan också lyftas fram i 
internationella samarbeten, som till exempel EU projekt. 
Under planperioden bör strukturer för samverkan och samarbeta ytterligare 
stärkas och utvecklas. 

Bakgrund
Sedan samverkansmodellens införande och den statliga förordningens krav på 
samråd med civilsamhället och samråd med kommunerna, har denna budgetpost 
hanterats inom kulturbidragen då det inte funnits andra riktade administrativa 
medel för detta ändamål. För att klara dessa åtaganden på en grundläggande nivå 
så belastas även Kultur och utvecklings verksamhetsbudget.

Samverkansmodellen ink Kulturdatabasen 2018 – utfall
Benämning Utfall
Dialog och samråd ink. processledning till 
viss del t.ex. Kulturchefnätverk

100 000

Kulturdatabasen - driftavgift 50 000
Summa 150 000

Samverkansmodellen ink Kulturdatabasen 2019 – budget
Benämning Utfall
Dialog och samråd ink. processledning, t.ex. 
Kulturchefsnätverk 

100 000

Kulturdatabasen - driftavgift 50 000
Summa 150 000

Kulturforum 2018 – utfall
Benämning Utfall
Mat 48 850
Lokal och teknik* -
Del av processledning 23 557  
Summa 72 407
* Värnamo kommun stod för kostnader för teknik och lokalhyra 
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Kulturform 2019 – budget
Benämning Kostnader
Mat 50 000
Lokal och teknik 28 000
Del av processledning och arvode föreläsare 22 000  
Summa 100 000

Fristadsregion
Den regionala kulturplanen 2018-2020 säger:
Region Jönköpings län vill utveckla den kompetents och samordning som gör det 
möjligt för Jönköpings län att bli en fristadsregion, där fristadsprogammet utgör 
en del inte bara i större kommuner utan även i de mindre kommunerna. 
Region Jönköpings län vill 

 Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela 
länet

Bakgrund
Sedan undertecknande av medlemskap innanför fristadsorganisationen ICORN 
har denna budgetpost hanterats inom kulturbidragen, då det inte funnits andra 
administrativa riktade medel för utvecklingen av länet till en fristadsregion enligt 
kulturplanens viljeinriktning. Koordineringen av fristadsarbetet genomförs av 
personal från Kultur och utveckling efter omfördelning inom Kultur och 
utvecklings budget.

Fristadsregion 2018 – utfall
Benämning Utfall
Stipendium 6 mån 60 000
Bostadshyror 40 600
Resor och logi 4976  
Tryckkostnader bok 50 000
Advokatkostnader (uppehållstillstånd) 11 733
ICORN 16 942
Övrigt 15 703
Summa 200 000

Fristadsregion 2019 – budget
Benämning Kostnad
Stipendium 6 mån 120 000
Bostadshyror 72 000
Övriga kostnader 48 000
Summa 240 000



TJÄNSTESKRIVELSE 11(11)

RJL 2018/2395

Bilagor
 Ansökan om verksamhetsbidrag från Österängens konsthall 
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn

Kultur och utveckling, Region Jönköpings län

Adress

Region Jönköpings län,Kultur och utveckling, film,Kulturens Hus, Hus
N3,Länssjukhuset Ryhov,

Postnummer

551 85

Ort

Jönköping

Telefon

0722212900

E-post

anna.rydell@rjl.se

Url

https://www.rjl.se/film

Bank/Plusgiro

935-2634

Org/personnr

162321000057

Projektinformation
Projektnamn *

Se, samtal och skapa film

Startdatum *

2019-01-01

Slutdatum *

2021-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn

Kultur och utveckling, Region Jönköpings län

Organisationsform

Region

Projektledare

Charlotte Vinberg

E-post till projektledare

charlotte.vinberg@rjl.se

Kontaktperson

Anna Rydell

Telefon dagtid till kontaktperson

0722212900

E-post till kontaktperson

anna.rydell@rjl.se

Konstområde (flera kan anges)

Film/rörlig bild

Vad är projektets syfte?

Syftet är att barn och unga får möjlighet att ta del av och delta i filmkulturella aktiviteter oavsett bakgrund, socioekonomiska förhållanden,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder, funktionsvariation eller
kön. Att kompetensutbilda pedagoger och lärare i kommunerna då det idag saknas kunskap i metoder i filmpedagogik och filmkultur bland
kulturarbetare och pedagoger. Därför förlägger vi projektet under skoltid så att vi når målet att möta barn och unga på lika villkor ur ett
demokratiskt perspektiv. Vi ser ett stort behov av detta för att filmpedagogik och filmkulturell verksamhet ska kunna nå ut till alla barn och
unga. Kulturanalysrapporten 2018 från Myndighet för kulturanalys visar att de barn och unga som tar del av kultur ofta har
universitetsutbildade föräldrar med svensk bakgrund och att just detta är som tydligast för de kulturaktiviteter som finansieras med
offentliga medel. och då ger vi barn och unga möjlighet att ta del av och delta i filmkulturella aktiviteter oavsett bakgrund, socioekonomiska
förhållanden eller kön. Syftet är också att påvisa utbudet av filmer för att fler barn och unga ska få möjlighet att identifiera sig med

mailto:anna.rydell@rjl.se
https://www.rjl.se/film


karaktärer och berättelser på vita duken.

Vad ska genomföras inom projektet?

Kompetensutveckling för pedagoger och kulturpedagoger Vårt mål är att under året erbjuda 1-2 fortbildningsdagar med workshop och
föreläsningar för de pedagoger som arbetar med barn och unga. Genom föreläsningarna förmedlas en del av forskning och kunskaper om
film- och mediepedagogik men även hur man konkret arrangerar en bra visning, val av film, var man beställer filmer, hur man bokar
biograf och allt annat som ingår. Workshopen kommer att ge verktyg och kunskap om rörliga bildens språk och uppbyggnad samt att ge
metoder hur kameran och film som verktyg kan integreras i verksamheten kopplat till ämne och läroplan. Filmvisningarna: Tillsammans
med skolornas pedagoger och/eller resp. kommuns kulturpedagog/sekreterare arrangeras filmvisningar med samtal före och efter på
biograf och/eller i klassrum. Inför varje visning skickas det ut pedagogiskt material till ansvariga pedagoger. Filmvisningarna börjar med en
presentation av en filmpedagog som också avlutar med samtal. En referensgrupp bildas där elever, pedagoger samt projektets
filmpedagog bestämmer vilka filmer som visas. Hur dessa referensgrupper kommer att se ut bestäms i varje enskild kommun. Visningarna
kommer att erbjudas till alla stadier och kommer att förläggas två gånger varje läsår då det passar in i skolornas verksamhet. Veckorna
bestäms i början av projektets start. Eget skapande: Genom workshops för pedagoger ges verktyg och kunskap om rörliga bildens språk
och uppbyggnad. Projektet kommer också att visa på metoder hur kameran och film som verktyg kan integreras i respektive verksamhet,
undervisning och tema. Filmpedagogen kommer att stötta pedagogerna i detta arbete under året och det regionala uppdraget kommer att
finnas där även när projektet är avslutat. När möjligheter ges kommer vi att bjuda in filmare som delger elever sina erfarenheter och
kunskap och finnas till för frågor och handledning. Tidsplan: År 1 -läsår 18-19, fyra kommuner deltar År 2 -läsår 19-20, fyra nya kommuner
deltar År 3- läsår 20-21 fyra nya kommuner deltar

Beskriv projektorganisationen.

Projeket utvecklas och genomförs i nära samarbete mellan intresserade kommuner i länet och Kultur och utveckling/film, Region
Jönköpings län. Filmare och filmpedagoger kommer att knytas till organisationen för att bygga nätverk med nyckelpersoner och
filmintresserade pedagoger i kommunerna.

Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.

Utifrån uppdragsbeskrivning och Kulturplanen medverkar projektet till att utveckla, främja filmkulturen i länet. Genom filmvisning och samtal
bidrar vi till att delibrativa samtal kan föras om en mängd olika samhällsfrågor, vilket är grunden till demokrati. Kunskapen om film och
filmens språk kommer att främja eget filmskapande och filmproduktioner i länet. Att få göra sin röst hörd genom film.

Var produceras projektet?

Gislaved,Gnosjö,Nässjö,Sävsjö

Var genomförs projektet?

Gislaved,Gnosjö,Jönköping,Nässjö,Sävsjö

Hur marknadsförs projektet?

Marknadsföring måste ske i samverkan med de enskilda kommunerna och skolor. Det är viktigt att varje kommuner får kontrollera
marknadsföringen. Oftast sker detta i kommunernas och skolornas interna kanaler.

Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?

Genom samtal och dokumentation vill vi ta med oss erfarenheterna för att kunna utveckla "Film i skolan" till samtliga länets kommuner.

Tillämpas kollektivavtal?

Ja  Nej

Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?

Ja  Nej

Målgrupp (flera kan anges)

0-12 år,13-18 år,26 år och äldre

Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.

Barn, unga, lärare och pedagoger. Projektet läggs under skoltid vilket gör att barn och unga utifrån ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds-
och interkulturellt perspektiv får kunskap samt ta del och delta i kulturlivet. Oavsett vilket ämne man undervisar i är film ett genialiskt sätt
att uppnå kunskap samt ett fantastiskt verktyg för att kommunicera och redovisa. När eleverna ser film, analyserar eller gör egen film
utvecklar de sig själva, sitt språk, sin förståelse för känslor, värderingar, rättigheter och sin förståelse för andra världsmedborgare och
kulturer.

Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?

Genom att förlägga under skoltid i samverkan med pedagoger.

Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?

Ja  Nej

Om ja, ange vem och hur.

Vi kommer att bjuda in filmare som möter eleverna och delar med sig av sin erfarenhet och kunskap.

Har projektet genomförts tidigare?

Ja  Nej

Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).

Helst en PDF-fil



Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?

Vi kompetensutvecklar pedagoger som redan är anställda på skolor i kommunerna vilket garanterar en fortsatt verksamhet inom film och
filmpedagogik. Vi kompetensutbildar elever som får kunskap om den rörliga bildens språk och vikten av ett sammanhang. Något de kan ta
med sig till nästa möte med rörlig bild både i och utanför skolan, på fritiden. Beroende på filmval ges eleverna olika kunskaper och insikter i
det tema och ämnen som filmerna berör. Film är ett starkt medium där bilden och ljudet förmedlar en upplevelse för samtal där olika
åsikter och tankar kan mötas.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?

Anledningen till att vi valt att förlägga projektet under skoltid är att vi når så gott som alla barn och unga oavsett bakgrund och sociala
förhållanden. Vi ökar möjligheten att mötas på lika villkor. Beroende på filmval ges eleverna olika kunskaper och insikter i det tema och
ämnen som filmerna berör. Film är ett starkt medium där bilden och ljudet förmedlar en upplevelse för samtal där olika åsikter och tankar
kan mötas.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?

Anledningen till att vi valt att förlägga projektet under skoltid är att vi når så gott som alla barn och unga oavsett bakgrund och sociala
förhållanden. Vi ökar möjligheten att mötas på lika villkor. Beroende på filmval och samtal ges eleverna olika kunskaper och insikter i det
tema och ämnen som filmerna berör. Film är ett starkt medium där bilden och ljudet förmedlar en upplevelse för samtal där olika åsikter
och tankar kan mötas.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?

Anledningen till att vi valt att förlägga projektet under skoltid är att vi når så gott som alla barn och unga oavsett bakgrund och sociala
förhållanden. Skolorna och biograferna är i regel anpassade för dessa förhållanden. Vi ökar möjligheten att mötas på lika villkor. Beroende
på filmval ges eleverna olika kunskaper och insikter i det tema och ämnen som filmerna berör. Film är ett starkt medium där bilden och
ljudet förmedlar en upplevelse för samtal där olika åsikter och tankar kan mötas.

Hur bidrar projektet till en bättre miljö?

Genom film kan eleverna möta många typer av miljöer där frågor väcks för fortsatt diskussion i klassrummet runt miljöfrågor.

Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.

Social utveckling och demokratifrågor då åsikter diskuteras och förståelse kan skapas.

Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?

Då kan vi inte genomföra projektet.

Detaljerad projektbeskrivning

Helst en PDF-fil

Projektbeskrivning Se, samta och skapa film.pdf

Detaljerad budget för hela projekttiden.

Helst en PDF-fil

ÅR 1-3 Budget.pdf

Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare
under "Kostnader" och "Intäkter").

Helst en PDF-fil

Budget ÅR 1.pdf

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Bankgiro (7-8 siffror)

935-2634

Intäkter

Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under
"fördjupad information".

Intäktstyp Finansiär Sökt belopp Beviljat belopp Aktuellt belopp



Bidrag från Region
Jönköpings län

 

750 000 750 000

Bidrag från  

 

 

 

Egen finansiering  0 0

Övriga intäkter och
sponsring

 

Försäljning  

 

Summa intäkter 750 000

Kostnader

Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under
"fördjupad information".

Kostnadstyp Belopp

Projekt-
/produktionskostnader

 

 0

Administrativa kostnader   645 000

varav lönekostnader  600 000  

varav lokalkostnader  45 000  

varav
marknadsföringskostnader

 

0  

Övriga kostnader   105 000

Summa kostnader 750 000

Godkänn och skicka in

Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.

Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.

Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga
grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.



Projektbeskrivning   
Se, samtala och skapa film 
 
 
 
 
”Till eftertanke 
Om jag vill lyckas med att föra en  
människa mot ett bestämt mål måste jag  
först finna henne där hon är och börja just där. 
Den som inte kan det lurar sig själv när  
hon tror hon kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måste jag visserligen  
förstå mer än vad han gör men först och  
främst förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det så hjälper det inte att  
jag kan mer och vet mer. 
Vill jag ändå visa hur mycket jag kan så  
beror det på att jag är fåfäng och  
högmodig och egentligen vill bli beundrad  
av den andre i stället för att hjälpa honom. 
All äkta hjälpsamhet börjar med  
ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och  
därmed måste jag förstå att detta med att  
hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja 
tjäna.  
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa” 
Sören Kierkegaard  
 
 
 
Film i skolan är ett verktyg som får barn och unga att reflektera kring viktiga frågor om vad det 
innebär att vara människa såväl självständig individ som social varelse. Att kunna läsa film och förstå 
dess uppbyggnad och språk är en av de viktigaste färdigheterna en medborgare i vårt demokratiska 
och digitaliserade samhälle bör ha. 
 
Efterfrågan på metoder på hur man ökar kunskapen om film, media och filmkultur är stor både i 
skolan och hos kulturpedagogerna/sekreterarna i länets kommuner.  För att öka kunskapen och 
kompentensen i den rörliga bildens språk och uppbyggnad samt om den filmkulturella verksamheten 
behövs utbildning och stöd.   
 
Projektet läggs under skoltid vilket gör att barn och unga utifrån ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- 
och interkulturellt perspektiv får kunskap samt ta del och delta i kulturlivet. Oavsett vilket ämne man 
undervisar i är film ett genialiskt sätt att uppnå kunskap samt ett fantastiskt verktyg för att 
kommunicera och redovisa. När eleverna ser film, analyserar eller gör egen film utvecklar de sig 
själva, sitt språk, sin förståelse för känslor, värderingar, rättigheter och sin förståelse för andra 
världsmedborgare och kulturer. 
 
 
 



Kompetensutveckling för pedagoger och kulturpedagoger 
 
För att öka pedagogernas kunskaper att genomföra metoder och verksamhet med rörlig bild där 
elever lär och förstår samt deltar i film och filmkulturella aktiviteter behövs utbildning och 
kompetensutveckling.  
 
Vårt mål är att under året erbjuda 2-3 fortbildningsdagar och workshop för pedagoger och 
kulturpedagoger i de kommuner som kommer att delta under året. Fortbildningsdagarna kommer att 
bestå av föreläsningar och workshops för pedagoger och kulturpedagoger/sekreterare som arbetar 
med barn och unga. Genom föreläsningarna förmedlas en del av forskning och kunskaper om film- 
och mediepedagogik men även hur man konkret arrangerar en bra visning; val av film, var man 
beställer filmer, hur man bokar biograf och allt annat som ingår. Workshopen kommer att ge verktyg 
och kunskap om rörliga bildens språk och uppbyggnad samt att ge metoder hur kameran och film 
som verktyg kan integreras i verksamheten kopplat till ämne och läroplan. 
 

 Filmvisningarna 
 

Tillsammans med skolornas pedagoger och/eller resp. kommuns kulturpedagog/sekreterare 
arrangeras filmvisningar med samtal före och efter på biograf. 
Inför varje visning skickas det ut pedagogiskt material till ansvariga pedagoger. Filmvisningarna börjar 
med en presentation av ansvarig filmpedagog som också avlutar med samtal. 
 
En referensgrupp bildas där elever, pedagoger samt projektets filmpedagoger tillsammans 
bestämmer vilka filmer som visas. Hur dessa referensgrupper kommer att se ut bestäms i varje 
enskild kommun. 
 
Visningarna kommer att erbjudas till alla stadier och kommer att förläggas två gånger varje läsår då 
det passar in i skolornas verksamhet. Veckorna bestäms i början av projektets start.   
 

 Eget skapande 
 
Genom workshops för pedagoger ges verktyg och kunskap om rörliga bildens språk och uppbyggnad. 
Projektet kommer också att visa på metoder hur kameran och film som verktyg kan integreras i 
respektive verksamhet, undervisning och tema. Filmpedagogen kommer att stötta pedagogerna i 
detta arbete under året och det regionala uppdraget kommer att finnas där även när projektet är 
avslutat. 
 
Vi kommer också att bjuda in filmare som kommer att delge eleverna sina erfarenheter och kunskap 
och finnas till för frågor och handledning.  
 

 Lokaler 
Under projektet kommer filmvisningar på biograf eller aula/föreläsningssal att erbjudas två 
gånger under ett läsår. De kommuner som saknar biograf görs en lösning utifrån de 
förutsättningar som finns där, detta för att inte tappa någon kommun på grund av avsaknad 
av biograf.  

 
Tidsplan 
År 1 -läsår 18-19, fyra kommuner deltar 
År 2 -läsår 19-20, fyra nya kommuner deltar 
År 3- läsår 20-21 fyra nya kommuner deltar 
Genom vårt regionala uppdrag kommer vi att fortsätta stötta kommunerna i arbetet när projektet är 
slut. 



 
 

Budget 

År 1-3 Se, samtala och skapa film 

 

*Region Jönköpings läns filmpedagoger går in i projektet med arbetstimmar till ett värde av angiven 

summa 

Kostnader  Kronor 

Lön, projektledare, filmpedagoger   450 000 

Biografer och Filmrättigheter   75 000  

Administration   30 000  

Resor, logi   45 000  

Egeninsats Region Jönköpings län *  150 000  

Egeninsats från kommunerna  240 000 

Summa   990 000  

   

Intäkter  Kronor 

Egeninsats från kommunerna   240 000 

Egeninsats Region Jönköpings län *  150 000  

Utvecklingsbidrag från Region Jönköpings län   600 000 

Summa   990 000  



År 1 Budget: Se, samtala och skapa film 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Region Jönköpings läns filmpedagoger går in i projektet med arbetstimmar till ett värde av angiven 

summa 

 

Kostnader  Kronor 

Lön, projektledare, filmpedagoger   150 000  

Biografer och Filmrättigheter   25 000  

Administration   10 000  

Resor, logi   15 000  

Egeninsats Region Jönköpings läns *   50 000 

Egeninsats från kommunerna, 4st  80 000 

Summa  330 000 

   

Intäkter   

Egeninsats från kommunerna, 4st   80 000 

Egeninsats Region Jönköpings läns *   50 000 

Utvecklingsbidrag från Region Jönköpings län   200 000 

Summa   330 000  
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Innehållsförteckning 



Verksamhetsbidrag

Organisation
Namn

Österängens Konsthall

Adress

Birkagatan 8

Postnummer

55465

Ort

Jönköping

Telefon

0708672120

E-post

info@osterangenskonsthall.se

Url

http://www.osterangenskonsthall.se

Bank/Plusgiro

8924623

Org/personnr

197306032405

Projektinformation
Projektnamn *

Österängens Konsthall

Startdatum *

2019-01-01

Slutdatum *

2019-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn

Österängens Konsthall

Organisationsform

Ideell förening

Kontaktperson/verksamhetsansvarig

Johanna Linder

Telefon dagtid till kontaktperson/verksamhetsansvarig

073-7767045

E-post till kontaktperson/verksamhetsansvarig

johanna.linder@osterangenskonsthall.se

Bankgiro

802494-0622

Personalorganisation: ange antal anställda, personalfunktion samt anställningsform och tjänstgöringsgrad.

Verksamhetschef, 100 % tillsvidareanställning Publikvärd: 40% tillsvidareanställning Koordinator: 50% tillsvidareanställning Utöver den
anställda personalen har vi ett antal personer som arvoderas via faktura samt ett stort antal volontärer.

Konstområde (flera kan anges)

Bild och form

I vilka kommuner är organisationen verksam?

Jönköping

Målgrupper

Våra målgrupper är 1. Barn och unga 6-16 år 2. "Unga vuxna" 16-26 år 3. Vuxna 26 år och uppåt. Värt att notera är att 30 procent av
vår verksamhet är direkt riktad till barn och unga och att också 30 procent av våra besökare under 2017 var under 18 år.

mailto:info@osterangenskonsthall.se
http://www.osterangenskonsthall.se


Beskriv med vilka andra aktörer verksamheten samverkar och på vilket sätt samverkan sker. Beskriv även hur
verksamheten eventuellt har interregionala och internationella samarbeten. Sker några särskilda insatser inom detta
område nästkommande år?

Österängens Konsthall är en konstaktör som är starkt förankrad i det egna lokalsamhället. Vi ser att den modell vi skapat för att arbeta
med konst på ett inkluderande sätt i ett socioekonomiskt utsatt område är relevant och applicerbar för en rad andra aktörer. Vi ser också
att vi är del av ett större sammanhang och att vi har ett intresse av, ett ansvar och en skyldighet att engagera oss i frågor som sträcker
sig över de egna geografiska gränserna. Därför har vi ett antal olika samarbetspartners, på lokal, regional o nationell nivå: Lokala
samarbeten: Jönköpings Fria Kulturallians - Nätverk av fria kulturaktörer, samarbete kring opinionsbildning i kulturfrågor. Projekt Birkagården
Folkets Hus - Österängens Konsthall stödjer och deltar i uppbyggnaden av en Folkets Hus-förening på Österängen. Lokala
områdesgruppen - Österängens Konsthall deltar regelbundet i den lokala områdesgruppen med skola, förskola, socialtjänst, polis, kyrka,
fritidsgård och civilsamhälle. Integrera Mera - Samarbete kring kurser, workshops och integrationsprojekt. Studiefrämjandet och ABF:
Samarbete kring workshops, kurser och studiecirklar. Jönköpings kommun: Samarbete kring barn- och ungdomspedagogisk verksamhet.
Regionala samarbeten: Skådebanan - Medlem. Samarbeten kring utställningar, utställningsteknik, Artist Talks, etc. Sveriges Konstföreningar
Jönköpings Län - Medlem. Samarbete kring projekt. Kulturforum (tidigare Kulturting): Deltar på varje träff årligen. Konstdialog (Region
Jönköpings Län) - Deltar på samtliga träffar. Nya Småland (Region Jönköpings Län) - Aktör, samarbete kring utställning sommaren 2019,
se verksamhetsplan. Agenda 30 (Länsstyrelsen) - Deltagare på de kurser och konferenser för Agenda 30 som Länsstyrelsen arrangerar
för civilsamhälle och näringsliv. Nationella samarbeten Sveriges Konstföreningar - Deltar i flera av de projekt Sveriges Konstföreningar
driver, nu senast i projektet “Konsten att mötas” där Österängens Konsthalls projekt “Transition Studio” lyfts fram både i den bok som är
under produktion och i ett seminarium på Moderna Museet i Stockholm. Konstfrämjandet - Kunskapsutbyte, deltar i uppbyggnaden av ett
nytt distrikt. Kollektiva Hjärnan - Medlem i nätverk för fria och oberoende konstaktörer och deltar i årliga träffar (Göteborg 2017, Sandviken
2018, Uppsala 2019). Det är vår ambition att kunna stå värd för en av dessa träffar inom en överskådlig framtid. Statens Konstråd:
Deltar i nätverksträffar för “Lokala konstprojekt” (Naturen tar över) 2019. Internationella samarbeten Österängens Konsthall bedriver ett
intensivt arbete på interkulturell nivå. En betydande andel av våra medlemmar, utställare och besökare har annan bakgrund än svensk,
eller är födda i Sverige men tillhör en minoritetskultur. Under 2018 avslutar vi ett ettårig projekt, "Transition Studio" som vi drivit med stöd
av Sveriges Konstföreningar, där nyanlända konstnärer har fått tillgång till ateljéplatser och ett skräddarsytt utbildningsprogram. Vi saknar
idag resurser och möjligheter att själva driva internationella samarbetsprojekt. Vi har dock utvecklade samarbeten med exempelvis artist in
residence-programmet Kultivera i Tranås och Jönköpings kommuns artist in residenceprogram i Smedbyn i Huskvarna, vars konstnärer vi
samarbetat med, arrangerat artist talks med och ställt ut. Vi ser gärna ett utökat samarbete med Region Jönköping Läns olika
internationella utbyten under 2019, exempelvis det utbyte regionen driver med "Soap Factory" i Minnesota. Under 2019 planerar också
Jönköpings Kommun att öppna upp sin gästateljé för andra aktörer, vilket förhoppningsvis kommer göra det möjligt för oss att själva
bjuda in internationella konstnärer.

Beskriv hur verksamheten skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och
attraktionskraft. Sker några särskilda insatser inom detta område nästkommande år?

Österängens Konsthall har blivit en inspiratör och en kunskapsbank för hur man kan arbeta med konst och kultur i utsatta områden, med
inkludering och deltagande som ledord. Vi är flitigt anlitade föreläsare och tar ofta emot studiebesök från andra kommuner och
organisationer och ser dessa tillfällen som en möjlighet att sprida kompetens och erfarenheter och stärka vår regions attraktivitet och
dragningskraft som kulturregion. Under åren har vi bland annat föreläst för Borås kommun, Konstfrämjandet i Skåne, internationella
pedagogkonferensen GeM (Högskolan för lärande och kommunikation) Rotary, Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna samt tagit
emot studiebesök från Högskolan för Lärande och Kommunikation, Borås kommun, Sveriges Konstföreningar Jönköping, KRO,
Lärarförbundet, Vätterhem, Almi Företagspartner, Haninge kommun med flera. Under hösten 2018 är vi inbjudna som en av de
medverkande i seminariet “Konsten att agera” på Moderna Museet i Stockholm. Vårt projekt "Transition Studio" har också valts ut som ett
av tre projekt som presenteras i dokumentationen av Sveriges Konstföreningars projekt "Konsten att mötas" - en bok som är under
produktion hösten 2018. Utöver detta har vi varje år ett flertal konstvisningar för gymnasieskolor, folkhögskolor, studieförbund och andra
organisationer. I september 2018 nåddes vi av beskedet av vi beviljats drygt 1,1 miljoner av Statens Konstråds "Lokala Konstprojekt" till
vårt projekt "Naturen tar över". Projektet, som ska genomföras under 2019, är ett tvärkulturellt och tvärvetenskapligt projekt som har
potential att bli banbrytande inom området offentlig gestaltning. Statens Konstråd har i sin urvalsprocess premierat projekt som har kunnat
förena konstnärlig kvalitet med lokal förankring och nyskapande. I Österängens Konsthalls fall innebär det bland annat att vi valt att
samarbeta med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Projektet omförhandlar vad en offentlig konstnärlig gestaltning kan vara och ska
resultera i ett fleratal permanenta, semi-permanenta och tillfälliga offentliga verk på Österängen. För mer information om "Naturen tar
över" - se bifogad verksamhetsplan.

Beskriv hur verksamheten bidrar till professionella villkor för konstnärligt skapande. Sker några särskilda insatser inom
detta område nästkommande år?

Österängens Konsthall arbetar mycket målmedvetet för att stärka villkoren för professionalla konstnärer, i regionen och i hela landet. Som
konsthall är den regionala kompetensförsörjningen av avgörande betydelse för vår verksamhet. 1. Vi följer MU-avtalet strikt - samtliga
konstnärer som ställer ut hos oss ersätts enligt rekommendationen. Vi har de två senaste åren också betalat ut medverkandeersättningar,
motsvarande ungefär en månadslön, till sammanlagt tre konstnärer. (Tilläggas bör att få av de stora konstinstutionerna följer MU-avtalet
när det gäller just medverkansersättning. 2. Vi ställer nästan uteslutande ut professionella konstnärer, med undantag av salonger och
projektet "Studio 476" (se verksamhetsbeskrivning) 3. Vårt deltagande i Statens Konstråds "Lokala konstprojekt" med "Naturen tar över"
(se ovan samt verksamhetsplan) kommer göra det möjligt för oss att ge större uppdrag, motsvarande 3-6 månaders heltidsanställning, till
ett utvalt antal konstnärer, varav minst en kommer att ha anknytning till regionen. 4. Vi driver dessutom ett lokalt och regionalt påverkans-
och opinionsbildningsarbete via exempelvis vårt deltagande i Jönköpings Fria Kulturallians och de regionala konst- och kulturtingen, för att
stärka konstnärers ställning och villkor i vår region.

Beskriv hur verksamheten arbetar med likabehandling och jämställdhet. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?

Vi har ett ständigt pågående jämställdhetsarbete och eftersträvar en jämn könsfördelning bland våra utställande konstnärer. Under 2019
fördelar sig utställande konstnärer enligt följande: Kvinnor: 5 Män: 5 Annat: 1 I Österängens Konsthalls styrelse ser fördelningen ut som
följer: Män: 2 Kvinnor: 5 För de fast anställda på konsthallen är könsfördelningen följande: Kvinnor: 1,5 Män: 0,5 I vårt konstnärliga råd är
könsfördelningen: Kvinnor: 3 Män: 2 Vi arbetar med att rekrytera fler personer som identifierar sig som män eller icke-binära till vår styrelse
och till vårt konstnärliga råd. Under 2019 gör vi en särskild satsning på transfrågor och transidentitet. Vi öppnar vårt utställningsprogram
med Sonja Nilsson, som själv är transkvinna. Hennes utställning kretsar kring sociologins begrepp "passing" och undersöker vad som krävs
för att en person ska "passera" som kvinna, man, svart, etc. I augusti, i samband med Qom Ut-festivalen i regionen, visar vi Sam Hultins



"“Framtiden tillhör dem som tror på skönheten i sina drömmar” där transpersoners egna berättelser lyfts fram i ett antal videoverk. Vi
hoppas kunna kombinera båda utställningarna med programverksamhet som t.ex seminarier på temat transidentitet.

Beskriv hur verksamheten arbetar med och förhåller sig till tillgänglighet inom exempelvis fysisk och digital
tillgänglighet, funktionsnedsättning, socioekonomiska villkor m.m. Sker några särskilda insatser inom detta område
nästkommande år?

Österängens Konsthall är tillgängligt för personer med olika funktionshinder, inga fysiska hinder, tex trappor eller trösklar finns i lokalerna. Vi
erbjuder syntolkning av alla utställningar och transkriberingar av tal i ev. videoverk. Vi verkar i ett socioekonomsikt utsatt område, därför är
det viktigt för oss att även i fortsättningen kunna erbjuda fri entré till samtliga utställningar och arrangemang, särskilt de som riktar sig till
barn och unga. Vi har ett problem med akustiken i våra lokaler, vilket vi försöker åtgärda på följande sätt: 1. Mikrofon och
högtalaranläggning används vid samtliga offentliga arrangemang. 2. Vi hoppas under 2019 kunna investera i ljuddämpande textila
draperier. 3. Vi planerar på sikt att installera hörslinga. Under 2018 började vi addera syntolkningar till våra inlägg på plattformen
Instagram, något vi planerar att göra även i andra sociala medier under 2019, samt förse samtliga bilder på vår webbsida med en skriftlig
beskrivning.

Beskriv hur verksamheten arbetar med interkulturalitet (etnisk och kulturell mångfald). Sker några särskilda insatser
inom detta område nästkommande år?

Vår verksamhet genomsyras av ett mångfaldsperspektiv. Vi har bland våra medlemmar, bland våra anställda och i vår styrelse personer
med annan etnisk bakgrund än svensk, något som berikar vår verksamhet på ett oändligt antal olika sätt. Under 2018 har vi bland annat
genomfört ett omfattande konstprojekt om lokal organisering som inkluderade ett stort antal österängsbor. Vi har också drivit det ettåriga
projektet "Transition Studio" där en grupp nyanlända konstnärer fått en introduktion till den svenska konstscenen, ett projekt som rönt
stor framgång och uppmärksamhet. Till vår glädje har vi fått veta att regionen nyligen utsett en reional samordnare för det nationella
integrationsprojektet "Konsten att mötas" och vi ser fram emot att få fortsätta vårt arbete för konstnärer med annan bakgrund än
svensk i samarbete med den nya samordnaren.

Beskriv hur verksamheten arbetar med kultur av, för och med barn och unga. Sker några särskilda insatser inom detta
område nästkommande år?

Sedan starten 2015 har Österängens Konsthall lagt ett stort fokus på den konstnärliga barn- och ungdomsverksamheten och vi kan nog
med fog hävda att det är den mest omfattande och ambitiösa i hela regionen. - Öppna barnverkstäder varje söndag under ledning av
konstpedagog - En omfattande lovverksamhet med daglig, kreativ verksamhet för barn och unga under sommar-, höst-, och helglov. I
samarbete med Jönköpings Kommun. - Skapande skola. Under 2018 genomfördes 14 Skapande Skola-workshops i samarbete med
Kulturskolan i Jönköping för elever i åldrarna 8-16 år. Workshoparna var mycket uppskattade och vi hoppas på en fortsättning under 2019.
Utöver detta deltar vi med öppna, kreativa o konstnärliga workshops för barn på stadsfestivaler, områdesdagar etc, se verksamhetsplan.

Organisationens stadgar/motsvarande dokument

Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.

ÖK stadgar reviderade 2017.pdf

Verksamhetsberättelse föregående år

Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.

Österängens Konsthall Verksamhetsberättelse 2017.pdf

Revisionsberättelse föregående år

Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil

Årsbokslut 2017.pdf

Årsredovisning föregående år

Obligatoriskt vid första ansökningstillfället i Kulturdatabasen. Helst en PDF-fil.

Årsbokslut 2017.pdf

Verksamhetsplan nästkommande år

Helst en PDF-fil.

Verksamhetsplan ÖK 2019 - Google Docs.pdf

Ev. bilaga

Helst i PDF-format.

Budget ÖK 2019 - Google Docs.pdf

Intäkter

Ange samtliga intäkter för budgetperioden/nästkommande år.

Intäktstyp Finansiär Sökt belopp Beviljat belopp Aktuellt belopp

Bidrag från Region
Jönköpings län

 

500 000 500 000

Bidrag från  Statens Kulturråd 500 000 500 000

350 000 350 000



 Jönköpings Kommun 350 000 350 000

 

 

Egen finansiering,
exv. medlemsavgifter

 

40 000 40 000

Övriga intäkter och
sponsring

 

146 000 146 000

Försäljning  110 000 110 000

Summa intäkter 1 646 000

Kostnader

Ange kostnader för hela budgetperioden/nästkommande år. Beskriv/förklara gärna budgetposterna mer detaljerat i
verksamhetsplan eller annan bifogad fil.

Kostnadstyp Belopp

Personalkostnader   1 028 000

Lokalkostnader   48 000

Administrativa kostnader   30 000

Verksamhetskostnader   452 000

Övriga kostnader   88 000

Summa kostnader 1 646 000

Godkänn och skicka in

Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.

Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.

Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga
grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.



Verksamhetsplan Österängens Konsthall 2019 
 
 

 
“Utsikter från Österängen”, Anton Wiraeus & Ossian Theselius 2018 

Mål 
Österängens Konsthall ska vara en plats för svensk och internationell samtidskonst. 
Konsthallen ska präglas av öppenhet, samarbete och mångfald och lyfta fram samtidskonst 
och samtida kulturuttryck. 
Konsthallen ska spränga gränser, gå utanför ramar och bryta normer.  
Konsthallen ska tillvarata kraften och kompetensen i lokalsamhället och välkomna 
samarbeten med konstnärer, föreningar, företag och organisationer. 
Konsthallen vill göra konsten demokratisk - tillgänglig för alla att uppleva, delta och själv 
skapa. Vi vill visa på konsten och kulturens inneboende möjlighet till dialog, samtal och 
förståelse.  
Konsthallen ska vara en sammanhållande och positiv kraft på Österängen. 
Vi vill öka intresset för samtidskonst, verka för en inkluderande kultursyn och framför allt: ge 
barn och unga tillgång till ett ett brett utbud av samtida konst och eget kreativt skapande. 
Under 2019 är ambitionen att nå 8 500 besökare. 
 

 



 

Utställningsprogram 
 

 
Stillbild ur “Kwassa Kwassa”, videoverk, Superflex 2015. 

 
Under 2019 planerar vi att genomföra sju utställningar och ett större projekt. 
Utställningsprogrammet kan detta år sägas ha tre genomgående och återkommande teman: 
Identitet, maktrelationer och minnen. Vi visar videoverk, installation, måleri och teckning av 
svenska och internationella konstnärer, varav fyra i huvudsak verkar utanför Sverige och tre 
har en lokal/regional anknytning. 
 
 
26 januari - 3 mars 
“Visability is a trap” 
Sonja Nilsson 
Curator: Jesper O.T Andersson 
 
16 mars - 21 april 
“Hela Sverige tigger: en egen tiggarerfarenhet” 
Åke Sjöberg  
Curator: Johanna Linder 
 
27 april - 2 juni 
Petra Hultman 
“Standard” 
Curator: Jesper O.T Andersson 
 
 



 
 
14 juni - 14 juli 
“Kwassa Kwassa” 
Superflex  
Curator: Jonatan Habib Engqvist. I samarbete med “Nya Småland”. 
 
17 augusti - 29 september 
“Framtiden tillhör dem som tror på skönheten i sina drömmar” 
Sam Hultin 
Curator: Johanna Linder 
 
5 oktober - 10 november 
“Kura” 
Nina Noreskär 
Curator: Johanna Linder 
 
16 november - 29 december 
“Curiosum” 
Ove Imland & Helena Imland Blom 
Curator: Johanna Linder 
 

 
“Hela Sverige tigger: En inre tiggarerfarenhet”, Åke Sjöberg, 2018. 

 



Särskilda satsningar 
 

Naturen tar över 
 

 
 
Österängens Konsthall har erhållit 1 127 000 kr från Statens Konstråd för projektet “Naturen tar 
över”. Projektet är en del av satsningen “Lokala konstprojekt” som ska inspirera utvecklingen av 
området offentlig konst och sprida exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö. 
Statens Konstråd har i sin urvalsprocess premierat projekt som har kunnat förena konstnärlig 
kvalitet med lokal förankring och nyskapande. I Österängens Konsthalls fall innebär det 
bland annat att vi valt att samarbeta med Biosfärområdet Östra Vätterbranterna.  
Biosfärområdet Östra Vätterbranterna består av representanter för sju olika organisationer: 
Gränna Skogsgrupp ,  Jönköpings kommun , Lantbrukarnas riksförbund,  Länsstyrelsen i 
Jönköpings län ,  Skogsstyrelsen ,  Södra  och  Världsnaturfonden WWF .  Biosfärområdet Östra 
Vätterbranterna har som mål att vara ett lokalt och internationellt modellområde för hållbar 
utveckling och att vara en förebild för bred samverkan mellan olika intressegrupper.  
 
Österängen är område med stora grönytor mellan huskropparna – men det är samtidigt en 
“monokultur” i form av gräsmattor och icke-blommande träd och buskar. Här finns en enorm 
potential för en ökad biologisk mångfald. Vad händer om man låter naturen ta över? 
Genom att sammanföra två kompetenser – den hos ett antal professionella svenska och 
internationella konstnärer och den som finns i Biosfärområdet Östra Vätterbranterna om 
biologisk mångfald, hoppas Österängens Konsthall på en rad spännande konstupplevelser. 
Utöver den dryga miljonen från Statens Konstråd stöds projektet också av det kommunala 
bostadsbolaget Vätterhem. 
 
Projektet tvärkulturella och tvärvetenskapliga inriktning skapar förutsättningar att bli 
banbrytande inom området “offentlig gestaltning” och förstärka Österängens Konsthall som 
inte bara en lokal och regional, utan även en nationellt angelägen konstaktör. 
 
 

http://www.grannaskog.se/
https://www.jonkoping.se/
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/
http://www.lansstyrelsen.se/Jonkoping/
https://www.skogsstyrelsen.se/
https://www.sodra.com/sv/
http://www.wwf.se/


Preliminär tidsplan 

 
Oktober - januari 2018: Konstnärerna anlitas och kontrakteras.  
Februari 2019: Seminarium och exkursion med samtliga deltagare och samarbetspartners  
Februari - April 2019: Förutsättningar för permanenta och tillfälliga gestaltningar undersöks 
av konstnärerna i dialog med BÖV, ÖK o Vätterhem. Workshops på temat social o ekologisk 
hållbarhet på Österängens Konsthall/Biosfärområdet  
Maj 2019: Offentlig presentation av de tänka projekten; permanenta, tillfälliga och/eller 
semi-permanenta. Urval.  
Maj-nov 2019: Genomförande av utvalda gestaltningar  
Oktober 2019: Avslutande seminarium.  
 
I projektets budget ingår en tjänst som projektledare på 25 procent under tolv månader. 
 

Studio 476 
 
I januari 2019 invigs Österängens nya bibliotek, som kommer att ligga granne med 
konsthallen, och besökare kommer att kunna passera mellan de båda lokalerna. Österängens 
Konsthall har fått tillgång till en 4,76 meter lång väggyta i ett studierum, som vi planerar att 
upplåta till allmänheten, liknande principen i tvättstugan på Konsthall C. Vem som helst kan 
boka in sig på tvåveckorsperioder för en utställning, en intervention eller ett experiment. 
Utställaren ansvarar själv för hängning etc men utställningen marknadsförs via konsthallens 
webbsida. Studio 476 är ett sätt för att oss att inkludera även studenter och 
icke-professionella konstutövare i vår verksamhet och verka för en mer inkluderande och 
öppen konstsyn. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Tänk globalt - agera lokalt 
 
Österängens Konsthall är en konstaktör som är starkt förankrad i det egna lokalsamhället. Vi ser att 
den modell vi skapat för att arbeta med konst på ett inkluderande sätt i ett socioekonomiskt utsatt 
område är relevant och applicerbar för en rad andra aktörer. Vi ser också att vi är del av ett större 
sammanhang och att vi har ett intresse av, ett ansvar och en skyldighet att engagera oss i frågor som 
sträcker sig över de egna geografiska gränserna. 
Därför engagerar vi oss under verksamhetsåret i ett antal olika nätverk, på en rad olika nivåer. 
 
Lokala samarbeten 
 

● Jönköpings Fria Kulturallians - Nätverk av fria kulturaktörer, samarbete kring 
opinionsbildning i kulturfrågor. 

● Projekt Birkagården Folkets Hus - Österängens Konsthall stödjer och deltar i uppbyggnaden 
av en Folkets Hus-förening på Österängen. 

● Lokala områdesgruppen - Österängens Konsthall deltar regelbundet i den lokala 
områdesgruppen med skola, förskola, socialtjänst, polis, kyrka, fritidsgård och civilsamhälle. 

● Integrera Mera - Samarbete kring kurser, workshops och integrationsprojekt. 
 
Regionala samarbeten 
 

● Skådebanan - Medlem. Samarbeten kring utställningar, utställningsteknik, Artist Talks, etc. 
● Sveriges Konstföreningar Jönköpings Län - Medlem. Samarbete kring projekt. 
● Kulturforum (tidigare Kulturting): Deltar på varje träff årligen. 
● Konstdialog (Region Jönköpings Län) - Deltar på samtliga träffar 
● Nya Småland (Region Jönköpings Län) - Aktör, samarbete kring utställning sommaren 2019. 
● Agenda 30 (Länsstyrelsen) - Deltagare på de kurser och konferenser för Agenda 30 som 

Länsstyrelsen arrangerar för civilsamhälle och näringsliv. 
 
 
Nationella samarbeten 
 

● Sveriges Konstföreningar - Deltar i flera av de projekt Sveriges Konstföreningar driver, nu 
senast i projektet “Konsten att mötas” där Österängens Konsthalls projekt “Transition Studio” 
lyfts fram både i den bok som är under produktion och i ett seminarium på Moderna Museet i 
Stockholm. 

● Konstfrämjandet - Kunskapsutbyte, deltar i uppbyggnaden av ett nytt distrikt. 
● Kollektiva Hjärnan - Medlem i nätverk för fria och oberoende konstaktörer och deltar i årliga 

träffar. 
● Statens Konstråd: Deltar i nätverksträffar för “Lokala konstprojekt” 2019. 

 



 
 
 
Internationella samarbeten 
 
Österängens Konsthall bedriver ett intensivt arbete med interkulturell nivå, men saknar idag resurser 
att själva driva internationella samarbetsprojekt. Vi har dock utvecklade samarbeten med exempelvis 
artist in residence-programmet Kultivera i Tranås och Jönköpings kommuns artist in 
residenceprogram. Under 2019 planerar också Jönköpings Kommun att öppna upp sin gästateljé för 
andra aktörer, vilket förhoppningsvis kommer göra det möjligt för oss att själva bjuda in 
internationella konstnärer. Vi ser också gärna ett utökat samarbete med Region Jönköping Läns olika 
internationella utbyten under 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Återkommande aktiviteter 
 

Studiebesök och föreläsningar 
 
Österängens Konsthall har blivit ett pilotprojekt, en inspiratör och en kunskapsbank för hur man kan 
arbeta med konst och kultur i utsatta områden med inkludering och deltagande som ledord. Vi är 
flitigt anlitade föreläsare och tar ofta emot studiebesök från andra kommuner  och organisationer och 
ser dessa tillfällen som en möjlighet att sprida kompetens och erfarenheter och stärka vår region 
attraktivitet och dragningskraft. Under åren har vi bland annat föreläst för Borås kommun, 
Konstfrämjandet i Skåne, internationella pedagogkonferensen GeM (Högskolan för lärande och 
kommunikation) Rotary, Centerpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna samt tagit emot studiebesök 
från Högskolan för Lärande och Kommunikation, Borås kommun, Sveriges Konstföreningar 
Jönköping, KRO, Lärarförbundet, Vätterhem, Almi Företagspartner, Haninge kommun med flera. 
Under hösten 2018 är vi inbjudna som en av de medverkande i seminariet “Konsten att agera” på 
Moderna Museet i Stockholm. 
Utöver detta har vi varje år ett flertal konstvisningar för gymnasieskolor, folkhögskolor, studieförbund 
och andra organisationer.  
 

Artist Talks, workshops och föreläsningar  
Våra artist talks, som ofta hålls i samband med vernissage, har blivit mycket uppskattade och vi ser att 
vi är en av relativt få aktörer i vår regionen som tar ett ansvar för att hålla samtalet om konsten 
levande. Vi har nyligen börjat filma våra artist talks och planerar att tillgängliggöra dem i konsthallen 
på olika sätt. 
Under 2019 är också vår ambition att fördjupa vårt samarbete med t.ex. Studieförbund och blibliotek 
för att kunna utöka programverksamhet som knyter an till vårt utställningsprogram. 
 

Språkkafé 
 
Varje torsdag är det språkkafé i konsthallen för nyanlända. Språkkaféet drivs i samarbete med ABF. 
Verksamheten fortsätter under 2019 med två nya ledare.  

Event 
 
Österängens Konsthall är en efterfrågad aktör på olika typer av kulturevenemang. Under de senaste tre 
åren har vi bland annat deltagit i Mänskliga Rättigheter-dagarna, SmåLit, Internationell Poesifest, 
Park Sounds,  “Konstveckan” i Jönköpings City, H2O-festivalen i Jönköping, Österängdagen, 
Internationella Barndagen etc.  
Flera av dessa arrangemang beräknas återkomma under 2019. 



Pedagogisk verksamhet 
 

 
Sommarhäng på Österängen, 2018. 

 
KONSTiga Söndagar:  Barnverkstaden drivs vidare på söndagar under ledning av professionella 
konstnärer/konststuderande. Verkstäderna knyter an till de pågående utställningarna. 
 
Skapande skola:  Under 2018 genomfördes 14 Skapande Skola-workshops i samarbete med 
Kulturskolan i Jönköping för elever i åldrarna 8-16 år. Workshoparna var mycket uppskattade och vi 
hoppas på en fortsättning under 2019. 
 

 
 
Skapande skola-workshop: “Tyck till, tryck till!” på Österängens Konsthall 2018. 
 
 
 
 
Lovverksamhet:  På uppdrag av Jönköpings kommun bedriver vi en omfattande lovverksamhet med 
öppna workshops för barn i åldrarna 6-16 år. Under 2018 genomförde vi bl.a sju veckors 
“Sommarhäng” i en manskapsbod ombyggd till rullande konsthall/verkstad på Österängen och vi 
kommer också att arrangera kreativ höstlovs- och jullovsverksamhet. 



Sommarens lovverksamhet hade över 800 deltagare, den övervägande delen var barn från området. 
Lovverksamheten fortsätter under 2019. 
 
 

 
Cirkusinspiration under “Sommarhäng” 2018, Österängen. 

 
 
Masterclasses:  Regionen saknar tyvärr en konstutbildning som håller måttet som förberedande 
utbildning för konststudier på högskolenivå, samtidigt som efterfrågan på kompetensutveckling och 
vidareutbildning på området är stort. Under 2018 startade Österängens Konsthall därför “Österängen 
Summer Academy” - en serie masterclasses med professionella konstnärer från regionen under 
sommarmånaderna. Även under våren hölls en masterclass med den amerikanska konstnären Emily 
Gui. Klasserna genomfördes i samarbete med Studiefrämjandet och planeras återkomma under 2019. 
 

 
“Experiment i asiatiskt tuschmåleri” - materclass med Jesper O.T Andersson, augusti 2018. 



Budget Österängens Konsthall 2019 
 

Utgifter 
 
Lönekostnader  1 028 000 kr 
Arovoden F-skatt     175 000 kr 
Utställnings- och medverkansersättningar     104 000 kr 
Lokalhyra       48 000 kr 
Produktionskostnader       85 000 kr 
Marknadsföring       18 000 kr 
Administrativa kostnader (bank, försäkring, programvaror, telefon, bokföring etc)      30 000 kr 
Resekostnader       35 000 kr 
Förbrukningsvaror, lokaltillbehör, underhåll       58 000 kr 
Material barnverkstad       35 000 kr 
Inköp butik & café       30 000 kr

 
 
TOTALT:  1 646 000 kr 
 

Inkomster 
 
Bidrag Jönköpings Kommun     350 000 kr 
Bidrag Region Jönköping     500 000 kr 
Bidrag Kulturrådet     500 000 kr 
Sponsoravtal Vätterhem     146 000 kr 
Event, kurser, visningar       90 000 kr 
Medlemsavgifter, försäljning butik & café       60 000 kr 
 
TOTALT:  1 646 000 kr 
 
RESULTAT              +- 0 
 
Fotnot: Observera att “Naturen tar över” drivs som ett eget projekt. Dessa medel är därför ej 
inräknade i verksamhetens ordinarie budget. 
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RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

1 922 932

-69 854

1 853 078

-1 132 588

-130 790

-475 007

-1 738 385

114 693

–

-174

-174

114 519

114 519

114 519

809 822

–

809 822

-445 688

-125 303

-275 820

-846 811

-36 989

29

-648

-619

-37 608

-37 608

-37 608

2017-01-01 2016-01-01
2017-12-31 2016-12-31
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

121 000

16 601

137 601

148 570

148 570

286 171

286 171

–

8 601

8 601

254 867

254 867

263 468

263 468

2017-12-31 2016-12-31
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

162 768

162 768

13 199

16 207

93 996

123 402

286 170

48 249

48 249

–

211 812

3 406

215 218

263 467

2017-12-31 2016-12-31
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Henrik Andersson

Revisor
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Fotograf: Marcus Gyllborg (där inget annat anges)
Form: Marcus Appelberg
Text: Johanna Linder och Marcus Appelberg

Omslag: Detalj från muralmålning av Carolina Falkholt på Birkagården, Österängen: Utan titel, 2017
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MÖTEN MELLAN MÄNNISKOR OCH KONST

Det är en utmaning att sammanställa ett år på 
Österängens Konsthall. Får man med allting? Alla 
möten, alla utställningar, alla berättelser. Under 
den korta tid vi har funnits har vi blivit en självklar 
mötesplats för människorna på Österängen. Vi möter 
dagligen människor, som kanske inte bara kommer 
till oss för att uppleva konst, utan för att mötas - 
en publik som inte är van vid konst, men som är 
så oerhört nyfikna. De kommer till oss med sina 
berättelser och vi förmedlar konstnärers berättelser. I 
verkstan flödar barnens kreativitet och på språkkaféet 
förklaras svenska ordspråk och talesätt. Hos oss 
är ingen tröskel hög. Och det märks. Ibland har vi 
skrattat när tanter rullar in med sina shoppingvagnar 
på väg för sin veckohandling och med vagnen i 
släptåg går runt och tittar på konsten. Det är det där 
mötet, mellan det vardagliga och konsten som på 
något sätt har blivit ett kännetecken  för  Österängens 
Konsthall: möten mellan människor och konst. 

Sedan starten har utställningsverksamheten varit 
kärnan i vår verksamhet, men 2017 var året vi 
sökte oss ut mer än förut: Österängen fick sitt första 
offentliga konstverk, en muralmålning av Carolina 
Falkholt på Birkagården; österängsborna fick 
skapa sina egna monument i flera workshops med 
konstnären Mattias Åkeson, som sedan uppfördes 
temporärt; och Ruben Wätte höll under hösten ett 
flertal workshops om demokrati, en rullande konsthall 
tog plats på en gräsmatta utanför Birkagården hela 
sommaren, ett nav dit varenda unge kunde komma 
och hänga och skapa. 

Kanske har vi hittat en riktning i vårt arbete och 
funnit nya vägar att arbeta med konst med ett socialt 
engagemang som inte funnits i Jönköping tidigare. 
Under 2018 kommer vi sikta på än mer händelser i 
denna anda, men låt oss först sammanfatta året! 

Det här är Österängens Konsthalls årsberättelse 2017.

Marcus Appelberg  Johanna Linder
ordförande   verksamhetschef
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UTSTÄLLNINGAR

Under 2017 visades sju utställningar på 
Österängens Konsthall och en utställning ute i 
länet. Utställningsprogrammet har haft en bredd 
som sträckt sig från det lokala till det 
internationella, från det personliga till det 
politiska. 

Årets mest välbesökta utställning var “Homecoming 
Queen” - en samlingsutställning med sexton unga 
konstnärer från länet, som idag alla befinner sig 
i början av sina karriärer, men på olika platser i 
världen. Flera av verken kretsade kring plats  - vad 
innebär det att lämna en plats och att ta en ny i 
anspråk? Samtliga konstnärer och verk presenterades 
också i en ambitiös utställningskatalog.

Den utställning som kanske väckte mest 
uppmärksamhet var Carolina Falkholts “Örat till 
marken”  - som innehöll såväl måleri som ljud- och 
videoverk. I samband med utställningen uppfördes 
också en över sjuttio kvadratmeter stor, permanent 
muralmålning av Falkholt på Birkagården, som 
genom sitt explicita bildspråk väckte både fascination 
och debatt.

De internationella inslagen har varit flera. Eda 
Emirdağs “Open your Eyes” var en rasande 
uppgörelse med konsekvenserna av det europeiska 
flyktingpolitiken och i samlingsutställningen “Mother 
Tongue” visades sex videoverk som, ofta ur ett 
feministiskt perspektiv, adresserade den politiska 

situationen i Turkiet, både ur ett samtida och ur ett 
historiskt perspektiv. Under våren 2017 gick också 
Naseem Husseins  “Iraq between Pain and Hope”, 
som producerades och visades av Österängens 
Konsthall 2016, på turné i regionen och visades bland 
annat i Värnamo, Aneby och Bodafors.

Mer fotografi blev det när Fotoskolan Jönköpings 
elever för andra året i rad visade sin 
examensutställning på Österängens Konsthall.

Det har under en längre tid varit en ambition att ta oss 
ur den vita box som en konsthall utgör, och ut i vårt 
lokalsamhälle. Med Mattias Åkesons “Monument” 
skedde just det. Under drygt ett års tid arbetade 
Åkeson tillsammans med olika grupper på Österängen 
utifrån frågan “Vad är ett monument?” Och hur skulle 
det se ut om man skapade offentliga utsmyckningar 
utifrån egna erfarenheter, minnen och upplevelser? 
Resultatet blev en annorlunda skulpturfestival 
under våren, där några av skisserna och modellerna 
uppfördes i full skala på Österängen, samt en 
utställning i konsthallen senare under året.

2017 avslutades med utställningen “Performing Craft” 
där sex unga konsthantverkare utforskade landskapet 
mellan konsthantverk och performance och där man 
som besökare bjöds in att interagera med verken och 
bli en del av dem.



7



8

28 jan - 26 feb
EDA EMIRDAG / OPEN YOUR EYES

I utställningen “Open Your Eyes” förvandlade 
Eda Emirdağ fragmenterade minnen, drömmar 
och förluster från flyktingfamiljer till konstnärliga 
tolkningar. Verken gav uppmärksamhet åt krigets 
terror och det som gått förlorat. Emirdağ reflekterade 
kring spåren av migration och ville få oss att rikta 
blicken mot situationen vi alla upplever dagligen 
genom tv och sociala medier, men står handfallna 
inför.

Eda Emirdağ är född 1986 och baserad i Istanbul, 
Turkiet. 2013 studerade hon fotografi och video på 
Bahçeşehir University i Istanbul. På 
residensprogrammet Kultivera i Tranås utvecklade 
Eda Emirdağ ett intresse för sociala frågor och 
började arbeta på ett projekt om emigranter från det 
krigshärjade Syrien.

Utställningen producerades i samarbete med Kultivera Tranås.
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”Konstnären bjuder in betraktaren att aktivt ta del av verket och det är karakteristiskt för utställningen som 
helhet: det finns ett öppet tilltal, en vilja att engagera publiken på ett djupare plan. Det är ett spännande 
konstnärskap som litar på bildens möjligheter att säga något väsentligt.”
         Johan Fingal, Jönköpings-Posten 13 feb
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4 mars - 9 april
HOMECOMING QUEEN

Anton Brolin / Carl-Oskar Jonsson / Clara J:son 
Borg / Hillevi Cecilia Högström / 
Jesper O.T. Andersson / Joakim Sandkvist / 
Karl Georg Staffan Björk / Malin Persson / 
Monica Tormell / Nina Noreskär /
Paul-Robin Sjöström / Sebastian Dahlqvist / 
Stina Malmqvist / Tim Söderström / Tina Hultsborn
Curator: Marcus Appelberg

”Hur förhåller man sig till sin hemstad? Vi har 
återkommit till minnen. Alla har vi minnen av en 
stad som inte längre är vår. Det kan vara svårt att 
komma tillbaka. Här var man en annan person, 
innan allt det där man lärt sig på den nya platsen. 
Dit man sökte sig för att bredda horisonten och bli 
någon annan. Kanske till och med göra sig kvitt den 
man en gång var.”

Utställningen Homecoming Queen återbördade 
16 konstnärer till Jönköping, alla med vitt skilda 
uttryck men med gemenskapen att de alla kommer 
från Jönköping. Utställningen curaterades av 
Marcus Appelberg som också besökte konstnärerna 
i sina ateljéer i Stockholm, Göteborg, Amsterdam, 
Berlin och Köpenhamn för att genomföra 
intervjuer som blev grunden för en 70-sidig 
utställningskatalog som behandlar den konstnärliga 
praktiken och relationen till hemstaden. 
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“Samtidigt är det just olikheterna i uttrycken som blir något av charmen med 
”Homecoming Queen”, då den för tankarna till en återföringsfest för gamla 
klasskompisar. Den lyfter också frågan om varför så många väljer att fly 
småstäderna för att bosätta sig i större städer, där de känner att de kan vara sig 
själva. Jag tror många mindre orter hade gagnats av utställningar som denna, 
då den lyfter in oväntade element utifrån och visar att ett samhälle aldrig kan 
vara helt slutet: det förändras och befinner sig i ständig förvandling.”
    Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten 24 mars
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20 Apr — 28 Maj
ÖRAT TILL MARKEN / CAROLINA FALKHOLT

Carolina Falkholt har främst gjort sig känd genom 
sina stora väggmålningar runt om i Sverige och i 
världen. Men hennes konstnärliga praktik består av 
så mycket mer –  ljudet har alltid varit en viktig del 
i hennes skapande. Ljudet och den egna musiken är 
för Falkholt arbetsredskap – medium för att nå tankar, 
känslor och formuleringar som inte låter sig frigöras 
på något annat sätt.

I många av hennes verk förekommer olika former av 
kommunikation. Den kan vara ljudande eller stum, det 
senare förekommer både i form av text eller i form av 
handalfabet. Men för att kommunikation ska uppstå 
krävs en mottagare – en lyssnare – ett öra. Lyssnande 
som själva förutsättningen för dialog och förutsätt-
ningen för att vi över huvud taget ska kunna förstå 
varandra.  

I verket ”Örat Till Marken” förvandlade Falkholt en 
av sina målningar till något av en möbel – en 
lyssningsmöbel  - med sju hörlurar, som innehöll sju 

olika ljudspår med ett mellanting av ljudkollage och 
musik. Materialet bygger på ett samtal som Falkholt 
hade i New York 2016 med den amerikanska 
konstnären Carolee Schneemann. Schneemann tillhör 
första vågens feministiska konstnärer som började 
att bryta mark under 1960-talet. Hon har bland annat 
gjort sig känd som en pionjär inom performance-
konsten där hon avhandlar frågor om kropp, genus 
och sexualitet, något hon även tagit vidare med sina 
experimentella filmer.

Under utställningsperioden uppfördes också en 
över sjuttio kvadratmeter stor, permanent mural-
målning av Carolina Falkholt på allaktivitetshuset 
Birkagården på Österängen. Målningen uppfördes 
av Österängens Konsthall med generösa bidrag från 
Vätterhem, Sparbanksstiftelsen Alfa och Jönköpings 
kommun och är en svindlande fri association i färg. 
Målningen kan ses som en hommage till Falkholts 
kvinnliga föregångare i konsthistorien; Marianne 
Lindberg de Geer, Yoko Ono, Jenny Holzer och Judy 
Chicago.
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“Vi lever i en kultur där kvinnors kroppar ofta hanteras likt sexiga 
accessoarer samtidigt som många människor blir närmast hatiska när de 
ser en vagina i ett konstverk. De häftiga reaktionerna visar att samti-
den inte är så frigjord som vi ibland kan tro, men likaså vilka typer av 
förväntningar som läggs på konsten: den ska helst inte provocera, den 
ska fungera som en sömlös fond. Och just därför finns det ett akut behov 
av diskussioner och offentlig konst i Falkholts anda för att få fart på 
utvecklingen.”
Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten 6 maj
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20 — 21 Maj
2 Sept — 8 Okt 
MONUMENT: SKULPTURFESTIVAL OCH 
UTSTÄLLNING

Vad är ett monument? Ett minne över en plats, en 
person eller en erfarenhet? Under våren 2017  
arbetade Mattias Åkeson arbetat tillsammans med 
Österängsborna i ett antal workshops där man 
tillsammans undersökte hur ett monument skulle 
kunna se ut när man utgår från egna historier och 
livsberättelser. Projektet resulterade i  ett 50-tal 
skisser, idéer och förslag.

Under en helg i maj  visades ett urval av skulptur-
förslagen, i fullformat, på den plats på Österängen 
där konstnären bakom verket tänkt att det ska stå.
I september samma år gjordes en utställning i 
konsthallen där alla inkomna skisser och förslag 
visades tillsammans med en film av Åkeson. Filmen 
är hans porträtt av Österängen och var starkt 
influerad av de möten han haft med deltagarna i 
projektet.

Mattias Åkeson är konstnär verksam sedan slutet av 
90-talet. Han intressen ligger i relationerna mellan 
individen, kollektivet och samhället, vilket har visats 
i en rad projekt. Han är utbildad på Konsthögskolan 
i Bergen och har bl.a ställt ut på Norrköpings 
konstmuseum, Botkyrka konsthall och Konsthall C. 

Med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse
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“Det kanske mest universella förslaget som är fint i allt sitt enkla 
allvar är Manal Mohameds och Gabriela Dimitrovs idé om en flagga 
prydd med ordet Fred. Den skulle svaja i närheten av köpcentret, där 
Österängens konsthall också är belägen.” 
Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten 29 september
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02 Jun — 18 Jun
TRETTON AVTRYCK

Tretton elever från Fotoskolan Jönköping visade sina 
examensarbeten på Österängens Konsthall.

Anna Jansson
Anton Åhammar
Elias Petersson
Josefin Persson
Linnea Palm
Madeleine Ridderstråle
Nadja Rautiainen
Olivia Örn
Sanhareib Youkhaha
Sara Wahlström
Sofia Beijer
Virginie Hugues
Yakob Tilahun Cederlund
Foto: Josefin Persson
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14 Okt — 12 Nov
MOTHER TONGUE - A VISUAL JOURNEY INSI-
DE HERITAGE, GENDER POLITICS AND WAR

De sju videokonstnärena i utställningen: Nezaket 
Ekici, CANAN, Çağdaş Kahriman, Savas Boyraz, 
Işıl Eğrikavuk, Pınar Öğrenci och Selda Asal, har alla 
varit bidragande till sätta Turkiet på kartan som en av 
världens mest pulserande platser för samtidskonst.

Konstnärerna inspireras av dagens politiska situation i 
Turkiet, där yttrandefrihet och kvinnors rättigheter är 
under prövning. De använder olika format, 
tekniker och koncept och belyser olika teman, men 
har två saker gemensamt. Den ena är tron på att konst 
kan vara en katalysator för förändring och det andra 
att berätta om kvinnliga erfarenheter, både när det 
gäller krig, konflikter, traditioner, identitet och 
historia. Den turkiska brytningen mellan ett 
konservativt auktoritärt och traditionellt samhälle 
på den ena sidan och ett modernt stadsliv med långa 
akademiska och konstnärliga traditioner på den andra, 
slutar aldrig att fascinera. Denna konfrontation gör 
också konstnärerna till aktivister, med viktiga historier 
att berätta. 

Mother Tongue kuraterades av Malin Barth och 
Brynjar Bjerkem och är producerad av TrAP och 
Stiftelsen 3,14, i samarbete med Interkultur, Buskerud 
Kunstsenter och Norske Kunstforeninger och stöttas 
ekonomiskt av Kulturrådet och Fritt Ord. Sveriges 
Konstföreningar ansvarade för utställningsturnén.

Samarbetspartner: Skådebanan och Region Jönköpings Län
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“Detta är en sprudlande utställning med ett skrämmande aktuellt tema. Den är bitvis mörk men för det mesta 
stärkande. Här finns många intressanta ingångsvinklar och varje verk tillför något nytt… För många av 
problemen som de turkiska kvinnorna dagligen tampas med, brottas vi också med i Sverige, om än i mindre 
omfattning och grad. Förhoppningsvis kan denna välgjorda utställning fungera som en väckarklocka för många 
besökare.”
       Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten 28 oktober
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18 Nov — 30 Dec 
PERFORMING CRAFT

Performing Craft är en plattform som utnyttjar kraften 
i det kollektiva och synliggör konsthantverkets 
performativa potential. Projektet lyfte fram de 
kvalitéer som finns i skärningspunkten mellan konst-
hantverk och performancekonst, men också mellan 
det gemensamma och det enskilda. Individuellt och 
tillsammans undersökte konstnärerna frågor kring 
identitet, materialitet och sociala mönster. Kan normer 
inom dessa områden eventuellt omförhandlas och kan 
vi på så sätt skapa nya perspektiv på vår omvärld? 

Medverkande konstnärer: Diana Butucariu i 
samarbete med Erik Lindeborg, Mirja Leierth, Sandra 
Lundberg, Erik Thulén och [krig] – Karin Bäckström 
och Jon Perman.

Curator: Terese William Waenerlund
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”Performing Craft är på många sätt en karakte-
ristisk utställning för Österängens konsthall. Det 
är nutida och konceptuellt, utan att vara svårtill-
gängligt. Tvärtom, det är en utställning som aktivt 
bjuder in till en dialog, till ett möte mellan 
konstnärer, verk och publik.”
Johan Fingal, Jönköpings-Posten 2 december 2017
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FÖRENINGEN OCH DESS MEDLEMMAR

Österängens Konsthall har fortsatt att växa under 
2017 och vid årets slut hade vi 344 medlemmar. Vi 
fortsätter därmed att vara Jönköpings största kultur-
förening och är djupt tacksamma över det stöd och 
det intresse för verksamheten våra medlemmar visar. 
Vi har under 2017 dessutom investerat i ett medlems-
register som nu är igång och kommer underlätta det 
administrativa arbetet.      
 
     
Styrelsen 2017

Marcus Appelberg, ordförande
Helena Imland Blom, vice ordförande
Marcus Gyllborg, ledamot
Jesper O.T Andersson, ledamot
Radu Harald Dinu, ledamot
Helena Forsman, kassör
Kristoffer Wolke, suppleant
Sara Norman Heckscher, suppleant
 
     
Personal
      
Verksamhetschef: Johanna Linder 
Publikvärd/konstpedagog: Maggie Elkhouri 
     
Johanna Linder har fortsatt sin tjänst som verksam-
hetschef och har nu en tillsvidareanställning på 75 
procent. Även Maggie Elkhouri har fortsatt sin tjänst 
som konsthallsvärd och konstpedagog på 50 procent. 
Konsthallen arvoderar även ytterligare personal vid 
behov. Dock är behovet av personal vår största 
utmaning. Styrelsen ser ett stort behov av att under de 
kommande två åren kunna utöka antalet årstjänster.



23



24

EN PLATS DÄR ALLA FÅR PLATS: 
INKLUDERING ISTÄLLET FÖR INTEGRATION

     
“Integration” är ett ord vi sällan eller aldrig använder 
på Österängens Konsthall. När man som vi, verkar i 
ett område där hälften har annan bakgrund än svensk 
och där varken våra medarbetare eller besökare 
passar in i en norm, känns det mer relevant att tala om 
inkludering. Till Österängens Konsthall inte bara är 
alla välkomna - alla ska också känna sig välkomna, 
oavsett ursprung, religion, hudfärg, sexuell läggning, 
funktionsvariation eller könsidentitet. 

För att uppnå detta krävs långsiktighet, uthållighet 
och inkludering.

Långsiktighet innebär bland annat  att vi som konst-
hall inte är ett tillfälligt projekt, utan numera en 
självklar del av Österängens lokalsamhälle med en 
öppen och regelbunden verksamhet.

Uthållighet innebär att bygga hållbara relationer och 
nätverk.

Inkludering  innebär att genom en bredd av 
verksamheter och arrangemang bli angelägen för så 
många grupper som möjligt. Att röja de hinder - 
fysiska, språkliga, ekonomiska som finns för att alla 
som vill ska kunna ta del av/delta i vår verksamhet.

Vi har under året visat två utställningar med 
internationella konstnärer - turkiska Eda Emirdağs 
“Open Your Eyes” som tog upp kriget i Syrien och 
den efterföljande flyktingkatastrofen och “Mother 
Tongue”, också den med sex turkiska videokonstnärer. 
En utställning som bland annat berörde kampen för 
yttrandefrihet och situationen för kvinnor i Turkiet.
   
Under 2017 har vi fortsatt att driva Språkkafé 
tillsammans med ABF Jönköping, en populär träff-
punkt varje torsdag för såväl nya som gamla svenskar. 
Utöver det har vi drivit flera projekt där 
Österängsborna varit delaktiga och medskapande: 
Monument, som helt utgick från deltagarnas egna 
erfarenheter och upplevelser och ORKA!, ett projekt 
om demokrati och medinflytande som tar sikte på 
valet och fortsätter under 2018.

Foto Sanna Argus Thirén
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Foto Sanna Argus Thirén
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EN KONSTHALL DÄR DU MINST ANAR DET - 
ARRANGEMANG OCH EVENT
 
    
Österängens Konsthall har sin självklara bas på 
Österängen, men dyker ibland upp på andra platser 
och välkomnar samarbeten med andra föreningar, 
grupper och organisationer. 

Under 2017 har konsthallen haft fler arrangemangs-
dagar än någonsin tidigare: 111 stycken. Lägger man 
till de dagar konsthallen haft öppet har vi haft 
aktivitet under 205 av årets 365 dagar. 75 av 
arrangemangen/aktiviteterna har riktat sig till barn 
och ungdomar.

Antal utställningar: 9
Antal Artist talks: 8
Antal performances: 5
Antal workshops: 7
Övriga arrangemang: 14

Några exempel på event som vi deltagit i eller 
arrangerat under 2017:

- Artist Talk med bla Paul Kuniholm, Carolina 
Falkholt, Mattias Åkeson och Performing Craft.
- Pop up-konsthall i city med utställning, butik och 
liveskulpturering av Mario Rojas och Tomas Lára 
under “Konst i City”-veckan.
- Författarföreläsning med Eija Hetekivi Olsson i 
samarbete med ABF Jönköping.
- Värd för delfinal 3 i Jönköpings Poetry Slam-
tävling. I samarbete med Jönköpings kommun.
- Värd för JUCC - Jönköpings Standup Comedy Club.
- Rullande konsthall och konstworkshops för barn på 
H2o-festivalen
- Medverkan under Mänskliga rättighetsdagarna 2017
- Uppförande av permananent muralmålning på 
Birkagården av Carolina Falkholt.
- “Meditation över ett träd” 
- Medverkan på MR-dagarna med utställningen 
“MONUMENT”.

ARRANGEMANG FÖR BARN OCH UNGA

Österängens Konsthall har under 2017 satsat stort på 
gruppen barn och unga  - drygt 30 procent av 
arrangemangen har riktat sig till den här gruppen, vil-
ket också gett avtryck i vår besöksstatistik, där cirka 
30 procent av våra besökare är under 18 år.

Några exempel på vår barn- och ungdomsverk-
samhet under 2017:

- Barnverkstäder (KONSTiga Söndagar)
- Konstkollon (2 veckor)
- Sommarhäng (4 veckor)
- Medverkan med workshop för barn på 
H20-festivalen
- Medverkan med workshop för barn på Österängs
dagen
- Poetry Slam-tävling, i samarbete med Jönköpings 
Kommun
- Barnoperaföreställning “Trollflöjten” med 
efterföljande bildworkshop, i samarbete med 
MinOpera
- Sportlovs- höstlovs- och jullovsverkstad, i samarbete 
med ABF
- Sommarskola för nyanlända, kreativ eftermiddags-
aktivitet, Flahultsskolan (6 veckor)
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EN PLATS SOM BARNEN GJORT TILL SIN

Under 2017 hade Österängens Konsthall inte 
mindre än 75 arrangemang som riktade sig till 
barn och unga. Till vår redan ambitiösa barn- och 
ungdomsverksamhet med barnverkstad, konstkollon 
och tillfälliga arrangemang, adderades under 2017 
en “rullande konsthall” i form av en renoverad 
manskapsbod där vi under hela juli månad hade 
öppen, kreativ verksamhet för alla barn mellan 6-12 
år. Trailern blev en plats för delaktighet, samskapande 
och gemenskap där barnen i mycket stor utsträckning 
själva fick styra innehållet. 

Att främja barn och ungas rätt och möjlighet att själva 
skapa och upptäcka sina kreativa förmågor, är en 
viktig del i Österängens Konsthalls verksamhet. Vi 
anser att alla barn och unga ska ha tillgång till konst 
och ha kreativa möjligheter i sitt lokalsamhälle. Vi har 
sedan 2016 ökat andelen ökat andelen unga besökare 
med tio procent till 30 procent 2017, vilket visar att 
Österängens Konsthall är en plats som barnen gjort 
till sin.
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VERKSTADEN
      
Varje söndag är det öppen barnverkstad, “KONSTiga 
Söndagar”, under ledning av professionella konstnärer 
eller konststuderande. Workshoparna anknyter till de 
aktuella utställningarna och fokuserar på utforskandet 
av nya material och tekniker, snarare än färdiga 
resultat.

Under skolloven har verkstaden haft extra öppet, 
något som varit mycket uppskattat.

Pedagoger i verkstan under 2017 har varit Maggie 
Elkhouri och Karin Johansdotter.



31



32

KONSTKOLLON

     
För tredje året i rad arrangerades konstkollon på 
Österängens Konsthall under sommarlovet, ett för 
barn på mellanstadiet och en för ungdomar på 
högstadiet.
      
På konstkollot för högstadiet under vecka 24 
medverkade åtta ungdomar i åldrarna 13-16 år. Kollot 
hade upplägget av en “riktig” konstskola där 
deltagarna fick handledning såväl i grupp som 
individuellt av Jesper O.T Andersson och Lina 
Lundquist. I kollot ingick även ett studiebesök på 
Jönköpings Läns Museum och utställningen 
“Smörlyckan”.

På konstkollot för barn på mellanstadiet deltog inte 
mindre än 18 barn i åldrarna 9-12 år. För första 
gången var det lika många killar som tjejer med på 
kollot och ungefär hälften av barnen kom från 
Österängen. Ledare för kollot var Karin Johansdotter 
och Astrid Lagerqvist. Det blev en härlig och 
intensiv vecka som bland annat innehöll en två dagar 
lång grafittiworkshop med gästläraren Richard Moser, 
där barnen fick måla den trailer som konsthallen köpt 
in.
Veckan avslutades med vernissage för vänner och 
familj.

Konstkollona genomfördes i samarbete med Jönköpings Kom-
mun Kultur & Fritid.
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SOMMARSKOLA FÖR NYANLÄNDA

Även under 2017 var Österängens Konsthall en del av 
den sommarskola som Jönköpings kommun anordnar 
för nyanlända ungdomar. I år var all verksamhet 
förlagd till Flahultskolan i Norrahammar, där 
ungdomarna läste skolämnen på förmiddagarna och 
hade olika fritidsaktiviteter på eftermiddagarna. Vår 
verksamhet var inriktad på street art och olika typer 
av kollaborativa projekt. Vi hade väldigt roligt 
tillsammans! 

Ledare för sommarskolan var Marcus Gyllborg, 
Fatima Al-ani, Maggie Elkhouri, Mario Rojas och 
Anna Sandell. 
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SOMMARHÄNG

Inför sommaren 2017 införskaffade vi en trailer, en 
begagnad manskapsbod modell större, som 
renoverades och gjordes om till en “rullande 
konsthall” och som barnen själva fick måla. Trailern 
ställdes upp på en gräsmatta utanför Birkagården och 
varje vardag, hela juli månad erbjöds en rolig,
meningsfull och kreativ verksamhet till barn och unga 
på Österängen med omnejd. Tillsammans målade, 
odlade, designade och skapade vi och Sommarhänget 
blev en plats dit alla var välkomna, där man kunde 
träffas, få nya vänner, vara kreativ - eller bara hänga!

Sommarhänget blev en succé som varje dag lockade 
ett 20-tal barn och som vi innerligt hoppas kunna 
genomföra igen 2018.

Stort tack till våra fantastiska ledare Karin 
Johansdotter och Astrid Lagerqvist.

Sommarhänget genomfördes med stöd av Jönköpings Kommun 
Kultur & Fritid och i samarbete med ABF Jönköping.  
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BESÖKARE

     
Under 2017 hade Österängens Konsthall 7 747 
besökare, vilket är nästan tusen personer fler än året 
dessförinnan. Nästan 2 500, eller 32 procent av dem 
är barn och ungdomar. Drygt 50 procent av våra 
besökare är kvinnor. Inför 2018 är målet att nå 9 000 
besökare årligen.

      
MARKNADSFÖRING & GENOMSLAG

     
Österängens Konsthall har också under 2017 fått ett 
stort genomslag i media - detta trots en mycket liten 
marknadsföringsbudget, men de traditionella 
mediernas minskade kulturbevakning påverkar 
naturligtvis också oss.

Österängens Konsthall satsar därför på stark närvaro 
i sociala medier; Facebook, Instagram och Twitter. Vi 
har under året ökat antalet följare på samtliga 
plattformar och når tusentals följare med varje inlägg.
      
Facebook     
2016: 1317
2017: 1579
Förändring: +262

Instagram @osterangenskonsthall
2016: 814
2017: 1100
Förändring: +286 

Instagram @ok_kids_konsthall
2016: 0
2017 171
Förändring: +171 

Twitter
2016: 338
2017: 369
Förändring: +31
   
Tryckta medier, webbtidningar och etermedier:  
Jönköpings-Posten: 35
Sveriges Radio: 4 
Sveriges Television: 2
Jnytt: 3
ETC Jönköping: 4
Övriga: 3 
Totalt:  51     

Utställningar och events marknadsförs förutom på 
sociala medier på bland annat CityKoll, JP-guiden, 
Destinationen Jönköping samt genom affischering och 
programblad. Konsthallens medlemmar har under 
året fått sex nyhetsbrev samt ett flertal inbjudningar 
till vernissage och event. 
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SAMARBETEN
     
    
Under 2017 stärkte vi vår förankring i vårt 
lokalsamhälle och initierade och utvecklade också en 
rad samarbeten på regional, nationell och 
internationell nivå.   
     
Några exempel på våra samarbetspartners under året:
      
ABF Jönköping
Den kollektiva hjärnan
Fotoskolan Jönköping
Hyresgästföreningen
H2o-festivalen
Irakiska Föreningen Jönköping
Jönköpings kommun
Konstfrämjandet
Kulturresidenset Kultivera, Tranås
Kulturhuset, Jönköping
Skådebanan
SmåLit
Stadsbiblioteket Jönköping
Sveriges Konstföreningar
Vätterhem

      
SPONSORER
      
Vi vill rikta ett stort tack till följande sponsorer som 
på olika sätt stöttat vår verksamhet under året:
      
Fagerhult
Hereko
NY Collective
Vätterhem 

      
BIDRAG

Under 2017 har Österängens Konsthall erhållit 
verksamhetsbidrag/projektbidrag från:
      
Jönköpings kommun Kultur & Fritid
Region Jönköpings Län
Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Sparbanksstiftelsen Alfa
Statens Kulturråd     
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Stadgar för föreningen Österängens Konsthall  

Stadgarna antogs på konstituerande årsmöte, Jönköping den 24 februari 2015 och reviderades på 
årsmötet den 6 mars 2017.

§1 Förenings namn är “Österängens Konsthall”. 

§2 Föreningens ändamål är att verka för ett öppet, varierat, inkluderande och nyskapande konst- och 
kulturliv i Jönköping med omnejd. Föreningen ska uppfylla detta ändamål genom att driva en 
konsthall på Österängen i Jönköping. 

§3 Föreningens säte är på Österängen i Jönköpings kommun, Jönköpings län. 

§4 Medlemskap och medlemsavgift 

Medlemskap kan sökas av såväl fysisk som juridisk person som vill stödja förenings ändamål i §2 
och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem ska betala den avgift som fastställs av 
årsmötet. Stödmedlem i föreningen blir den som erlagt den av årsmötet beslutade 
stödmedlemsavgiften. 

§5 Styrelsen 

Styrelsen består av 4-6 ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, 
sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder 
suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till 
och med nästa årsmöte. 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen 
beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dess stadgar. Styrelsen ska verkställa av 
årsmötet fattade beslut, handa föreningsens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt 
avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.  
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter 
begär detta. 

Styrelsen är beslutsför då minst 4 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.  
 
Styrelsen utser inom sig firmatecknare. 

§6 Räkenskaper

Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens 
revisorer senast tre veckor innan årsmötet.  
 
§7 Revisorer  
 
Styrelsen förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska avge sin 
årsberättelse senast 3 veckor före årsmötet. 

§8 Årsmöte  
 



Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen i mars månad, på det 
datum, den plats och tid som styrelsen bestämmer. Kallelse, skriftlig eller elektronisk, ska avsändas 
till alla röstberättigade medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar för 
extra årsmöte. För stödmedlemmar går kallelse till föreningens årsmöte ut via hemsida, sociala 
medier och/eller e-post. 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.  
2. Fastställande av röstlängd för årsmötet.  
3. Val av protokolljusterare.  
4. Fråga om mötet av utlysts på rätt sätt.  
5. Fastställande av dagordning.  
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste året.  

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste  
verksamhets/räkenskapsåret.  

7. Revisionsberättelsen för verksamhets/räkenskapsåret.  
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
9. Fastställande av medlemsavgifter.  
10. Val av ordförande för föreningen (2 år).  
11. Val av övriga ledamöter: två på 2 år, två på 1 år och en suppleant (1 år)  
12. Val av revisor (1 år).  
13. Val av valberedning, två personer (1 år).  
14. Behandling av styrelsens förslag och eventuellt inkomna motioner.  
15. Övriga frågor.  

 
§9 Extra årsmöte  
 
Ett extra årsmöte kan hållas när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 1/5 - 
del av medlemmarna kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska det 
framgå vilket eller vilka ärenden medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får 
endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas. 

§10 Rösträtt, beslut, omröstning och beslutsmässighet  
 
Vid årsmöte har varje ordinarie medlem en röst. Rösträtten är personlig (men kan utövas genom 
ombud med giltig fullmakt). Stödmedlem har ej rösträtt, men förslags- och yttranderätt. Beslut fatta 
smed bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).  
Omröstning sker öppet, eller slutet om så begärs.. Beslut fattas med enkel majoriet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordföranden biträder. Vid lika röstetal vid val sker dock avgörandet genom 
lottning.  
 
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne 
är ansvarig.  
 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är närvarande eller 
företräds via ombud på mötet. 

§11 Regler för ändring av stadgarna  
 
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2⁄3 av angivna röster. Förslag till 
ändring av stadgarna får ges av såväl ordinarie medlem (ej stödmedlem) som medlem i styrelsen. 



§12 Utträde ut föreningen  
 
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen eller via e-post till styrelsen 
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej. 

§13 Uteslutning  
 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala 
beslutade medlemsavgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen 
skadat föreningens intressen eller anseende. 

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett 
att medlemskapet ifrågasätts. Styrelsen beslutar om uteslutning. Vid en eventuell uteslutning 
återbetalas ej medlemsavgift. 

§14 Upplösning av föreningen  
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2⁄3 av antalet angivna röster. Om 
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syften - 
vilken eller vilka beslutas av årsmötet. 



Budget Österängens Konsthall 2019 

Utgifter 
 
Lönekostnader  1 028 000 kr 
Arovoden F-skatt     175 000 kr 
Utställnings- och medverkansersättningar     104 000 kr 
Lokalhyra       48 000 kr 
Produktionskostnader       85 000 kr 
Marknadsföring       18 000 kr 
Administrativa kostnader (bank, försäkring, programvaror, telefon, bokföring etc)      30 000 kr 
Resekostnader       35 000 kr 
Förbrukningsvaror, lokaltillbehör, underhåll       58 000 kr 
Material barnverkstad       35 000 kr 
Inköp butik & café       30 000 kr

 
 
TOTALT:  1 646 000 kr 
 

Inkomster 
 
Bidrag Jönköpings Kommun     350 000 kr 
Bidrag Region Jönköping     500 000 kr 
Bidrag Kulturrådet     500 000 kr 
Sponsoravtal Vätterhem     146 000 kr 
Event, kurser, visningar       90 000 kr 
Medlemsavgifter, försäljning butik & café       60 000 kr 
 
TOTALT:  1 646 000 kr 
 
RESULTAT              +- 0 
 
Fotnot: Observera att “Naturen tar över” drivs som ett eget projekt. Dessa medel är därför ej 
inräknade i verksamhetens ordinarie budget. 
 
 

 



From: Johanna Linder
Sent: 13 dec 2018 12:07:12 +01:00
To: Utbildning och kultur;Lindvall Jörgen
Cc:
Subject: Ökat anslag från Jönköpings kommun

Hej,

Ville bara meddela, och på detta sätt komplettera vår ansökan om 
verksamhetsbidrag från Region Jönköpings Län, att Jönköpings kommun 
efter ett beslut i kommunfullmäktige, höjer anslaget till Österängens 
Konsthall med 200 000 kr för 2019. Vårt verksamhetsbidrag från 
Jönköpings kommun blir därmed 550 000 kr per år.

Idag meddelade också Statens Kulturråd att Österängens Konsthall får 300 
000 kr i verksamhetsbidrag till utställningsarrangörer inom bild- och 
formområdet för år 2019.

Med vänlig hälsning,

Johanna Linder
Verksamhetschef Österängens Konsthall

-- 
Johanna Linder
Verksamhetschef
epost: johanna.linder@osterangenskonsthall.se
tel: 073-776 70 45

Österängens Konsthall
Birkagatan 8
554 65 JÖNKÖPING
www.osterangenskonsthall.se

---
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast.
https://www.avast.com/antivirus



 

  

 

Återremittering av ärende  

Kulturbidrag 2019 

 

Bild och form 

Projekt: SIDE SHOW 2, ”Distancio” 
Kultur och Utveckling, Bild och form 

      
      

BILAGOR 
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Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn

Region Jönköpings län, kultur och utveckling, bild och form

Adress

Kulturens hus, N3, Länssjukhuset Ryhov

Postnummer

551 85

Ort

Jönköping

Telefon

010-2425911

E-post

michael.bode@rjl.se

Url

https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/bild-och-
form/utvecklingsprojekt/

Bank/Plusgiro

935-2634

Org/personnr

198210142462

Projektinformation
Projektnamn *

SIDE-SHOW 2

Startdatum *

2019-01-01

Slutdatum *

2020-12-31

Fördjupad information
Organisationsnamn

Region Jönköpings län, kultur och utveckling, bild och form

Organisationsform

Region

Projektledare

Anna Viola Hallberg

E-post till projektledare

info@annaviolahallberg.com

Kontaktperson

Michael Bode

Telefon dagtid till kontaktperson

0706-195994

E-post till kontaktperson

michael.bode@rjl.se

Konstområde (flera kan anges)

Bild och form

Vad är projektets syfte?

SIDE-SHOW 2 verkar ur ett undersökande perspektiv med syfte att skapa noder där konsten kan gripa in i samhället och med detta
frambringa nya möten, tankar och perspektiv. Samtidskonsten på internationell nivå söker sig idag, av flera anledningar, bortom konstens
mer etablerade fästen. Det handlar inte längre bara om städer som New York och Berlin utan om var det kan göras intressanta projekt.
SIDE-SHOW 2 bidrar till att skapa ett samhälle i samverkan. Detta genom högkvalitativ, processinriktad och socialt engagerad
samtidskonst. Projektet berör det lokala och platsspecifika - ett möte mellan konstnär, tid, rum och människor, med ambitionen att skapa
frågeställningar kring det som omger oss. Detta är ett format som ser till konstens dynamik utanför det gängse utställningsrummet. SIDE-
SHOW 2 möter samtliga prioriterings mål för Bild och form i den regionala kulturplanen och är därmed en viktig del i regionens arbete med
hållbar utveckling: • främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design • stärka länet som bildkonst-, form- och designregion •

mailto:michael.bode@rjl.se
https://www.rjl.se/Tillvaxt-och-utveckling/Kultur/bild-och-form/utvecklingsprojekt/


stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers förutsättningar inom bildkonst, form och design

Vad ska genomföras inom projektet?

SIDE-SHOW 2 bjuder in till att delta i konstprocesser och vara med att skapa ett verk. Dialog sker med varje kommun om hur projektets
perspektiv kan lyftas lokalt. I detta avseende finns i vissa av kommunerna resurser och redan utvecklade insatser och då handlar det om
hur SIDE-SHOW kan ingå i detta för att generera synergi. Här är det främst curatorn som kommer att identifiera dessa kopplingar.
Konstnärerna bär själva på kunskaper och erfarenheter att vika in i sina processer, som ytterligare förhöjer samspelet. Processarbetet
sker i en modell som arbetar intersektionellt där mångfald, delaktighet samt tillgänglighet är centralt. Kommunerna arbetar redan med
dessa perspektiv i sina verksamheter dvs att inkludera en publik, oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet,
funktionsnedsättning och religiös åskådning. Dessutom sammanväver SIDE-SHOW 2 kommunernas arbete med civilsamhällets aktörer och
genererar samverkan mellan kommunerna. Konsten kommer i flera av arbetena att beröra kulturarvsaspekter med tonvikt på hur vi delar
det som är det gemensamma. Curatorn för SIDE-SHOW 2 utför aktiv utvärdering efter varje etapp inom faserna. Här samlas
erfarenheter och förslag in för att kunna beaktas i kommande steg. Denna insamling sker primärt med kommun och konstakterna där
curatorn ber om ett aktivt utlåtande som sänds till Kultur och utveckling. Korta spontana reflektioner. Dessa noter och ett avslutande
seminarium med inblandade aktörer utgör grunden för den slutgiltiga utvärderingen som handlar om samverkan och om erfarenheter att
ha konstprojektet på orten. Utöver detta påbörjandes redan under förstudien (våren 2018 ) en samverkan, med kommunernas 3
representanter, för att finna lokala aktörer (föreningsliv, studieförbund, individer etc) som konstnärerna kommer att samverka med.

Beskriv projektorganisationen.

SIDE-SHOW 2 har en ambition som är förankrad i att arbeta med högkvalitativ och processinriktad, socialt engagerad, samtidskonst. Detta
medför att det är extra viktigt att projektets organisation har en inre dynamik och kan agera utifrån tillit. Redan under förstudien och i
urvalsprocessen av konstnärer har detta varit en betydande del av arbetet. SIDE-SHOW 2 hålls inom ramen för offentlig konst och leds av
curator Anna Viola Hallberg, i nära samverkan med kontaktperson vid kulturförvaltningarna i de fyra kommunerna. Dessa personer har en
förförståelse för aktivt deltagande från berörda delar av kommunorganisationerna och civilsamhället. Projektet utvecklas tillsammans med
Kultur och utveckling, Region Jönköpings län. Projektet sker även i nära samverkan med civilsamhälle aktörer. Konstnärer: Rui Mourau
(PT), Mark Rautenbach (SA), Melissa Vandenberg (US), Martinka Bobrikova (SK/NO/SE) & Oscar de Carmen (ES/NO/SE)�
Kontaktpersoner i kommunerna:� Åsa Eklund Kultur och Fritidschef, Mullsjö� Kristina Gernes, Chef för bibliotek och allmänkultur,
Gnosjö� Claes Sjökvist, kultur- och ungdomssekreterare, med kulturassistenten, Tranås� Cecilia Gustavssons kulturpedagog, Värnamo
(Konstnärerna är presenterade i relation till den ort de är knutna till men urvalet är anpassat för den specifika orten. Se vidare bilaga,
SIDE-SHOW 2 projektbeskrivning.)

Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.

Vi har bjudit in svenska och internationella konstnärer med socialt engagemang för att gestalta en serie situationsspecifika konstverk med
utgångspunkt i lokala personer, historier och sammanhang. Vi utforskar produktion och förmedling av offentlig konst som
kunskapsfrämjanande process då den utvecklas friare (oberoende) från institutionellt drivna strukturer. Vi avser utveckla de situationer
som krävs för att varje enskilt konstverk på bästa sätt kan möta publiken och ställa lokalt angelägna frågor. Kommentarerna nedan är en
samlad bild för hur SIDESHOW 2 konceptet främjar regionalt mervärde och bidrar till attraktionskraften. SIDE-SHOW 2 arbetar med att
utveckla synen på deltagare, publik, engagemang, demokrati etc. Detta arbete är ett innovativt signum för oss som skapar medvetenhet
kring konstens förmåga att skapa ringar på vattnet och inte sällan är förtrupp för andra kulturaktiviteter liksom hur konsten genom sin
närvaro kan skapa ny sammanhållning och ingå i att vidare utveckla sociala- och kreativa näringar. Vidare har orterna har rik kontakt med
omvärlden via företag och civilsamhället de olika orterna har sett kommer projektet att både lyfta och förstärka. Centralt är att
samhällsfrågor lyfts och situationer skapas för publika upplevelser och ingångar för reflektion. Genom att arbeta i det gemensamma och
vara situations specifik, i allt från idé till genomförande, är SIDE-SHOW 2 ett exempel på hur konsten kan bli mer socialt relevant genom
de situationer som den förmedlas i och den publik den möter. Ett positivt värde som även griper in i mjuka värden som tex
identitetsfrågor, demokrati etc. Med detta lyfts regionens attraktionskraft genom att påvisa att regionen inte är provinsiell. Projektet ingår i
ett större utvecklingsarbete på bild och form området i Jönköpings län (ex Nya Småland). De specifika verken, den curatoriska plattformen
och samverkansmodellen, utvecklar synen på produktionsplats för konst. Det påvisar att den lilla och medelstora kommunen kan verka
inom en och samma ram och se till samverkan med civilsamhället (bl a föreningslivet). Att kombinera samverkansmodellen med
dialogbaserad socialengagerad konst söker utveckla konstfältets syn på centrum-periferier. Detta sker genom att lyfta samhällsfrågor och
skapa situationer för publiken att uppleva kan man erbjuda olika ingångar för reflektion. Detta både utvecklar och ökar attraktionskraften
för regionen inom det konst och samhällsorienterande segmentet nationellt.

Var produceras projektet?

Gnosjö,Mullsjö,Tranås,Värnamo

Var genomförs projektet?

Gnosjö,Mullsjö,Tranås,Värnamo

Hur marknadsförs projektet?

SIDE-SHOW 2 marknadsförs gemensamt men även separat i de fyra kommunerna. Projektet kommer att ha en egen profil (id) för att
stärka projektets sammanhållning (för användning i det offentliga rummet och i information och kommunikations leden. Det är viktigt att
understryka att detta marknadsföringen sker i ett samlat koncept och profil, som utvecklas av curator med inflytande från kommunerna
och i samråd med Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.� Projektet kommer att ha en dedikerad webbsida (som är basresursen
för förmedlandet) och en gemensam facebook grupp (där olika events, efterfrågningar och sammankopplingar kan ske med en högre
hastighet och specifikare). Vidare sker kommunikation om SIDE-SHOW 2 i kommunala- och regionala nyhetsbrev. Men också via
civilsamhällets organisationer. Det kommer även att lyftas genom inlägg/annonser i bransch magasin (online/analogt), som angränsar till
föreningsliv, konst, kulturhistoria och samhällsbygge. SIDE-SHOW 2 kommer även vara närvarande i det offentliga rummet på de specifika
orterna och denna aktivitet i sig är en viktig funktion i dialog och marknadsföring kring konstprocessen (att generera gemenskap, reflektion,
diskussion och tillhörighet). Genom detta grepp blir även deltagare (och deras föreningar/sammanslutningar) ambassadörer för projektet.
Då SIDE-SHOW 2 även har kontakt med andra orter hoppas vi få uppmärksamhet även i konstnärernas hemländer via sociala medier och
redaktionell text. De fyra konstprojekten kommer ta vitt skilda uttryck och primärt ta plats utanför traditionella rum för konst. I och med
det kommer stor vikt att läggas på att tydliggöra avsändaren genom publikarbete, samlad curatorisk metod och ett avslutande
seminarium. I publikationen (analog eller digital) kommer det finnas utrymme att fördjupa varje konstverk och samtidig formulera
kommunernas samverkan. Tyngdpunkten kommer att ges åt att förmedla erfarenheter och kunskaper ur projektets framväxt.



Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?

Projektet dokumenteras och redovisas både internt och till Kulturrådet och andra medverkande parter som identifierats. Projektet har aktiv
utvärdering efter varje etapp inom faserna som drivs av curatorn. Här samlas erfarenheter och förslag in för att kunna beaktas i
kommande steg. Denna insamling sker primärt med kommun konstakterna där curatorn ber om ett aktivt utlåtande som sänds till Kultur
och utveckling. Korta spontana reflektioner. Dessa noter och ett avslutande seminarium med inblandade aktörer utgör grunden för den
slutgiltiga utvärderingen som handlar om samverkan och om erfarenheter att ha konstprojektet på orten. Vi avser att dela erfarenheter
vid nationella regionala, kommunala konferenser som rör de ämnen som de curatoriska greppet och de specifika verkens kärna. Projektet
kommer även att ha en transparens via sociala media och en dedikerad webbsida. Resultatet kommer att spridas såväl genom information
som kommunikation lokalt, regionalt och nationellt (viss mån internationellt). Projektet kommer att be en extern part (kulturfilosof) skriva
en kortare text med lämplig inrikting för att göra en läsning av det social engagerade konst projektet. Vidare finns en strävan mot en
analog publikation (separat finansiering via ex Kulturrådet) För att förankra målbilden, att utveckla samtidskonsten inte bara regionalt utan
även nationellt, kommer SIDE SHOW 2 att arbeta med konstnärer vars praktiker bryter ny mark inom offentlig samtidskonst. Ambitionen
är att detta processinriktade projekt kommer att vara metod utvecklande inte bara på en regional nivå utan även på nationell nivå. I
arbetet med SIDE SHOW 2 kommer det utvecklas viktiga kunskaper och erfarenheter om mötet mellan plats specifik konst och
allmänheten, om curatoriska processer och offentliga rum. Vi vill i största mån fånga upp och tillgängliggöra dessa erfarenheter tillsammans
med sakkunniga och verksamma inom fältet. Detta kommer att redovisas genom offentliga samtal och genom vår webb. Vi ser även
över möjligheterna att presentera det genomförda projektet vid till exempel Sverige huset (WDC) & Scandinavian house (NY) och andra
institut med intresse för bl a Svensk kultur.

Tillämpas kollektivavtal?

Ja  Nej

Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?

Ja  Nej

Målgrupp (flera kan anges)

0-12 år,13-18 år,19-25 år,26 år och äldre

Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.

Mångfald och delaktighet samt tillgänglighet är inkluderade i konstnärernas perspektiv och i kommunernas verksamheter genom arbetet
med tilltal och förmedling, dvs att inkludera en publik, oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning
och religiös åskådning är en given utgångspunkt i projektet. SIDE SHOW 2 önskar bistå kommunerna och civilsamhället att ytterligare
utveckla detta perspektiv. �Målsättningen är att arbeta med ett kategoriöverskridande perspektiv. Primär målgrupp: samverkansparter
lokalt på orterna (knutpunkterna) dessa ser vi som både deltagare och publik. Det kan vara något skiftande fokus på de olika orterna
Sekundära målgrupper: civilsamhällsorganisationernas medlemmar som är med och erfar projektet, och övriga ortsbor, turister, samhälls
och konstintresserade, konstnärer och samverkan mellan kommuner och kommunala förvaltningar. Där av kommer deltagande finnas från
flera spann: 0-12 år,13-18 år,19-25 år,26 år och äldre Både nationell konstkontext samt kommuninvånare kommer att vara viktiga
målgrupper. Fokus på tillgänglighet och tilltal kommer att vara bärande. Vi kommer att utarbeta primära målgrupper för varje enskilt verk i
dialog med konstnären. I de fyra orterna kommer konstnären tillsammans med curator och lokal aktörer identifiera låsningar i
samhällskroppen. Civilsamhällets organisationer kommer att arbeta nära konstnären som deltagare, medhjälpare etc. Konstnären och
föreningsliv kommer även att bjuda in till samkväm där dessa frågor blir belysta indirekt. Projektet ser det som diskriminerande att bjuda in
en viss målgrupp utifrån genus och etnicitet. Det centrala kommer att vara projektet och de personer som har något att tillföra. Projektet
eftersträvar att flera röster hörs varpå en differentierad rekrytering med avseende på genus eller etnicitet tillämpas. Projektet ser det som
viktigt att rotera diskussioner (och verken) runt hur vi förhandlar det gemensamma i våra olikheter. Målgrupper i relation till genus och
etnicitet kommer curatorn och konstnären att utarbeta specifikt för varje verk/ort (se 19). Då angelägenhet och deltagande är nyckelord i
projektet kan målgrupper först definieras när konstprojekten börjat artikuleras efter konstnärernas research. Både nationell konstkontext
samt kommuninvånare kommer att vara viktiga målgrupper. Fokus på tillgänglighet och tilltal kommer att vara bärande.

Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?

Kärnan till målgruppen har helt eller delvis identifierats under arbetet med förstudien genom samtal mellan representanter för kulturfrågor
från respektive kommun och curatorn samt vid besök hos civilsamhällets organisationer. Denna kontaktyta som främst kommer att drivas
av intresse- och föreningssammansättningar blir lokala garanter för att nå nödvändiga resurser för konstnären som specifik kompetens för
lokal historia, material och kulturarv. Den diversifierade målgruppen nås genom projektets programverksamhet som visningar, gemensam
produktion, samtal, föreläsningar och andra arrangemang. Målgruppernas engagerande deltagande (publik/produktion) stimuleras genom
att stärka synen på det gemensamma och: - Att få möjlighet att medverka i en process där något (oväntat) växer fram att få en ny
syn. - Att under, eller genom, verkproduktionen kommentera/diskutera vad som skapar och minskar upplevelse av
avstånd/distans/distansering mellan människor. Ett indirekt sätt att tala om och implementera demokrati, jämställdhet, attraktionskraft etc
- Att vidareutvecklar nya strukturer inom utställningsverksamhet genom att bredda konstpubliken i regionen. Konsten sker utanför sina
traditionella sammanhang i en strävan att tillgängliggöra och förankra den hos grupper som inte är rent traditionell (läs invand) konstpublik.
Verken förhåller sig till konsten utanför den vita kuben och utmanar vad offentlig konst kan vara (bortom den ”permanenta”) - - Att stärka
samverkan mellan kommunerna och den kulturella infrastrukturen, mellan institutioner, föreningsliv och näringsliv. Konsten visas på nya
platser för att komma närmare kärnfrågor i ett socialt engagemang samt intimt arbeta med det lokala för att nå en ny publik och stärka
mångfald, tillgänglighet och delaktighet. - Att lyfta l samtidskonsten i länet och därigenom bredda den nationella scenen för offentlig konst.
Vilket ger det lokala en större attraktionskraft. - Att sprida och stärka kunskap om samtidskonst. Som tidigare nämnts ex genom
seminarier, events, verk, konstnärens närvaro på orten, digital publikation (före, under och efter - genom webbsida) - Att förmedla
konstverken som estetiska genomföranden och kunskapsbringande processer. 22

Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?

Ja  Nej

Om ja, ange vem och hur.

De konstnärliga ingreppen kan ta olika former så som tidsbegränsade offentliga utsmyckningar eller interventioner. (som lever kvar i
dokumentation och fortsatta samtal) Konstnärerna kommer att vara på plats under en mer sammanhängande period som förhandlas



beroende på konstnärens projekt. Utöver detta kommer konstnären besöka orten för att stärka förankringen och det konstnärliga
perspektivet. Under detta besök erbjuds kommunen att genomföra en sk Artist Talk. Tillsammans med lokala personer växer verket fram
och kan ses som en intervention som även dokumenteras. Civilsamhället finns representerat främst via föreningslivet, boende, hemma
hos middagar, produktion men vid publika presentation av konstnären, kring verket etc Kommunerna; Mullsjö, Gnosjö, Tranås och
Värnamo ingår samverkansavtal med projektet. Här handlar det om allt från PR om projektet till att vara behjälplig med lokalfrågor,
tillstånd etc Konstnärer är inbjudna att med ett utifrån perspektiv arbeta med orterna och deras invånare. De gör plats och tids specifika
läsningar som omvandlas till verk och presentationer. Konstnärerna är valda utifrån vana att se till intersektionella aspekter och
inkluderande av lokalbefolkning. Curator Anna Viola Hallberg har verkat i denna typ av projekt i Sverige, Mexico, Vitryssland, Ryssland,
Ukraina och USA. Där fokus legat på marginaliserade grupper, fenomen eller historiska händelser. Hallberg arbetar även som konstnär i en
utvidgad social praktik. Det konstnärer som är tänkta till projektet ser det som angeläget att verka social engagerande och de har alla en
viss förförståelse för projektet. Så snart projektets budget är i hamn får de uppdraget officiellt. Hallberg har personligen träffat konstnären
och talat om hur det arbetar social engagerat. I samband med detta har även sk portfolio reviews gjorts. Alla konstnärer knutna till
projektet har stor vana att utföra projekt i linje med SIDE-SHOW 2. De har också ett stort intresse för att förstå ”Sverige” och det
platsspecifika samt att gripa in i förtätningar i samhällskroppen. Andra aktörer som curatorn har inlett dialog med är tex kulturattacher för
de länder som konstnärerna kommer från. Se bilaga ”beskrivning” för info om konstnärer och curatoriskt avstamp

Har projektet genomförts tidigare?

Ja  Nej

Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).

Helst en PDF-fil

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?

SIDE-SHOW 2 bjuder in till att delta i konstprocesser och vara med att skapa ett verk här ingår bla gruppen barn- och ungdom. Dialog
sker med varje kommun om hur detta perspektiv bör lyftas lokalt. Projektet i sig i modell och koncept arbetar intersektionellt och viker här
in barn- och ungdomskultur. Se även 19-21, 23

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?

SIDE-SHOW 2 bjuder in till att delta i konstprocesser och vara med att skapa ett verk. Dialog sker med varje kommun om hur detta
perspektiv bör lyftas lokalt. I detta avseende finns i vissa av kommunerna resurser och redan utvecklade insatser och då handlar det om
hur Side-Show kan ingå i detta för att generera synergi. Här är det främst curatorn som kommer att identifiera dessa kopplingar.
Konstnärerna bär själva på denna kunskap och erfarenhet att vika in perspektivet i sina processer. Projektet i sig i modell och koncept
arbetar intersektionellt och viker här in barn- och ungdomskultur. Se även 19-21, 23

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?

SIDE-SHOW 2 bjuder in till att delta i konstprocesser och vara med att skapa ett verk. Dialog sker med varje kommun om hur detta
perspektiv bör lyftas lokalt. Som beskrivits ovan är mångfald och delaktighet samt tillgänglighet väl etablerat i konstnärernas perspektiv och
att inkludera en publik, oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och religiös åskådning är en
given utgångspunkt i projektet. SIDE SHOW 2 önskar bistå kommunerna och civilsamhället att ytterligare utveckla detta perspektiv.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?

SIDE-SHOW 2 bjuder in till att delta i konstprocesser och vara med att skapa ett verk. Dialog sker med varje kommun om hur detta
perspektiv bör lyftas lokalt. Som beskrivits ovan är mångfald och delaktighet samt tillgänglighet väl etablerat i konstnärernas perspektiv och
att inkludera en publik, oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och religiös åskådning är en
given utgångspunkt i projektet. SIDE SHOW 2 önskar bistå kommunerna och civilsamhället att ytterligare utveckla detta perspektiv.

Hur bidrar projektet till en bättre miljö?

SIDE-SHOW 2 är inte i första hand inriktad till miljön, men det kommer att finnas positiva sociala aspekter i de fyra verken. Projektet ser
även i viss mån till lokal ekologi och produktion och miljöaspekter relaterade till dessa. Det är också perspektiv som ligger konstnärerna nära
och kommer med troligen uppmärksammas i någon omfattning inom verken och kringarbetet. Indirekt miljömedvetenhet sker även
genom sk fotavtrycks-medvetenhet. SIDE-SHOW 2 låter konstnären stanna på orten en längre sammanhängande tid istället för att göra
besök vid två eller flera tillfällen. Vi har även en strävan att förlägga boenden och måltid i en kontext som aktualiserar denna
medvetenhet. Med detta kan sägas att SIDE-SHOW 2 har en medvetenhet om miljörelaterade aspekter i förhållande till projektets
genomförande och ”varumärke”.

Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.

Projektet möter samtliga prioriterings mål för Bild och form i den regional kulturplanen och är där med en viktig del i regionens arbete med
hållbar utveckling. • främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design • stärka länet som bildkonst-, form- och designregion •
stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers förutsättningar inom bildkonst, form och design.

Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?

SIDE-SHOW 2 arbetar hållbart med en fas-indelning för att säkra att det grundläggande värdet nås i varje fas. Faserna i sig har ett
egenvärde då det kommer till såväl analys som kunskapsförmedling. Faser: 0) förstudie, curator möter de fyra orterna, konceptutveckling
och finansierings planering (inleddes våren 2018 - avslutades juni 2018), (hösten 2018) 1) förarbete, närstudie, kontaktskapande, möte
med lokalsamhället, artist talks och utveckling av konstnärliga projektidéer, efterarbete (kvartal 1-3, 2019) 2) förarbete, konstverket
tillgängliggörs lokalt i större skala för en bredare grupp, efterarbete (i samförstånd med de fyra orterna och deras planering där hänsyn tas
i rimligaste mån till konstnärernas önskemål, perioden sträcker sig från augusti 2019-juni 2020) 3) Efterarbete och fortsatt kommunikation
om projektet som kunskapsresurs, samverkansverktyg och konstnärlig kvalitet Stöd från regionen utgör förutsättningen för SIDE-SHOW
2s fas 1 som har ett stort egenvärde då de konstnärliga processerna initierar och arbetar med regionens prioriteringsmål. Kommunerna
har inför ansökan till regionen tecknat ett ”letter of intent” och kommer att vid bekräftat regionalt stöd underteckna ett samverkansavtal.
Ytterligare bidragsgivares medel förutsätts för fas 2-3 (Kulturrådet, IASPIS, Region Jönköpings län mfl ).

Detaljerad projektbeskrivning

Helst en PDF-fil



Projektbeskrivning_SIDE_SHOW_2.pdf

Detaljerad budget för hela projekttiden.

Helst en PDF-fil

Ny budget SS2.pdf

Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare
under "Kostnader" och "Intäkter").

Helst en PDF-fil

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Gnosjö.pdf

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Mullsjö.pdf

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Tranås.pdf

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Värnamo.pdf

Bankgiro (7-8 siffror)

935-2634

Intäkter

Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under
"fördjupad information".

Intäktstyp Finansiär Sökt belopp Beviljat belopp Aktuellt belopp

Bidrag från Region
Jönköpings län

 

300 000 300 000

Bidrag från  Kommuner 60 000 60 000 60 000

 

 

 

Egen finansiering  0 0

Övriga intäkter och
sponsring

 

Försäljning  

 

Summa intäkter 360 000

Kostnader

Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under
"fördjupad information".

Kostnadstyp Belopp

Projekt-
/produktionskostnader

 0



 

Administrativa kostnader   320 000

varav lönekostnader  320 000  

varav lokalkostnader  0  

varav
marknadsföringskostnader

 

0  

Övriga kostnader   40 000

Summa kostnader 360 000

Godkänn och skicka in

Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.

Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.

Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga
grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.
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INTRODUKTION 
Kultur och Utveckling, Region Jönköpingslän har valt ut fyra orter för andra upplagan av SIDE-
SHOW : Mullsjö, Gnosjö, Tranås & Värnamo.  SIDE-SHOW 2 leds av curator Anna Viola Hallberg 1

 
SIDE-SHOW  2 verkar ur ett undersökande perspektiv med syfte att skapa noder där konsten kan 2

gripa in i samhället och med detta frambringa nya möten, tankar och perspektiv. Samtidskonsten 
på internationell nivå söker sig idag, av flera anledningar, bortom  konstens etablerade fästen. Det 
handlar inte längre bara om städer som New York och Berlin utan om var det kan göras intressanta 
projekt.

SIDE-SHOW  2  bidrar  till  att  skapa  ett  samhälle  i  samverkan.  Detta  genom  högkvalitativ, 
processinriktad och socialt engagerad samtidskonst. Projektet berör det lokala och platsspecifika 
ett möte mellan konstnär tid, rum, människor med ambition att skapa frågeställningar kring det 
som omger oss.  Det  är ett format som ser till konstens dynamik utanför det gängse utställnings-
rummet.

SIDE-SHOW 2 förhåller sig till:
• Konsten som undersökande perspektiv som görs i samverkan med det lokala.
• Samhällsengagemang, det plats-specifikas förutsättningar
• Resurser är ”människor och platser” snarare än ”pensel och staffli”.
• Arbetet sker utifrån inställningen att de möten och erfarenheter som äger rum i processen är lika 

betydelsefulla som den färdiga gestaltningen. 

SIDE-SHOW 2 möter samtliga prioriterings mål för Bild och form i den regional kulturplanen och 
är där med en viktig del i regionens arbete med hållbar utveckling:
• främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design
• stärka länet som bildkonst-, form- och designregion
• stärka  villkoren  för  konstnärligt  skapande  och  förbättra  konstnärers  förutsättningar  inom 

bildkonst, form och design

 

 Första upplagan av SIDE-SHOW  initierades 2014 då en förstudie i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och Gislaved. Curatorer för projektet var 1

Therese Kellner och Nina Øverli i samarbete med Kultur och utveckling Region Jönköpings län. 


 SIDE-SHOW 2 bär även namnet SIDE-SHOW / DISTANCIO (se vidare curatoriellt avstamp)2
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PROCESSARBETE 
SIDE-SHOW 2’s avstamp är förankrat i att arbeta med högkvalitativ, processinriktad och socialt 
engagerad samtidskonst. Detta medför att det är extra viktigt att projektets organisation har en 
inre  dynamik  och  kan  agera  utifrån  tillit.  Redan  under  förstudien  och  i  urvalsprocessen  av 
konstnärer har detta varit en betydande del av arbetet. SIDE-SHOW 2 är processbaserad offentlig 
konst  och  leds  av  curator,  Anna  Viola  Hallberg  i  nära  samverkan  med  kontaktperson  vid 
kulturförvaltningarna  i  de  fyra  kommunerna  med  en  förförståelse  för  aktivt  deltagande  från 
berörda delar  av kommunorganisationerna.  Projektet  sker   även i  nära  samverkan med andra 
civilsamhälles  aktörer.  Formatet  utvecklas  tillsammans  med  Kultur  och  utveckling,  Region 
Jönköpings län i dialog med Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo.
 
SIDE-SHOW 2  bjuder in till att delta i  konstprocesser och vara med att skapa ett verk. Dialog sker 
med varje kommun om hur detta perspektiv bör lyftas lokalt. I detta avseende finns i vissa av 
kommunerna resurser och redan utvecklade insatser och då handlar det om hur Side-Show kan 
ingå i detta för att generera synergi. Här är det främst curatorn som kommer att identifiera dessa 
kopplingar. Konstnärerna bär själva på denna kunskaper och erfarenheter att vika in perspektivet i 
sina processer som ytterligare förhöjer samspelet.

Processarbetet  sker  i  en  modell  som  arbetar  intersektionellt  där  mångfald,  delaktighet  samt 
tillgänglighet är centralt. Kommunerna arbetar redan med dessa perspektiv i  sina verksamheter, 
det  handlar  om  tilltal  och  förmedling,  dvs  att  inkludera  en  publik,  oavsett  ålder,  etnicitet, 
sexualitet,  könsöverskridande identitet,  funktionsnedsättning och religiös åskådning.  Dessutom 
sammanväver  SIDE-SHOW  2  kommunernas  arbete  med  civilsamhällets  aktörer  och  genererar 
samverkan  mellan  kommunerna.  Konsten  kommer  i  flera  av  arbetena  att  beröra  kulturarvs 
aspekter  med tonvikt  på  hur  vi  delar  det  som är  det  gemensamma.  SIDE-SHOW 2 har  aktiv 
utvärdering efter varje etapp inom faserna som drivs av curatorn. Här samlas erfarenheter och 
förslag in för att kunna beaktas i kommande steg. Denna insamling sker primärt med kommun 
konstakterna där curatorn ber om ett aktivt utlåtande som sänds till Kultur och utveckling. Korta 
spontana reflektioner. Dessa noter och ett avslutande seminarium med inblandade aktörer utgör 
grunden för den slutgiltiga utvärderingen som handlar om samverkan och om erfarenheter att ha 
konstprojektet på orten.

Utöver detta påbörjandes redan under förstudien (våren 2018 ) en samverkan med kommunernas 3

representanter  att  finna  lokala  aktörer  (föreningsliv,  studieförbund,  individer  etc)  som 
konstnärerna kommer att samverka med. En grundförutsättning för att SIDE-SHOW 2 ska lyfta är 
stöd från regionen under fas  1.  Denna fas har ett stort egenvärde då de konstnärliga processerna 
redan här har kärnvärden i linje med projektet i sin helhet. Kommunerna har inför ansökan till 
regionen tecknat ett ”letter of intent” och kommer att vid bekräftat regionalt stöd underteckna ett 
samverkansavtal.  Ytterligare  bidragsgivares  medel  förutsätts  för  fas  2  (Kulturrådet,  IASPIS,  
Region Jönköpings län mf )

 Under maj/juni 2018 skedde en förstudie, en resursinventering och ett sökande efter länkande grepp. SIDE-SHOW 2s curator 3

besökte de fyra kommunerna med syfte att finna spår att gå vidare med. Hösten 2018 har curatorn inlett ett fördjupat arbete.
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Samverkande parter i processarbetet:

Civilsamhället  finns  representerat  främst  via  föreningslivet,  boende,  hemma  hos  middagar, 
produktion men vid publika presentation av konstnären, kring verket etc

Kommunerna Mullsjö,  Gnosjö, Tranås och Värnamo ingår samverkansavtal med projektet.  Här 
handlar det om allt från PR om projektet till att vara behjälplig med lokalfrågor, tillstånd etc

Konstnärer är inbjudna att med ett utifrån perspektiv arbeta med orterna och deras invånare. De 
gör plats och tids specifika läsningar som omvandlas till verk och presentationer. Konstnärerna är 
valda utifrån vana att se till intersektionella aspekter och inkluderande av lokalbefolkning.

Curator  Anna Viola Hallberg, har verkat i denna typ av projekt i Sverige, Mexico, Vitryssland, 
Ryssland, Ukraina och USA. Där fokus legat på marginaliserade grupper, fenomen eller historiska 
händelser. Hallberg arbetar även som konstnär i en utvidgad social praktik.

Andra  aktörer  privata  sektorn/sponsring,  studieförbund  med  flera  men  även  aktörer  som 
ambassader etc

Faser:
0)   förstudie, curator möter de fyra orterna, konceptutveckling och finansierings planering  
       (inleddes våren 2018 - avslutades juni 2018), (hösten 2018)
1) förarbete, närstudie, kontaktskapande, möte med lokalsamhället, artist talks och utveckling av 

konstnärliga projektideer, efterarbete  
(kvartal 1-3, 2019) 

2) förarbete, konstverket tillgängliggörs lokalt i större skala för en bredare grupp, efterarbete  
( i samförstånd med de fyra orterna och deras planering där hänsyn tas i rimligaste mån till 
konstnärernas önskemål, perioden sträcker sig från augusti 2019-juni 2020)

3) Efterarbete och fortsatt kommunikation om projektet som kunskapsresurs, samverkansverktyg 
och konstnärlig kvalitet.

Konstnärer:  Rui  Mourau  (PT),  Mark  Rautenbach  (SA),  Melissa  Vandenberg   (US),  Martinka 
Bobrikova (SK/NO/SE) & Oscar de Carmen (ES/NO/SE)

Kontaktpersoner i kommunerna:  
Åsa Eklund Kultur och Fritidschef, Mullsjö  
Kristina Gernes, Chef för bibliotek och allmänkultur, Gnosjö  
Cleas Sjökvist, kultur- och ungdomssekreterare, med kulturassistenten, Tranås  
Cecilia Gustavssons kulturpedagog, Värnamo
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KONST OCH SAMHÄLLE  
SIDE-SHOW 2  produceras och genomförs i Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo. Samhällsfrågor 
lyfts och situationer skapas för publika upplevelser och ingångar för reflektion. Genom att arbeta i 
det gemensamma och vara situations specifik, i allt från idé till genomförande, är SIDE-SHOW 2 
ett exempel på hur konsten kan bli mer socialt relevant, inte bara i storstadsregionerna. Konsten 
kan  gripa  in  och  ge  perspektiv  på  mjuka  samhällsvärden  så  som  identitetsfrågor,  demokrati, 
arbete, gemenskap etc.  genom de situationer som den förmedlas genom SIDE-SHOW 2.

De  specifika  verken,  den  curatoriska  plattformen,  samverkansmodellen   utvecklar  synen  på 
produktionsplats för konst. Det påvisar att den lilla och stora kommunen kan verka inom en och 
samma ram och tillsammans med civilsamhällets aktörer (bla föreningsliv). Detta gör i mångt och 
mycket att konsten utgår från det lokala detta kan medföra möten mellan samtid och historia med 
blicken fäst på framtiden. Här sammanvävs konst och kulturarv och synliggör mönster, tendenser 
och  frågeställningar.  SIDE-SHOW  2  arbetar  med  att  utveckla  synen  på  deltagare,  publik, 
engagemang, demokrati etc. Detta arbete är ett innovativt signum för oss som skapar medvetenhet 
kring  konstens  förmåga  att  skapa  ringar  på  vattnet  och  inte  sällan  är  förtrupp  för  andra 
kulturaktiviteter liksom hur konsten genom sin närvaro kan skapa ny sammanhållning och ingå i 
att vidare utveckla sociala- och kreativa näringar.

Att  kombinera  samverkansmodell  med  dialogbaserad  socialt  engagerad  konst  söker  utveckla 
konstfältets  syn  på  centrum-pereferier.  Genom  att  samtidigt  lyfta  samhällsfrågor  och  skapa 
situationer för publiken att uppleva kan man erbjuda olika ingångar för reflektion. Detta både 
utvecklar  och  ökar  attraktionskraften  för  regionen  inom  det  konst  och  samhällsorienterande 
segmentet nationellt.   Projektet ingår i  ett  större utvecklingsarbete på bild och form området i 
Region Jönköpings län (andra exempel är tex Nya Småland).

!6



CURATORIELLT AVSTAMP 

Vad är en sträcka ? Mellan två platser, mellan personer? Hur överbryggar en dessa?

Distans kan mätas så väl i tid som i rum. Hur denna läsning görs, styrs utifrån och vad som ses 
som den centrala punkten. Detta påverkas av faktorer som vad vi gör och vilken tillhörighet vi har. 
Detta kopplas i sin tur till vad vi har tillträde till och vad vi ger andra tillträde till. Vad händer då 
konstnären kliver in från sidan och bryter ned ärvda mönster och konventioner? Vilken resurs kan 
konstnären och konsten vara med sin blick, lyssnande och tänkande? Vad öppnas upp och hur kan 
projektets  momentum  bidra  till  att  lösa  upp  låsningar  i  samhällskroppen?  Hur  läser  och 
implementerar vi detta skav som uppstår i en ny läsning av centrum och periferi. Hur ser detta ut i 
relation till det offentliga det vi delar i våra olikheter? För att se hur konsten som metod kan gå in 
och göra nya läsningar av perspektiv drivna från historia och avstånd har de fyra orterna har 
tillsammans med Kultur och utbildning och en extern curator bjudit in konstnärer som arbetar 
plats  specific  och  med  människor  som  där  igenom  förhåller  sig  på  något  sätt  till  en  socialt 
engagerad praktik. 

Den  social  engagerade  konsten  som  sker  i  fyra  orter  i  Småland  kan  ses  som  en  reaktion  på 
konstproduktion som är ämnade den galleribaserade marknaden och storstädernas museum. En 
undersökande  upplösning  av  landsorten  som  något  placerat  i  periferin  något  som  inte  är  av 
betydelse. Genom denna förhandling utmanas synen inte bara på distansen och distansering och 
med det vad som är centralt utan samtidig synen på oss själva. SIDE-SHOW / DISTANCIO griper 
in i socio- och geopolitiska förtätningar och distanser och genom detta ifrågasättes det normativa 
och det som glider in i status quo och kanske också förminskningen av, och tilltron, till demokrati.

SIDE-SHOW  /  DISTANCIO  arbetar  med  mellanmänskliga  via  distanseringsbegreppet  och 
genomdriver  en  normkritik  samtidigt  som  de  söker  nya  samlande  faktorer  som  vänder  på 
avståndsrelationerna  genom  att  definiera  nya  mittpunkter  att  samlas  kring.  De  socialt  drivna 
verken tillkommer i samröre med personer boende på de fyra orterna. Noden in i varje samhälle 
får konstnären via det kontaktnät som etablerats mellan de specifika orterna och projektets curator. 
Konstnärerna är valda utifrån kriteriet att de inte ska känna orten där de kommer att verka sedan 
tidigare. De ser innevånarna och platsen med nya ögon. Hur denna läsning görs styrs utifrån, och 
vad som ses som, den centrala punkten. Detta påverkas av faktorer som vad vi gör och vilken 
tillhörighet vi har. Detta kopplas i sin tur till vad vi har tillträde till och vad vi ger andra tillträde 
till.  Vad  händer  då  konstnären  kliver  in  från  sidan  och  bryter  ned  ärvda  mönster  och 
konventioner?  Vilken  resurs  kan  konstnären  och  konsten  vara  med  sin  blick,  lyssnande  och 
tänkande? Vad öppnas upp och hur kan projektets momentum bidra till att lösa upp låsningar i 
samhällskroppen? Hur läser  och implementerar  vi  detta  skav som uppstår  i  en ny läsning av 
centrum och periferi? Vilka är då behoven för denna konstform? Kan konsten göras relevant för de 
som bor på platsen och samtidigt vara relevant för konstnären och för konstscenen? Hur ser dessa 
frågor  ut  i  relation  till  det  offentliga,  som  resursfördelning  och  som  upprätthållandet  av  det 
offentliga rummet - det vi delar i tid och rum?
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Det konstnärer som är tänkta till projektet ser det som angeläget att verka social engagerande och 
de har alla en god förförståelse för projektet. Så snart projektets budget är i hamn får de uppdraget 
officiellt. Hallberg har personligen träffat konstnären och talat om hur det arbetar social engagerat. 
I samband med detta har även sk portfolio reviews gjorts. Alla konstnärer knutna till projektet har 
stor vana att utföra projekt i linje med SIDE-SHOW / DISTANCIO. De har också ett stort intresse 
att ytterligare förstå och att gripa in i, förändra, eller synliggöra olika fenomen  i samhällskroppen 
utifrån  normkritiska  perspektiv  och  mänskligarättigheter.  Det  konstnärliga  narrativet  strävar 
bortom Småländsk exotism. Det är inte heller ett projekt som går in och arbetar med tydliga så 
kallade problemgrupper. Utan verkar snarare i det existensiella skavet producerade av faktorer 
som av avstånd och avståndstagande. Konstnärerna kommer att söka nya samlande faktorer som 
vänder på avståndsrelationerna genom att definiera nya mittpunkter att samlas kring.

Rollen som curator omfattar att utveckla konceptet SIDE-SHOW / DISTANCIO men också att vara 
en dialogpart i processen, att identifiera nya kunskaper och förmedla denna. Somliga konstnärer 
väljer att arbeta med stort sensationsvärde och med lite eller föga ansvar för processen. Andra 
väljer  att  arbeta  i  samklang  utifrån  plats,  historia,  samtid  och  människor.  De  konstnärer  som 
identifierats  för  SIDE-SHOW  /  DISTANCIO  tillhör  den  senare  kategorin.  De  är  samtliga 
internationellt verksamma samtidigt som de redan har en koppling till Sverige eller ”det svenska”. 
Konstnärerna har var sitt spår som bär in i det narrativ som kommer växa fram på den specifika 
orten. Samtidigt de förhåller sig till det sammanlänkande konceptet ”distancio”. Val av konstnär är 
gjort utifrån att det sak bli synergi mellan orten och konstnärerna. Det är konstnärer som är måna 
om att skapa plats specifika dialoger med människor.  De har samtliga ett redan etablerat intresse 
för  det  geografiska  och  kulturella  mötet  med  Sverige  och  Småland.  De  har  en  extra  ordinär 
förmåga att läsa stämningar och göra verk kring dessa. Konstnärerna har valts med stor omsorg 
för att möta upp till förstudiens undersökningar samtidigt som konstnärerna i sina praktiker får 
möjlighet att göra kanske de mest intressanta projekten i sin karriär.  Förtroende och tillit är viktiga 
komponenter  i  detta  arbete  som  kräver  finkänslighet,  närvaro,  öppenhet  och  samtidigt  en 
beslutsamhet vart processen ska nå.  De  har skärpa, värme, nyfikenhet och samtidigt är mycket 
erfarna, och så klart är de både väletablerade och framgångsrika.
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KONSTNÄRER  

Rui Mourau (PT)  
Mourau´s artistic  practice is  being developed around power relations and questions about the 
construction of identity and meaning in a certain social, economical, political or cultural context. 
He is interested in working around real daily situations and to  frame them in a way that new 
meanings could appear. His work explores covert layers or  tensions between the individual and 
the  collective,  the  private  and  public,  the  exception  and  the  system,  the  ephemeral  and  the 
continuous, the linear and the non-linear. His works are research based and socially engaged. He 
often writes extensively about the work in addition to producing videos of the experience. 

Mourau based in Lisbon has been in Sweden on two occasions,  an exchange with Malmö Art 
Academy and  a residency at Skövde Art Museum.  He is a Phd candidate at Lisbon University. 
His art work  reflects his special interest in rituals, gender as well as the topic of labor. Hallberg 
and Mourau met during a studio visit in Lisbon in 2017. Hallberg and Mourau met in June 2018 to 
talk about Side-Show / Distancio.
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2016 -  
Doing a PhD in Artistic Studies, FCSH - 
Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal

2011 - 2013  
Master in Anthropology (with a project of 
visual anthropology / video installation), 
ISCTE - IUL, Lisbon, Portugal

2011 - 2012  
Postgraduate in Digital Visual Cultures at 
ISCTE - IUL, Lisbon, Portugal

2007 – 2008  
Studied  as  an  exchange  student  at 
Konsthögskolan i Malmö, Lunds Universitet / 
Malmö Art Academy, Lunds University, Malmö, 
Sweden

2005 – 2007  
Advanced course in visual arts, Escola de Artes 
Visuais / Visual Arts School Maumaus, Lisbon, 
Portugal 



Mark Rautenbach (SA)  
”I have worked as Mark Splendid and Mark Maria and in a variety of mediums and techniques often with 
material  which  is  considered  waste  matter,  thread,   paper,   development  of  yarns,  knitting,  public 
performances and craft-like studio work.”

Rautenbach’s designs and sculptures are intricate in nature and usually comprises multiple dense 
layers.  He  challenges  the  conventional  use  of  materials  by  tearing,  stitching,  reinforcing  and 
knitting strands of almost any kind of textile into a new form. He works socially engaged and with 
objects for the gallery room. He is based in Cape-Town and is originally from Pietermaritzburg.

His  high  presence  and  careful  process  is  based  on  community  engagement  while  discussing 
existential questions and shared society. He is highly adaptable to various conditions and critically 
examines the environment he is  in.  What is  brought forward is a performative process with a 
material  result.  Rautenbach  as  exhibited  at  The  south  African  National  Gallery,  Spier, 
Brundyn+,  Room, David Krut Projects, Eclectica Design &  Art and Ebony/curated all in South 
Africa.

Rautenbach has been in Sweden on a residency at Konstepidemin in Gothenburg during his stay 
he also visited Stockholm art scene. Hallberg and Rautenbach met during a studio visit in Cape 
Town  in  2016.  They  talked  about  Side-Show  /  Distancio  extensively  during  a  Skype  call  in 
September, 2018.

EDUCATION  
1983-7: BAFA; UNIVERSITY OF NATAL, Pietermaritzburg  
 
TEACHING

He  has  lectured  Design  for  a  number  of  years  at  Cape  Peninsular  University  of  Technology 
[CPUT], and education recurs as a theme in his work along with identities born out of narratives.
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Melissa Vandenberg  (US) 
Vandenberg is a multidisciplinary artist, educator, and curator  from Detroit currently living in 
Eastern Kentucky. Her studio practice explores the political landscape using national identity, folk 
art, ancestry, immigration, and the perception of a homeland as points of departure. She gravitates 
to everyday materials like matches, fabric, stickers, wood, and commonplace objects. Her work is 
based on interaction with identity works often being social and participatory.

Vandenberg often connects to her personal story of a migrant family connecting to heritage of past 
and present.  And challenges various systems in  her  practice.  Her  work has  been exhibited in 
Canada, Germany, Luxembourg, Iceland, and extensively throughout the United States. Melissa 
received a BFA in 1999 from Center for Creative Studies in Detroit, Michigan and a MFA in 2005 
from Southern  Illinois  University  Carbondale.  She  has  been  the  recipient  of  numerous  grants 
including a Kentucky Foundation for Women Artist Enrichment Grant, the Al Smith Fellowship, 
Great Meadows Foundation Travel Grant, and was shortlisted for the Luxembourg Art Prize in 
2016. Melissa is currently an Associate Professor of Art at Eastern Kentucky University.

Melissa is represented by Maus Contemporary in Birmingham, AL

Hallberg and Vandenberg  have been in contact since early spring 2018. They met for a portfolio 
review and to talk about the project in Stockholm, September 2018.
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EDUCATION  
2005  M.F.A.,  Southern  Illinois  University  Carbondale, 
Sculpture (Magna Cum Laude)

1999 B.F.A., College for Creative Studies, Detroit, Michigan, Fine Art 

TEACHING/ACADEMIC POSITIONS

2015–now  Associate  Professor  of  Art,  Foundations  Coordinator, 
Department of Art & Design, Eastern Kentucky University

2009–15  Assistant  Professor  of  Art,  Foundations  Coordinator, 
Department of Art & Design, Eastern Kentucky University

2007–09 Gallery Director/Curator/Instructor, Department of Art, Indiana 
State University.

2005–06 Assistant Professor of Sculpture,  Department of Art,  Rhodes 
College

2002–05  Instructor  of  Record,  Graduate  Assistant,  School  of  Art  & 
Design, Southern Illinois University Carbondale



Martinka Bobrikova (SK/NO/SE) & Oscar de Carmen (ES/NO/SE)  
Artist duo has been working together since 2005. Their practice, which is often community based, 
aims at setting up new social ecosystems. By revolving around the mechanisms and context by 
which power creates  systems of  value,  they seek to  intervene on the  border  between art  and 
current topics of contemporary life in order to bring about the proposition of the transitory and the 
utopian.
 
They have exhibited extensively as a duo in exhibitions since 2013 in addition to performative and 
community engaged work. They have been on about 15 art residencies in Asia, Europe and the US. 
Their art projects challenges the way we perceive everyday life. They work with a commitment to 
address issues in contemporary society often related to aspects of sustainability.  
 
The duo is strongly interlinked with Sweden through the year at the art academy. Carmen lives in 
Uddebo, Sweden and commutes to Oslo where Bobrikova is based.

Hallberg met the duo back in  2010 for the first time, then again during the Anti-Symposium the 
duo produced in Uddebo, Sweden 2018. The duo and Hallberg met to talk extensively about Side-
Show / Distancio in Stockholm, September 2018.
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Oscar de Carmen

EDUCATION  
2010-2012 MALMÖ ART ACADEMY, Lund 
University, Malmö, Sweden. MFA

2004-2009 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, Faculty 
of Fine Art. Santa Cruz de Tenerife. Spain. BA
 
OTHER
2017 - co-funder & co-director Future Utopia 
Community Key, Uddebo, SE
2012-  co-funder & co-director Nomad A-I-R, nomad 
artist-in-residency program
2014-2016 co-funder & co-director Vandaler 
Forening, Oslo, NO
2012-2015 co-funder & board member PAO, 
performance art Oslo

Martinka Bobrikova 
 
EDUCATION  
2010-2012 NORDIC SOUND ART, Joint Study 
Programme, Scandinavia, MA

2010-2012 MALMÖ ART ACADEMY, Lund 
University, Malmö, Sweden. MFA

2005-2008 UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA, 
Facultad de Bellas Artes, Tenerife, Spain. BA

2001-2006 ACCADEMIA DI BELLE ARTI, Stage 
design department, Rome, Italy



FINANSIERING  
Söker bidrag från Regionen 300.000 kr
Övrigt bidrag från Kommuner 160.000 kr (in kind)
Söker bidrag från Kulturrådet 400.000 kr

Övrigt statligt bidrag, bidrag från landsting/region, bidrag från kommun, sponsring 
Egen insats, EU-bidrag, övrig bidrag (IASPIS, Art Talks mm) 50.000 kr

SUMMA 750.000 kr (+ 160.000 ) 4

SPRIDNING 
SIDE-SHOW 2  har bjudit in internationella konstnärer med socialt engagemang för att producera   
en serie situations och plats specifika nya konstverk med utgångspunkt i lokala personer, historier 
och sammanhang.  Vi avser utveckla de situationer som krävs för att varje enskilt konstverk på 
bästa  sätt  kan möta publiken och med det  få  den största  tänkbara angelägenhet.   Den socialt 
medvetna  och  engagerande  konst  har  ändrat  något  på  de  traditionella  rollerna  ”publik”  och 
”deltagare”.

Tänkandet,  research   och  initialt  kontaktskapande  är  en  viktig  del  av  praktiken  och  kan 
genomföras från den plats konstnären befinner sig på innan de kommer till Småland. Att del av 
konstnärernas  för  och  efterarbete  inte  läggs  på  den  specifika  orten  är  ett  kostnadseffektivt 
perspektiv men det är också en fördel om lite tid får passera efter det intensiva arbetet på den 
specifika Småländska orten så att effekter och tankar kan ge utslag. Projektet är med andra ord 
unikt för var och en av de fyra orterna. Det finns en gemensam tematik. På detta sätt har såväl 
personer som platser en central betydelse både ur samtida och historiskt perspektiv. Konstnären är 
med och formar morgondagens bild av Småland.

SIDE-SHOW 2 är närvarande lokalt i det offentliga rummet och denna aktivitet i sig är en viktig 
funktion i den pågående konstprocessen att generera gemenskap, reflektion och tillhörighet.  De 
Genom detta grepp blir även deltagare (och deras föreningar/sammanslutningar) ambassadörer 
för projektet. Då SIDE-SHOW 2 även har kontakt med andra orter hoppas vi få uppmärksamhet 
även i konstnärernas hemländer via: sociala medier och redaktionell text.

De fyra konstverken kommer ta vitt skilda uttryck och primärt ta plats utanför traditionella rum 
för  konst.  I  och  med  det  kommer  stor  vikt  att  läggas  på  att  tydliggöra  avsändaren  genom 
publikarbete, samlad curatorisk metod och koncept. SIDE-SHOW 2 kommer att avslutas med ett 
seminarium. I publikationen (analog eller digital) kommer det finnas utrymme att fördjupa varje 
konstverk och samtidig formulera kommunernas samverkan. Tyngdpunkten kommer att ges åt att 
förmedla erfarenheter och kunskaper ur projektets framväxt. 

 kommunens insats mäts (räknas) inte alltid i kr. Se budget4
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Kultur  och  utveckling  Region  Jönköpings  län  och  SIDE-SHOW2s  curator  avser  att  dela 
erfarenheter  vid  nationella  regionala,  kommunala  konferenser  som  rör  de  ämnen  som  de 
curatoriska greppet och de specifika verkens kärna. Projektet kommer även att ha en transparens 
via sociala media och en dedikerad webbsida.

Vår ambition är att detta processinriktade projekt kommer att vara metodutvecklande inte bara på 
en regional nivå utan även på nationell nivå. I arbetet med SIDE SHOW kommer det utvecklas 
viktiga kunskaper och erfarenheter om mötet mellan plats specifik konst och allmänheten, om 
curatoriska processer och offentliga rum. Vi vill i största mån fånga upp och tillgängliggöra dessa 
erfarenheter tillsammans med sakkunniga och verksamma inom fältet. Detta kommer att redovisas 
genom offentliga samtal och genom vår webb.

Vi ser även över möjligheterna att presentera det genomförda projektet vid till exempel Sverige 
huset (WDC) & Scandinavian house (NY) och andra institut med intresse för bl a Svensk kultur.
Curatorn och konstnären att utarbeta målgrupp specifikt för varje verk och detta i  dialog med 
lokala  aktörer.  Då angelägenhet  och deltagande är  nyckelord i  projektet  kan målgrupper först 
definieras  när  konstprojekten  börjat  artikuleras  efter  konstnärernas  research.  Både  nationell 
konstkontext samt kommuninvånare kommer att vara viktiga målgrupper. Fokus på tillgänglighet 
och tilltal kommer att vara bärande. 

Då angelägenhet  och  deltagande är  nyckelord i  projektet  kan målgrupper  först  definieras  när 
konstprojekten börjat artikuleras efter konstnärernas research. Både nationell konstkontext samt 
kommuninvånare kommer att vara viktiga målgrupper. Fokus på tillgänglighet och tilltal kommer 
att vara bärande. Vi kommer att utarbeta primära målgrupper för varje enskilt verk i dialog med 
konstnären.  Den  diversifierade  målgruppen  nås  genom  projektets  programverksamhet  som 
visningar, gemensam produktion, samtal, föreläsningar och andra arrangemang.

I  de  fyra  orterna  kommer  konstnären  tillsammans  med  curator  och  lokal  aktörer  identifiera 
låsningar i samhällskroppen. Civilsamhällets organisationer kommer att arbeta nära konstnären 
som  deltagare,  medhjälpare  etc.  Konstnären  och  föreningsliv  kommer  även  att  bjuda  in  till 
samkväm där dessa frågor blir belysta indirekt. Projektet ser det som diskriminerande att bjuda in 
en  viss  målgrupp  utifrån  genus  och  etnicitet.  Det  centrala  kommer  att  vara  projektet  och  de 
personer  som  har  något  att  tillföra.  Projektet  eftersträvar  att  flera  röster  hörs  varpå  en 
differentierad rekrytering med avseende på genus eller etnicitet tillämpas. Projektet ser det som 
viktigt  att  rotera  diskussioner  (och  verken)  runt  hur  vi  förhandlar  det  gemensamma  i  våra 
olikheter.

Kärnan till  målgruppen har helt  eller  delvis  identifierats  under arbetet  med förstudien genom  
samtal  mellan  representanter  för  kulturfrågor  från  respektive  kommun och curatorn  samt  vid 
besök  hos  civilsamhällets  organisationer.  Denna  kontaktyta  som främst  kommer  att  drivas  av 
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intresse- och föreningssammansättningar blir lokala garanter för att nå nödvändiga resurser för 
konstnären som specifik kompetens för lokal historia, material och kulturarv.  Det är orter som har 
rik  kontakt  med  omvärlden  via  företag  och  civilsamhället  de  olika  orterna  har  sett  kommer 
projektet att både lyfta och förstärka.  

Målgruppernas engagerande deltagande (publik/produktion) stimuleras genom att stärka synen 
på det gemensamma och:
- Att få möjlighet att medverka i en process där något (oväntat) växer fram att få en ny syn.
- Att under, eller genom, verkproduktionen kommentera/diskutera vad som skapar och minskar 

upplevelse av avstånd/distans/distansering mellan människor.  Ett indirekt sätt att tala om och 
implementera demokrati, jämställdhet, attraktionskraft, miljö och samhällsmedvetenhet  etc

- Att  vidareutvecklar  nya  strukturer  inom  utställningsverksamhet  genom  att  bredda 
konstpubliken i regionen. Konsten sker utanför sina traditionella sammanhang i en strävan att 
tillgängliggöra  och  förankra  den  hos  grupper  som  inte  är  rent  traditionell  (läs  invand)  
konstpublik. Verken förhåller sig till konsten utanför den vita kuben och utmanar vad offentlig 
konst kan vara (bortom den ”permanenta”)

- Att  stärka  samverkan  mellan  kommunerna  och  den  kulturella  infrastrukturen,  mellan 
institutioner, föreningsliv och näringsliv. Konsten visas på nya platser för att komma närmare 
kärnfrågor i ett socialt engagemang samt intimt arbeta med det lokala för att nå en ny publik 
och stärka mångfald, tillgänglighet och delaktighet.

- Att  lyfta  l  samtidskonsten i  länet  och därigenom bredda den nationella  scenen för  offentlig 
konst.  Vilket ger det lokala en större attraktionskraft.

- Att sprida och stärka kunskap om samtidskonst.  Som tidigare nämnts ex genom seminarier, 
events, verk, konstnärens närvaro på orten, digital publikation (före, under och efter - genom 
webbsida)

- Att förmedla konstverken som estetiska genomföranden och  kunskapsbringande processer. 

SIDE-SHOW  2  kommer  att  marknadsföras  både  gemensamt  och  individuellt  för  de  fyra 
kommunerna.  Projektet kommer att ha en egen profil (id) för att stärka projektets sammanhållning 
(för användning i  det offentliga rummet,  och i  information och kommunikations leden. Det är 
viktigt att belysa att detta arbete sker i ett samlat koncept och profil, som utvecklas av curator med 
inflytande från kommunerna och i samråd med Kultur och utveckling, Region Jönköpings län.  

Projektet kommer att ha såväl en dedikerad webbsida (som är basresursen för förmedlandet) och 
samlad facebook grupp (där olika events, efterfrågningar och sammankopplingar kan ske med en 
högre hastighet och specifikare)

SIDE-SHOW 2 presenteras (marknadsförs) i kommunala- och  regionala nyhetsbrev. Men även via  
och civilsamhällesorganisationer. Det kommer även att lyftas genom  inlägg/annonser i svenska 
bransch  magasin  (online/analogt),  som  angränsar  till  föreningsliv,  konst,  kulturhistoria  och 
samhällsbygge. Tidigare arbete inom Side-Show och erfarenheter från curatorns tidigare projekt 
påvisar även redaktionell text från lokal och nationell media.
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LÄNKAR  
SIDE-SHOW 1: http://side-show.se  
SIDE-SHOW 2: projektet kommer att ha en dedikerad webbsida 
Kort om projektet: https://utveckling.rjl.se/nyheter/?id=20590
 
Mullsjö:
http://www.ryforsgk.se/klubben/historik-30481197
https://mullsjofolkhogskola.nu/ 
http://www.axtorpsunhouse.se/
http://www.sagnernashus.se/ 
http://www.sandhemsif.se
http://www.sandhem.com
http://nyhemshallen.se/  
http://www.nyhemsveckan.se/ 
https://www.mullsjoais.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mullsj%C3%B6
mullsjo.se

Gnosjö:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6094223 (om Gnosjöandan)
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=4666424 (om templet)
www.gnosjohjalper.se/ 
https://www2.visitgnosjo.se/sv/evenemanget/a418704/marieholms-bruk/arena
https://www.visitgnosjo.se/sv/gnosjoandan-som-konstverk-pa-din-ort
http://www2.visitgnosjo.se/sv/se-gora/a409618/hyltens-industrimusem/detaljer  
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosjö 
gnosjo.se  

Tranås:
https://www.kultivera.nu  
www.magnusgrehnforlag.se 
https://www.litteraturcentrum.nu/  
https://www.atthefringe.org/
http://www.piratensallskapet.se/piratensallskapet-i-sommenbygden/ 
http://www.harrietlowenhjelm.se/ 
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besok-och-upptack/naturreservat/naturreservat/ekbergsparken.html
http://www.tranashembygd.se/
http://tranas-skinn.se/
https://www.facebook.com/omstallningtranas/
https://www.tranastidning.se/article/frikyrkan-i-lanet-tappar-mark/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tranås  
tranas.se

Värnamo: 
https://gummifabriken.nu
http://www.vandalorum.se/
http://www.varnamodagarna.se
http://www.formenta.se
https://www.varnamo.se/uppleva-och-gora/nyheter-uppleva-och-gora/nyheter-uppleva-och-gora/2017-09-12-80-
flaggstanger-i-ny-konstsatsning-----leder-vagen-fran-taget-till-vandalorum.html  
https://sv.wikipedia.org/wiki/Värnamo   
varnamo.se

!16Listan ovan är ej fullständig, tex föreningar, studieförbund etc tillkommer  

http://side-show.se
https://utveckling.rjl.se/nyheter/?id=20590
http://www.ryforsgk.se/klubben/historik-30481197
https://mullsjofolkhogskola.nu/
http://www.axtorpsunhouse.se/
http://www.sagnernashus.se/
http://www.sandhem.com
http://nyhemshallen.se/
http://www.nyhemsveckan.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mullsj%C3%B6
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6094223
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=4666424
http://www.gnosjohjalper.se/
https://www2.visitgnosjo.se/sv/evenemanget/a418704/marieholms-bruk/arena
https://www.visitgnosjo.se/sv/gnosjoandan-som-konstverk-pa-din-ort
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gnosj%C3%B6
http://gnosjo.se
https://www.kultivera.nu
http://www.magnusgrehnforlag.se/
https://www.litteraturcentrum.nu/
http://www.piratensallskapet.se/piratensallskapet-i-sommenbygden/
http://www.harrietlowenhjelm.se/
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/besok-och-upptack/naturreservat/naturreservat/ekbergsparken.html
http://www.tranashembygd.se/
http://tranas-skinn.se/
https://www.facebook.com/omstallningtranas/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tran%C3%A5s
https://gummifabriken.nu
http://www.vandalorum.se/
http://www.varnamodagarna.se
http://www.formenta.se
https://www.varnamo.se/uppleva-och-gora/nyheter-uppleva-och-gora/nyheter-uppleva-och-gora/2017-09-12-80-flaggstanger-i-ny-konstsatsning-----leder-vagen-fran-taget-till-vandalorum.html
https://www.varnamo.se/uppleva-och-gora/nyheter-uppleva-och-gora/nyheter-uppleva-och-gora/2017-09-12-80-flaggstanger-i-ny-konstsatsning-----leder-vagen-fran-taget-till-vandalorum.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rnamo
http://varnamo.se


BUDGET 
2-årigt utvecklings bidrag Region Jönköpingslän för Side-Show 2 

 

År 1 
(Projektutveckling)

KOSTNADER
*Löner (inklusive sociala avgifter) 150.000 + 170.000 kr 
* Personer med F-skattsedel
* Pensioner
* Lokaler 
* Marknadsföring 
* Administration 
* Övrigt
Resor 5000 per konstnär = 20.000 kr 
Boende 5000 per = 20.000 kr 

Summa  360.000 kr

FINANSIERING 
* Söker bidrag från Regionen 300.000 kr
* Övrigt bidrag från Kommuner 60.000 kr 
* Övrigt statligt bidrag 
* Bidrag från landsting /region 
* Bidrag från kommun * Sponsring 
* Egen insats * EU-bidrag
* Övrigt

Summa 360.000 kr



År 2 
(Genomförande)

KOSTNADER
*Löner (inklusive sociala avgifter) 300.000 kr + 250.000 kr
* Personer med F-skattsedel
* Pensioner
* Lokaler
* Marknadsföring  170.000 kr
* Administration 
* Övrigt 25.000 kr
Summa 
Resor 5000 per konstnär = 25.000 kr
Boende 10.000 per mån = 40.000 kr
Material 30.000 per verk = 120.000 kr

Summa  930.000 kr 

FINANSIERING 
* Söker bidrag från Regionen 300.000 kr
* Övrigt bidrag från Kommuner 120.000 kr (in kind)
* Söker bidrag från Kulturrådet 450.000 kr 
* Övrigt statligt bidrag 
* Bidrag från landsting /region 
* Bidrag från kommun 
* Sponsring 
* Egen insats 
* EU-bidrag
* Övrig bidrag (IASPIS, Art Talks mm) 60.000 kr 

SUMMA 930.000 kr



 

Gnosjö kommun 

335 80 GNOSJÖ  

Telefon 

0370-33 10 00  

Organisationsnummer 

212000-0506 

Bankgiro 

542-4163 www.gnosjo.se 

 

 

Kultur- och utbildningsförvaltningen 
Storgatan 8, Gnosjö 
Kristina Gernes, 0370-33 11 31 
kristina.gernes@gnosjo.se 

 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-09-28 

  

  

SIDE-SHOW 2 

 

Letter of intent 
Gnosjö kommun vill gärna medverka i projektet SIDE-SHOW 2, ett möte mellan 

konst i det offentliga rummet och ett laboratorium som leds av en konstnär som 

tolkar tid, rum, människor och platser med ambition att skapa frågeställningar kring 

det som omger oss. 

 

Gnosjö kommun stödjer projektet med olika insatser under projekttiden så som t.ex. 

lotsning till relevanta föreningar och kontaktpersoner i kommunen, vara i dialog 

med projektets curator, samt vara behjälplig med andra identifierade projektmoment 

i möjligaste mån (upplåtelse av lokaler, lokala transporter, tillstånd mm) samt att 

marknadsföra projektet inom kommunens kanaler. 

 

Gnosjö kommun kommer att delta i att utveckla ett samverkansavtal tillsammans 

med curatorn för SIDE-SHOW och utvecklare Bild och form, Kultur och 

Utveckling, Region Jönköpings län under förutsättning att SIDE-SHOW 2 beviljas 

medel från regionen. Riktlinjerna för samverkansavtalet utarbetas i samförstånd i 

linje med vad som diskuterats i samband med förstudien. 

 

 

Gnosjö, den 28 september 2018 

 

 

 

 
Kristina Gernes 

Chef för bibliotek och allmänkultur 

Gnosjö kommun 









Utlåtande från referensperson 

 

SIDE-SHOW 2 är ett undersökande konstprojekt där konst griper in i samhället för att få till 

nya möten, samtal, tankar och perspektiv. Det är ett exempel på hur man idag, även på 

internationell nivå, arbetar med det lokala och det platsspecifika. Konsten i detta projekt 

handlar mer om människor och relationer, utbyten av tankar och erfarenheter än om 

traditionella konstföremål. Det är ett annat sätt att tänka inom bildkonstområdet, 

experimentellt och nyskapande, som ställer in sitt fokus på innehåll, tankar och idéer, men 

också på gemenskap och samtal. Processen, eller vägen framåt, är här minst lika viktig som 

resultatet eller slutmålet.  

  

SIDE-SHOW 2 har under 2018 genomfört en förstudie till projektet som ska äga rum under 

det första kvartalet 2019 i grannkommunerna Mullsjö, Gnosjö, Tranås & Värnamo. SIDE-

SHOW 2 är en uppföljning av SIDE-SHOW som utfördes 2014 i Nässjö, Eksjö, Vetlanda och 

Gislaved. 

 

Projektet leds av särskilt utsedd kurator och inbjudna välrenommerade konstnärer, även 

internationella. Det finns bra spridning vad gäller kön och geografi. Det finns en plan för 

styrning och genomförande lokalt som verkar övertygande. Det experimentella och 

forskningsrelaterade aspekterna i projektet är särskilt intressanta. Projektet höga 

ambitionsnivå är föredömlig. 

 

Det är min bestämda uppfattning att projekt av karaktären SIDE-SHOW främjar förståelsen 

för dagens konst, hur konstnärer arbetar, vilka frågeställningar de intresserar sig för och 

deras villkor. SIDE-SHOW är ett lovvärt projekt som stärker länet i aktualitet och dess 

positionering inom bildkonstområdet. Det är intressant att projektet både omfamnar det 

internationella och det lokala. Genom att organisera konstprojekt lokalt stärks inte bara de 

konstnärer och konstintresserade som arbetar inom området, utan hela samhället i stort. Det 

är också nyskapande i sin ambition att stärka mötet, samtalet och tanken före det fysiska 

konstobjektet. 

 

Jag rekommenderar att ansökan tillstyrks. 

 



 

 

Årsberättelse Side-Show:s andra projektperiod mars 2016 - dec 2016: 
 
Side-Show var en serie nya temporära och performativa konstprojekt som ägde rum i Nässjö, Eksjö, 
Vetlanda och Gislaved under hösten 2016. 
 
Medverkande konstnärer var: 
 
POSTE RESTANTE	
OSYNLIGA TEATERN	
WOCHENKLAUSUR	
THE	NON EXISTENT CENTER	
	
Side-Show tog sitt ursprung från olika specifika sociala sammanhang i de deltagande kommunerna. 
Sedan hösten 2015 arbetade konstnärerna regelbundet i kommunerna för att ett år senare, under hösten 
2016, presentera fyra nya situationsspecifika gestaltningar.	
 
Side-Show agerade i det offentliga rummet och intog positioner i samhällsmaskineriet på platser med 
stor demografisk förändring och i tillverkningsindustriorter i skiftet mot det postindustriella samhället. 
De kontextspecifika verken gestaltades i en kommunfullmäktigesal, ett asylboende, en tidigare 
träindustrilokal, och en kommunal konferensgård. I sina tvärdisciplinära praktiker använde 
konstnärerna dialog och deltagande som verktyg för att öppna upp befintliga socio-politiska situationer. 
 
Arbetsgruppen	
SIDE	SHOW	har	drivits	av	curatorerna	Therese	Kellner	och	Nina	Øverli	i	samarbete	med	Mike	Bode	
på	uppdrag	av	Region	Jönköpings	län.	Delprojekten	har	utvecklats	tillsammans	med	Eksjö	museum	
(Pia	Löfgren),	Gislaveds	konsthall	(Jonas	Nilsson),	Nässjö	konsthall	(Lennart	Alves)	och	Vetlanda	
museum	(Thomas	Johansson).	Side-Show	har	drivits	med	stöd	från	Region	Jönköpings	
län,	Kulturrådet	och	de	deltagande	kommunerna	Eksjö,	Gislaved,	Nässjö	och	Vetlanda.		
	
Stormöte, maj 2016	
Den 9 maj organiserade Side-Show ett stormöte i Stockholm för alla de deltagande konstnärsgrupperna 
samt de grafiska formgivarna. Vi pratade om erfarenheter så långt i projektet, delade med oss av 
strategier och gav varandra stöd. WochenKlausur deltog från Österrike via Skype. Som en utav 
konstnärerna uttryckte det under mötet: “Detta är första gången jag känner att jag har kollegor”!	
	

	
	
Eric	Sjögren	(the	non	existent	center),	Moa	Schulman,	Sepidar	Hosseini	(2typer)	Erik	Berg	(Poste	Restante),	
Therese	Kellner	(Curator)	och	Tomas	Rainaj	(Osynliga	Teatern)	på	stormötet	i	maj	2016.	



 

 

 
Produktionsberättelse och beskrivning Poste Restante 
 
Mars 2016- februari 2017.  
 
Mars 
Möten och kring projektskiss och utveckling av den 
 
Maj  
Möte med Vetlandas körgrupp Vox Magica för att inleda samarbete 
Möte med kulturchef Stewe Jonsson och kultursekreterare Ann-Marie Johansson för att 
kartlägga kultur och föreningsliv och brainstorma samarbeten och eventuella medverkande.  
 
Juli  
Manusarbete i Vetlanda Kommunfullmäktigesal 
 
Augusti  
Första repetitionerna tillsammans med testpublik vilken bestod av frivilliga Vetlandabor som 
vi nådde genom det nätverk vi byggt upp genom de möten vi haft och folk vi kommit i 
kontakt med på olika sätt. Även Vetlanda Museum och kommunens kulturförvaltning hjälpte 
till att förmedla vår förfrågan om testpublik i sina nätverk.  
Färdigställande av manus 
Förmedlingsarbete - Nyhetsbrev, publicering av informationsmaterial genom Vetlanda 
turistbyrå och Vetlanda Museum 
 
September 
Filminspelning i Vetlanda Kommunfullmäktigesal till av material till kommande 
videoinstallation 
Publikarbete i form av konstnärssamtal på Vetlanda bibliotek.  
Inspelning av de röster som guidar publiken i verket. Inspelning på Svenska, Engelska och 
Arabiska.  
Produktion av en replika av Vetlanda kommunfullmäktiges klubba, 3D-skanning och print.  
Produktion av installation på Vetlanda Museum.  
 
Oktober  
Ljudtekniker 
Genomdrag med testpublik 
Genrep   
12 föreställningar  
 
Oktober-december 
visningsperiod för installationen Egenmaktens vertigo på Vetlanda Museum 
 
Februari 2017 
Utvärdering 
 



 

 

Filminspelning, Vetlanda kommunfullmäktigesal september 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Genomdrag med frivillig testpublik, augusti 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Konstnärssamtal, Erik Berg Poste Restante, september 2016 
 
 

 
 
Genrep med testpublik, oktober 2016 



 

 

Genrep med testpublik, oktober 2016 
 
 
Publik / lokalt engagemang 
 
Projektet har engagerat bland andra: 
Ädelfors folkhögskola, Mirja Claesson, kommunikatör på kommunen 
Kristina Odelberg, Administrativ chef, Kommunledningsförvaltningen och Peter Lundgren, 
Planerare, Kommunledningsförvaltningen, Stewe Jonsson, Kultur och Fritidschef och Ann-
Mari Forsberg Kultursekreterare, Vox Magica körgrupp, Vetlanda dragspelsklubb, 
Hantverksgymnasiet,  
 
Från första researchbesöket har kommunfullmäktigesalen i stadshuset varit en plats som Poste 
restante återkommit till i alla sina besök och som har stärk påverkan på deras idé som handlar 
om demokrati, deltagande och traditionen för hur handlingar utförs inom politiken. Därav har 
Poste Restante framförallt träffat många politiker som Kommunledningsförvaltningen, 
Vetlanda Kulturförvaltning, Kommunalråd ur olika partier. 
 
Svårigheter/utmaningar/ändringar från ursprunglig projektidé 
Samarbetet med körgruppen Vox Magica avbröts då de kände att de inte kunde investera 
tillräckligt med tid då de hade ett stort framträdande kort efter Side-Shows planerade premiär.  
 
Kommunala Musikskolan tackade nej till samarbete efter lång dialog med rektor Åsa Rocen 
på grund av bristande intresse från musiklärare samt att konsverkets speltider främst var 
förlagt på helgtid och då ville elever göra annat.  
 
SD politiker i kommunfullmäktige ifrågasatte vårt tillträde till kommunfullmäktigesalen och 
gick till kommunstyrelsen som i sin tur framförde dessa synpunkter till kulturförvaltningen 
som tillsammans med museichef Thomas Johansson och oss förklarade verkets ambition och 
handling och bjöd in till dialog. Sen blev det tyst.  
 
 
Om den färdiga gestaltningen 
 
Verket, med titeln De förtroendevalda visades vid åtta tillfällen under oktober 2016 i 
kommunfullmäktigesalen i Vetlanda Stadshus. Parallellt visades också installationen 
Egenmaktens Vertigo på Vetlanda Museum. 
 
De Förtroendevalda utgick från de ritualer som utförs vid beslutsfattande inom vår 
demokratiska process och kring reflektioner över rummen för -och utformningen av 
politikens möten som platser med viktigt rituellt värde snarare än en arena för vital 
demokratisk diskussion. Verket kan ses som en hyllning till engagemang och övertygelse och 
reflektera över de faktorer som kan utmana övertygelsen så som grupptryck, utsatthet eller en 
dominerande arkitektur i demokratins rum. Ett dilemma som aktualiserats som med det 
alltmer hetska klimat som vuxit fram på nätet och dess anonymitet. Hur bemöter vi varandra 
face-to-face med vår övertygelse? 
 
De förtroendevalda var ett ljudverk där besökaren erbjöds möjlighet att uppleva de paradoxer 
som uppstår när representativ demokrati omsätts i praktiken. Verket utspelade sig i Vetlandas 
kommunfullmäktigesal. Via instruktioner i en hörsnäcka leddes besökaren från foajén i 
Vetlanda Stadshus till kommunfullmäktigesalen och genom ett känslomässigt laddat möte där 
beslut skulle fattas. Var och en i publiken fick rollen som förtroendevald och tillsammans 
med de andra förtroendevalda återskapade de ett kommunfullmäktigemötes koreografi och 
ritual mot en ljudbild av körsång, dragspelsmusik, opera och för verket nykomponerad musik. 



 

 

Kompositören Mats Erlandsson tagit fram ett stycke specifikt för Vetlanda 
Kommunfullmäktigesal och verket.  
 
Varje person i publiken hörde en separat ljudslinga i sin hörlur. Det var ett manus skrivet för 
var och en i publiken. Varje ljudslinga hade synkats så att olika instruktioner gavs till olika 
personer i publiken vid samma tidpunkt så att de samspelade och interagerade med varandra 
på olika sätt som att tex nicka, klappa händerna och gestikulera till varandra.  
 
När publiken leddes in i KF-Salen genom ljudslingan fanns var och ens namn på en skylt vid 
en plats. På platsen låg några dokument och en penna. Ett av dokumenten var ett 
motionsformulär, ett var en dagordning och ett var en lapp med denna information: 
 
Förtroendevald kallas den som genom val får ett uppdrag som hen förutsätts sköta i enlighet 
med sin egen övertygelse. Det är stor skillnad mot de flesta andra arbeten, där det inte 
förväntas av dig att du ska ha en övertygelse. För de flesta andra arbeten efterfrågas den 
inte; inget är avtalat kring den. Men som förtroendevald är du vald på grund av just den: din 
övertygelse. 
 
I arbetet som förtroendevald är det den som kommer att hjälpa dig igenom de många och 
svåra beslut som du är en del av att fatta. Som förtroendevald måste du därför stå i kontakt 
med din övertygelse. Det är det löfte du ger till dem som väljer dig till arbetet – till dem som 
på grund av din övertygelse valde dig framför andra personer med andra övertygelser.  
Det är din övertygelse som förtroendet vilar på. 
 
Dagordningen löd: 
 
§1 Mötet öppnas  
 
§2 Närvaro  
 
§3 Kommunala musikskolan underhåller  
 
§4 Föredragning  
 
§5 Motion  
 
§6 Beslut om motion  
 
§7 Mötet avslutas   
 
Enligt ett traditionellt Kommunfullmäktigemöte i Vetlanda inleds möte med underhållning 
från kommunala musikskolan, i verket spelade Rune Lindström från Vetlanda 
Dragspelsklubb.  
Varje person ombads skriva en motion om en fråga de brann för som de ville förändra i sin 
kommun. Motionerna samlades in i valurnor som kommunen lånat ut till verket. Vid 
besluttagande kring motioner gick en av verkets aktörer sopranen Sara Vinterdag fram till 
talarstolen och tog fram var och en av publiken skrivna motioner. Istället för att läsa upp dem 
högt sjöng hon librettot "Il fervido desiderio" av kompositören 
Bellini. https://www.youtube.com/watch?v=q_Tpu-rezvk 
 
 
Efter varje föreställning bjöds publiken på fika och folk stannade kvar i salen och pratade om 
sin upplevelse av verket.  
 
Poster restante om De Förtroendevalda: 



 

 

De förtroendevalda var ett verk om den friktion som kan uppstå när uppdraget att representera 
de som har valt dig på grund av din övertygelse ska få plats i demokratins snävt 
koreograferade förlopp. Genom att röra sig genom mötets partitur – ibland i dissonans, ibland 
i harmoni – gavs besökaren möjlighet att uppleva konflikten i demokratins gemensamma rum 
med sin egen övertygelse om dess nödvändighet som insats. 
 
Föreställningslängd: 60 min 
 
Föreställningen gavs på Svenska, Engelska och Arabiska. 
 
Koncept och regi: POSTE RESTANTE (Erik Berg, Linn Hilda Lamberg, Stefan Åkesson). 
Musik: Mats Erlandsson 
Medverkande: Erik Berg och Erika Lindahl 
Sopran: Sara Vinterdag 
Dragspel: Rune Lindström / Vetlanda Dragspelsklubb 
Röster: Hanna Källdin och Rwaa Ishak 
Video och klippning: Patriez van der Wens 
Ljudkonsult: Eric Sjögren 
Ljudtekniker: Niclas Lindgren 
Videodesign: Daniel Andersson  
Produktion: Erika Lindahl/POSTE RESTANTE 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Publiken går in i verket, Vetlanda Stadshus 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Fika med publiken efter en av föreställningarna 
	
	



 

 

	
	
Installationen Egenmaktens vertigo, Vetlanda 
Museum 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Sopran: Sara Vinterdag 
Dragspel: Rune Lindström / Vetlanda Dragspelsklubb 
 

 



 

 

 
OM	POSTE	RESTANTE	
	

 
 
Poste Restante: Stefan Åkesson, Erik Berg och Linn Hilda Lamberg. 
Foto: Patriez van der Wens  
 
Poste Restante är en Stockholmsbaserad performancegrupp som funnits sedan 2007 och består av Linn 
Hilda Lamberg, Stefan Åkesson och Erik Berg. Poste Restante gör platsspecifika verk där besökaren 
erbjuds möjlighet att delta i verket och där man värnar om det mellanmänskliga i mötet. Deras verk 
befinner sig i gränslandet mellan teater och konst, och uppförs utanför dessa kulturformers traditionella 
rum och form. Besökaren utgör verkets mittpunkt, huvudperson och slutgiltiga mottagare. Varje 
enskild besökare möts med respekt för sina särskilda förutsättningar. 
 
I sina verk tar Poste Restante sina besökare till oväntade platser såsom övergivna kontor, nattöppna 
kyrkor, anonyma bakgator och svåråtkomliga ambassadvillor. Platsen är ofta hyperrealistisk, 
funktionell och helt ställd till besökarnas förfogande. Situationen andas ofta en form av igenkänning, 
ibland i form av kuslig förnimmelse och ibland i form av nostalgi. Vi rör oss i minnet av Folkhemmet, 
bland allmännyttans köksluckor och i barndomens gymnastiksalar och uppehållsrum. Verken behandlar 
svårlösta personliga dilemman, inre konflikter och skamfyllda begär. Några enkla svar och slutgiltiga 
lösningar finns sällan. Verken vill ge sina besökare möjlighet att tänka komplicerade tankar till punkt 
och mod nog att ta de egna känslorna på allvar. 
 
Poste Restante har tidigare gjort verk om bland annat längtan efter en gudstro, rätten till en egoistisk 
melankoli och längtan efter gemenskap. Verken kommer i form av iscensatta verksamheter som till 
exempel en träningsanläggning för de som har det svårt med att ”ha kul”, en hjälptelefon för politiskt 
nedstämda eller ett hemligt sällskaps föreningslokaler. Poste Restante har tidigare arbetat med bland 
andra Moderna Dansteatern, Backa Teater och Mobile Art Production och deras verk har spelats i 
Umeå, Santiago, Warszawa, Salzburg och Antwerpen. 
 
www.poste-restante.se 
 
 
 
 



 

 

 
Produktionsberättelse och beskrivning The non existent Center  
Mars 2016 -februari 2017 

 
Januari - juni 
Researcharbete där TNECs ambition var att besöka olika verksamheter, 
organisationer, arbetsplatser och föreningar för att träffa personer och fråga om deras 
upplevelser i relation till att de bor och verkar i Eksjö. TNECs ambition var att göra 
en makt- och klassanalys av Eksjö kommun som låg till grund för vad som kom att bli 
konstverket ”Den Goda missionen i Eksjö"  
 
Gruppens egna ord om sin process i Eksjö våren 2016:  
Vi utgår bland annat från frågan Hur gör vi ett fungerande samhälle? Vi jobbar med 
formatet SKOLA och försöker syna den kommunala modellen, våld och omsorg i 
militärstaden Eksjö. Utifrån det till synes utomordentligt välsmorda militär-samhället 
Eksjö tittar vi på frågor om omsorg och våld, välkomnande och vem som egentligen 
går på knäna. "Här är det så bra" är ett uttalande vi ofta hör, och undrar lite över.  
 
Några av de situationer The non existent center deltagit i i sin research:  
– Militärövning i skogen för att utbilda yrkessoldater vid Smålands regemente 
(huvudarbetsgivare i kommunen efter lasarettet och kommunen).  
– Den kommunala verksamheten ”Skog och parks” dagliga arbete 
– Kulturkaféet "Kom in" för nyanlända i Eksjö och fastboende i Eksjö som vill skapa 
relation och prata med varandra. 



 

 

– Rotarys lunchträff på Stadshotellet.  
  
 
Juni-Augusti: 
Research av platser och lokaler för verket tillsammans med Eksjö Museum. Vi 
undersökte föreningshus, skolor, hotell, campingplatser och olika samlingslokaler 
mm. Valet föll på Kvarnarps Gård strax utanför Eksjö. Kriterium från The non 
existent center var:  
Behov av handikappanpassad lokal som kan inrymma reception, kök, toaletter, 
samlingslokal för minst 20 personer och minst 4-5 mindre rum. Prioritet är en 
konferansanläggning/ hotell. Kan fungera med en lokal med liknande möjligheter, tex 
en skola, folkets hus eller annan samlingslokal. Helst ska lokalen inte ha för stark 
koppling till det religiösa eller militära livet. 
 
Augusti 
Pressarbete  
Produktionsplanering  
Manus arbete  
 
September  
3 veckors intensivt produktionsarbete på plats i Eksjö:  
Utveckling av manus och idé 
Ytterligare fördjupande samtal med nyckelpersoner som till exempel Johan Lindqvist 
major vid Ing2-regementet och Johanna Fredrixon pastor Missionskyrkan.  
 
Repetitioner 
Scenografiarbete  
Ljus och ljudinstallation 
Förmedlingsarbete -  Nyhetsbrev, publicering av informationsmaterial genom Eksjö 
turistbyrå och Eksjö Museum 
 
 
Oktober 
Samtal med press 
Genrep 
Premiär och speldagar 
 
Nov-Dec 
Bearbetning av dokumentation 
 
Februari 2017  
Utvärdering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
TNEC besökte många olika verksamheter i Eksjö i sin research 

 
Produktionsmöte med museichef Pia Löfgren, Eksjö Museum 
 
 
 
 
 



 

 

Pastor Johanna Fredrixon under verkets repetition, september 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbete med scenografin, Kvarnarps gård 
september 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bearbetning av verkets innehåll, Kvarnarps Gård Eksjö, September 2016 
 
 

 
Bearbetning av verkets innehåll, Kvarnarps Gård Eksjö, September 2016 
 
 
 
 



 

 

 
 
Publik / lokalt engagemang  
 
Några av de möten i researchprocessen som har varit betydelsefulla för verkets 
utveckling har varit med: 
– En manlig major (Johan Lindqvist) vid Ing2-regementet som utbildat militärer i 
Afghanistan och svenska yrkesmilitärer i taktik och strategi. Även verksam som 
bröllops-, turist- och museifotograf.   
– En ung kvinnlig frikyrkopastor (Johanna Fredrixon) med 300 medlemmar i sin 
församling som engagerar och organiserar stöd till nyanlända. 
– Ett kommunalt oppositionsråd (Diana Laitinen Carlsson) som brinner för att 
landsbygden ska leva och ges resurser för att motverka avfolkning.  
– En flykting- och integrationssamordnare och f.d. turistchef i kommunen (Birgitta 
Eek). Engagerad även på fritiden för asylmottagande.  
– En skottskadad byggherre från Bagdad utan uppehållstillstånd efter 5 år i 
kommunen. Driver bilverkstad för att överleva. 
– Flera personer som arbetstränar inom den kommunala verksamheten Skog och park, 
tillsammans med Hannah Oom.  
Med flera. 
 
 
 
Om den färdiga gestaltningen 
 
Verket, med titeln Den goda missionen i Eksjö! visades under fyra dagar på 
Kvarnarps Gård utanför Eksjö. I arbetet med verket intresserade sig The non existent 
Centers särskilt för olika former av omsorg och viljan att göra gott. Den goda 
missionen i Eksjö var en interaktiv föreställning där du som besökare bjöds in till att 
delta i en serie aktiviteter som reflekterade kring olika övertygelser, dilemman och 
handlingar. Föreställningen tog form som en kvällskurs på Kvarnarps Gård. Under 
kursen rörde vi oss genom gårdens olika rum och deltog i olika övningar i att lyssna, 
dela och att vårda. 
 
En mission skulle kunna beskrivas som en serie handlingar som utförs utifrån en stark 
övertygelse och med ett motiv att göra gott. The non existent Center intresserar sig för 
handlingar som utförs av den enskilda människan, i det privata, i det ideella och i 
arbetets tjänst. Verket ville reflektera kring vad som får någon att bli övertygad till 
handling och vad som gör att vi ibland inte handlar så som vi önskar. Finns det 
grundläggande goda handlingar som vi kan komma överens om? 
 
Omsorgshandlingar och dess motiv kan se ut på så olika sätt, som att hålla någons 
hand eller att bevaka någons gräns. Den goda handlingen kan också vändas till sin 
motsats: omsorgshandling kan bli våldshandling. Våldshandling kan bli räddning. 
 
Publiken parkerade framför gården på en noga utvald distans för att vandringen fram 
till huset skulle ske från en viss riktning. Huset var ljussatt och gången fram till huset 
var utstakad av marchaller. Ljussättning av gårdens interiör och exteriör samt verkets 
scenografi hade tagits fram av The non existent center på plats under veckorna inför 
premiär.  



 

 

 
Verket inleddes med att en av verkets aktörer gav publiken instruktioner att gå in i 
entrén och hänga av sig. I entren möttes de av en disk där de ombads skriva in sig på 
kursen och fick anteckningsblock, en ask att hänga runt halsen och ett schema för 
kvällen. Publiken delades in i tre grupper som fick var sin ”kursledare”. Verket pågick 
i 2,5 timme och under den här tiden fick publiken delta i olika övningar och samtal. 
De olika momenten ägde rum i husets olika våningar och delar som publiken leddes 
runt mellan. Momenten hade rubriker så som ”att dela” ”att skydda” ”att 
kommunicera” och innebar bland annat både samtal i grupp, lyssning av 
ljudberättelser en och en och gruppövning i att bygga ett samhälle tillsammans med  
olika givna material.  
 

Efter varje föreställning bjöds publiken till att stanna kvar en stund och prata  
konstnärerna om de ville. Vissa kvällar gick de flesta direkt och vissa kvällar var det 
publikdeltagare som inte ville åka hem utan stanna kvar och prata. 
 
 
Bild (övan): Platsen för ”Den goda missionen i Eksjö” : Kvarnarps Gård 
 
 
 
 
 



 

 

Dokumentation ur verket, här ur gruppsamtal kring vad som är en god handling lett av Karin Linderoth 
i The non exitsent Center Programblad. Under: Publiken leddes runt i husets olika våningar och rum 



 

 

 
 
Dokumentation ur verket, här ur övningen ”att skydda” ledd av Eric Sjögren i The non existent center 
Under: Kvarnarps gård utifrån under föreställning 



 

 

Programblad. Under: Dokumentation ur verket, här ur övningen ”att lyssna” 



 

 

Premiärfirande.  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

Om	The	Non	Existent	Center:	
	

 
 
 
The non existent Center:s process kan beskrivas som ett gestaltande forskningsarbete där de 
ofta startar med att utvärdera sociala strukturer på en ort genom besök på olika platser och i 
olika verksamheter. Deras verk utgår ofta från grundläggande frågor som till exempel Vad är 
ett hem? Var känner du dig hemma? Vad behöver du när du känner dig vilsen? 
 
Gruppen är baserad i Göteborg och Ställberg och i verksamhetsledningen ingår elva personer 
med bakgrund inom kurering, konstproduktion, musik, socialpsykologi, design, regi, 
koreografi och ljusdesign. I Eksjö arbetade gruppens tre konstnärliga ledare Carl-Oscar 
Sjögren, Karin Linderoth och Eric Sjögren. 
 
The non existent Center arbetar med verktyg från scenkonst, design och aktivism och tidigare 
gestaltningar har till exempel tagit form som en gemensam bussresa i Bergslagen tillsammans 
med publiken, en presskonferens och en kulturkväll i Ställdalen. Personer som involveras i ett 
projekt under gruppens research är med och formar det slutgiltiga verket.  
 
Hos The non existent Center finns också ett stort engagemang för strukturella frågor inom 
kulturproduktion. De ifrågasätter för vem konsten är, hur man kan skapa hållbara 
produktionsformer och hur man kan ”utmana normen för den centraliserade kulturelitismen.” 
2014 köpte gruppen gemensamt en nerlagd järngruva i Bergslagen där de har startat ett 
konstcenter som de planerar att driva till och med år 2070.  De beskriver sin verksamhet där 
som en interdisciplinär gestaltande samhällsundersökning i avfolkningsbygd, där den kritiska 
relationen mellan storstad och landsbygd, tillflykt och flykt spelar centrala roller. 
 
www.stallbergsgruva.se 
 
 
 
 



 

 

 
Produktionsberättelse och beskrivning: WochenKlausur 
 
Produktion mars 2016 – februari 2017 
 
Mars 
Planering av produktionsperiod, Skype möten, dialog med Gislaveds Konsthall om det praktiska: 
bokning av boende för konstnärerna, hyra av kontorslokal, transport. Produktion och distribution av 
press-text, kontakt med press. Side-Show möter tidigare stadsarkitekt i Nässjö, Magnus Runesson, som 
startade nätverket ‘Welcome to Smålandsstenar’ och som ger oss sin berättelse om bakgrunden till 
asylboendet, hur det var när det öppnade och mötte motstånd lokalt. 
 
17 april – 15 maj 
Produktionsperiod: Fyra medlemmar från WochenKlausur bor och arbetear i Smålandsstenar under 
fyra intensiva veckor. Tillsammans med de boende på Smålandsstenars asylboende jobbar de för att 
göra platsen mer lämplig för sitt nuvarande syfte. Alla som velat har målat, skrapat, slipat, lagt nytt 
golv, byggt en uteplats av träpallar med mera. Konstnärsgruppen jobbar hela dagarna på boendet. 
Genom arbetet skapas nära relationer, konstnärerna intar alla sin måltider tillsammans med de boende 
och de anställda, och får uppleva hur livet ser ut för de som bor och arbetar här. De arrangerar även 
möten med lokala skolklasser och det lokala näringslivet för att synliggöra projektet och de boendes 
situation lokalt. När arbetet med att förändra boendet är färdigt, bjuder Side-Show tillsammans med 
WochenKlausur och de anställda, in till Öppet hus på asylboendet den 14 maj; ett mycket lyckat event 
med över 100 besökare från lokalsamhället och regional press. 
 
 

 
 
 
 
September 
Vidare förmedling: Planering av konstnärspresentation och förmedling av projektet på Jönköpings läns 
museum.  
Produktion av affisch för WochenKlausurs presentation 
 
 



 

 

 
 
Oktober  
26 oktober: WochenKlausur ger en presentation av projektet på Jönköpings läns museum tillsammans 
med boendets föreståndare Edina Pivalic och tre av de boende som tog del i projektet. Presentationen 
filmas. Innan presentationen intervjuas de i direktsändning av SR P4 Jönköping. 
 
November – December: 
All dokumentation från projektet redigeras och färdigställas.  Konstnärsgruppens egna projektrapport 
produceras. Side-Show introducerar WochenKlasur till integrationssamordnare i Jönköpings län, Julia 
Sandwall, för att diskutera möjliga framtida samarbeten med konstnärsgruppen. 
 
Februari 2017: 
Utvärdering med konstnärsgruppen och kommunens kulturchef. 
 
 
Publik: 
 
Projektet har engagerad: 
Boende och de anställda på Smålandsstenars asylboende, asylboendets ägare, anställda på Gislaveds 
kommun (kommunstyrelse samt kultur och utveckling/integration), lokala grundskolor och 
gymnasieklasser med lärare, volontärnätverket Välkommen till Smålandsstenar, lokala företag och 
privatpersoner genom donationer och Öppet hus evenemanget (t.ex STOL AB), hem för 
ensamkommande barn i Smålandsstenar, Integrationssamordnare Region Jönköping. 
 
 

 
 
WochenKlausur tar en fika-paus under arbetet tillsammans med några av de boende  
 
Om den färdiga gestaltningen: 
Under våren 2015 bjöd Side-Show in den österrikiska konstnärsgruppen WochenKlausur till 
Gislaveds Kommun. WochenKlausur arbetar genom specifika sociala interventioner för att visa att 
vissa mänskliga livsvillkor inte nödvändigtvis behöver vara som de är. De skapar research-baserade 



 

 

konstverk som inte tar form som något objekt, utan som en konkret social förändring; det kan vara en 
ny lokal organisation, nya samarbeten eller nya mötesplatser. 
Efter flera researchbesök i kommunen, valde gruppen att genomföra sitt projekt på Smålandsstenars 
asylboende och tillsammans med de asylsökande definiera vad som kunde ändras i deras dagliga miljö 
och sedan med gemensamma insatser förändra det gamla hotellet till en mer trivsam plats som bättre 
kan tjäna sitt nuvarande syfte och tillhöra de som bor där. 
 
WochenKlausur gav en publik presentation av sitt projekt på Jönköpings läns museum, Jönköping 
onsdag den 26 oktober, 2016, i ett samarbete mellan ART TALKS och Side-Show: När	konst	blir	
social	intervention/WochenKlausur.	
	

	
	



 

 

	
Från	WochenKlausurs	projektpresentation	på	Jönköpings	läns	museum	
	

	
Manfred	Rainer	från	WochenKlausur	berättar	om	projektet	för	gymnasieskolans	bild	&	form	elever.	
 



 

 

	
	
Asylboendets	föreståndare	Edina	Pivalic	och	Manfred	Rainer	från	WochenKlausur	presenterar	projektet	på	
asylboendet	för	en	lokal	skolklass.	
	
	
	
Om	projektet	–	bakgrund: 
I juni 2015 kom två av WochenKlausurs grundare, Martina Reuter och Wolfgang Zinggi, till Gislaved 
för gruppens första researchbesök. WochenKlausur har en tydlig framarbetad metod efter att ha arbetat 
med liknande projekt i mer än 20 år, som innebär att medlemmar i gruppens kärngrupp inleder 
researchen och senare tas beslutet om vilka inom gruppen är bäst lämpad att genomföra projektet. Vid 
gruppens andra researchbesök i Gislaved som var i oktober 2015 deltog Manfred Rainer, Hannah 
Oellinger, Lena Skrabs och Lisz Hirn. När en färdig projektidé framarbetats sattes den färdiga 
projektgruppen, vilka blev Manfred Rainer, Denizhan Sezer, Hannah Oellinger och Stefan 
Wirnsperger.  
 
Under fyra veckor i april och maj 2016 har gruppen arbetat på Smålandsstenars asylboende. 
WochenKlausur arbetar utifrån att definiera ett konkret problem som kan åtgärdas inom 
förutsättningarna som curatorerna ger dem. Under deras researchperiod i oktober 2015 var kanske den 
tid som situationen för nyanlända runt om Europa var som mest akut. Migrationsverket satte upp 
tältläger och mediala röster pratade om krisen i mottagandet av de nyanlända. WochenKlausur 
återvände till Wien med ett flertal idéer som alla kretsade kring integrationsfrågor. Efter ytterligare 
research valde de att arbeta med ett problem de såg skedde vid den snabba uppstarten av 
ankomstboenden och asylboenden – att byggnaderna inte alls var anpassade för att människor nu skulle 
bo i dem under längre tid i och med att dagens asylprocess tar lång tid. 
 



 

 

 
 
WochenKlausur på Gislaved kommunhus tillsammanas med utvecklare Gislaved kommun Amra Salihovic som 
jobbar med asylfrågor. Möterna med henne fick stor inflytelse på projektets innehåll. 
 
 
Som världen ser ut i dag lever allt flera människor i osäkerhet och i temporära boenden, där man inte 
kan etablera sig, utan istället uppehåller sig i väntan i längre perioder. Många nya asylboenden har 
öppnat under kort tid, i byggnader som inte är anpassade för de olika behov som de som flyttar in har. 
Projektidén var att tillsammans med de asylsökande på Smålandsstenars asylboende definiera vad som 
kunde ändras i deras dagliga miljö och sedan med gemensamma insatser förändra det gamla hotellet till 
en mer trivsam plats som bättre kan tjäna sitt nuvarande syfte och tillhöra de som bor där. Genom 
projektet har WochenKlausur velat möjliggöra ett avbrott i den maktlöshet som asylansökanprocessens 
väntan innebär och skapa förutsättningar till känslor av ägande, delaktighet och kontroll i den rådande 
situationen samt att etablera mer kontakter i samhället för de boende.  
 
När möjliga åtgärder definierats tog WochenKlausur kontakt med många lokala företag för att fråga om 
de ville bidra med material. Syftet var också att genom dessa gåvor etablera ett lokalt engagemang och 
förhoppningsvis ett längre samarbete med de boende. Responsen blev mycket positiv från företag och 
allmänhet: det har donerats byggmaterial, tyger, växter och trädgårdsmaterial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilder från processen att gemesamt bygga om och förändra asylboendet: 
 

 
 
Beslut om ändringar på boendet diskuterades och togs gemensamt 

 
 
Gamla träpallar som skulle omvandlas till nya trädgårdsmöbler 
 



 

 

 
 
Alla möbler i de gemsamma utrymmen putsades och målades om  
 

 
 
Stolarna blev klädd om i tyg donerat av det lokala företaget StolAB 
 



 

 

  En stol “för och efter” 
 
 
De boende har bidragit med sitt kunnande och sina erfarenheter: efter omröstningar av motiv och färger 
har tre skräddare och sytt nya flaggor för byggnaden och klätt om alla soffor och stolar. Alla som velat 
har målat, skrapat, slipat, lagt nytt golv, byggt en uteplats av träpallar med mera.  Ett äldre par med 
gröna fingrar tog ansvaret för planteringen på uteplatsen tillsammans med Smålandsstenarsbon 
Birgitta, en tidigare journalist som kommer förbi och hjälper till även framöver. 
 

 
 
Här görs flaggorna till ingången. Symaskin blev utlånad av den lokala tygaffären 



 

 

 
 

 
 
Pallar görs om till utomhusmöbler 
 
 

 
Mall för mönster till flaggorna vid ingången: en älg och en fredsduva 
 



 

 

 
 
De gemensamma ytorna i asylboendet görs ljuasare och mer välkommande av de boende tillsammmans 
med konstnärerna 

 
 
Under arbetet med att göra om de gemensamma utrymmen. 
 



 

 

 
 
Den nya utomhusplasten med planter donerad av olika privatpersoner lokalt. 

 
 
Trädgården fick skyltar med namn på växter både på svenska och arabiska 
 
 



 

 

 
 
 
Öppet Hus: 
 
I mitten av maj avslutades WochenKlausurs arbete på asylboendet och det firades genom ett Öppet Hus 
för allmänheten. Responsen var över förväntan och många nyfikna kom förbi under dagen för att se de 
stora förändringarna i huset och träffa de boende, personal och konstnärerna. 
 



 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

    
 



 

 

 
 
	

	
	
	
WochenKlausurs	projekt	producerades av Side-Show i samarbete med Gislaveds Konsthall, med stöd 
av Kulturrådet, Region Jönköpings Län och Gislaved Kommun. 
 



 

 

 
Svårighet/ avvikande från ursprunglig projektplan: 
På grund av WochenKlausurs schema kunde deras projekt inte genomföras samtidigt med de tre andra 
projekten i Side-Show, som vi initialt hade tänkt oss. Arbetet på asylboendet genomfördes under fyra 
veckor i april och mai 2016, medan de tre andra projekten ägde rum under oktober 2016.   
WochenKlasurs projekt riktade sig främst till de boende och till en lokal publik, men det var viktigt för 
Side-Show att sprida berättelsen om arbetet på Smålandsstenars asylboende till fler. Under rubriken Art 
Talks på Jönköpings läns museum kunde vi bjuda in WochenKlasur tillsammans med föreståndaren 
och några av de boende på Smålandsstenars asylboende till att presentera sitt projekt för en större 
publik den 26 oktober 2016. På så sätt kunde berättelsen om projektet effektivt spridas till ett nätverk 
utanför lokalsamhället. Under själva produktionsprocessen hade WochenKlausur sett framför sig ett 
större engagemang och deltagande i projektet från skolklasser, men det visade sig att även om de fick 
till en dialog med dessa, var det svårt för klasser att hinna med att vara med och delta utifrån deras 
scheman. 
 
 
Från WochenKlausurs egna uppsummering av projektet: 
 

 
 



 

 

 
 
WochenKlausur i Gislaved: Hannah Oellinger, Stefan Wirnsperger, Denizhan Sezer och Manfred Rainer, april 2016 
	
Mer	om	WochenKlausur 
På inbjudan från olika institutioner, utvecklar WochenKlausur konkreta förslag som syftar till små, 
men effektiva förbättringar av sociopolitiska brister. I det de översätter dessa förslag till handling, kan 
konstnärlig kreativitet inte längre ses bara som en formell handling, utan som en intervention i 
samhället. 39 projekt har genomförts sedan 1993. 
 
Exempel på tidigare projekt: 
Wien (A) | Secession | 1993 | 11 veckor | Sjukvård för hemlösa | WochenKlausurs första projekt 
lyckades göra sjukvården tillgänglig för hemlösa. Sedan dess har en mobil klinik gett mer än 700 
behandlingar per månad, gratis för patienterna. 
 
Salzburg (A) | 1996 | Salzburger Kunstverein | 8 veckor | Bättre villkor i Deportations center | 
WochenKlausur etablerade en samordnande myndighet som ger socialt och rättsligt stöd till människor 
utan papper fängslade på Salzburgs polis- och interneringscenter. 
 
Fukuoka (J) | Museum och Stads Projekt | 1999/2000 | 12 veckor | Byrå för projektbaserad 
undervisning | För att främja de praktiska aspekterna vid att lära, grundades en icke vinstdrivande 
organisation som erbjuder ett brett utbud av “learning by doing” projekt till olika skolor i Kyushu. 
Organisationen är fortfarande aktiv. 
  
Limerick (IRL) | EV + A och Daghdha Dance Company | 2006 | 4 veckor | En biograf curerad av 
invandrare | WochenKlausur inledde den så kallade “Belltable Open”, en gratis biograf där programmet 
sammanställs av invandrargrupper och irländska minoriteter som bor i Limerick. 
 
Kivalina (USA) | Alaska Design Forum | 2012 | 12 veckor | Problemlösning genom 
nätverksbyggande | Invånarna på ön Kivalina i Alaska lever under hot av erosion som orsakas av 
klimatförändringar, utan rinnande vatten eller ordentlig avfallshantering. För att hantera dessa och 
andra frågor och implementera lösningar (t ex. ett alternativt vattensystem) sattes invånare i kontakt 
med experter från hela världen. 
 



 

 

Köln (DE) | Kulturavdelningen Köln | 2013 | 5 veckor | Grannskapsinitiativ | Ett tillfälligt 
projektkontor öppnades för att samarbeta med invånarna om att skapa förslag till förbättring för 
områdets byggda och sociala miljö. 
 
www.wochenklausur.at 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Produktionsberättelse och beskrivning: Osynliga Teatern 
 
Produktion mars 2016 - februari 2017 
 
Mars 
Osynliga Teatern kommer i kontakt med sina medskapare från Syrien, via Tillsammans Nätverket 
(språkcaféet) i Nässjö. Samtal börjar om möjligheten för att dessa personer kan delta i verket med sina 
berättelser. 
 
April 
Osynliga Teatern söker efter andra medskapare, folk som kommer från Nässjö och har en historie at 
berätta. Arbetsförmedlingen visar sig vara bästa sättet utöver Tillsammans nätverket.  
 
Maj 
3 maj: Curatorerna i detaljerad samtal om metod med Jens Nielsen, Osynliga Teatern 
9 maj: Stormöte i Stockholm med alla de Sverige baserade konstnärsgrupperna och Curatorerna.  
23-24 maj: Osynliga Teatern i Nässjö 
 
Juni 
4 och 5 juni: Osynliga Teatern har möten med nätverket Tillsammans Nässjö och med alla medskapare.  
Kontakten med medskapare fördjupas och konstnärerna fokuserar på några specifika berättelser och 
diskuterar med curatorerna hur dessa kan gestaltas. 
Osynliga Teatern projekt beskrivning publiceras på website och Facebook. 
 
Augusti  
4 aug: Osynliga Teatern möter medskaparna i Nässjö 
22 augusti: Side-Show möte i Nässjö med konsthallen, ang. kommunikation, förmedling, publik, 
installation, öppning 
 
September 
5 september: Första rep i Nässjö.  
7 september: Osynliga Teatern, Side-Show curatorer, Nässjö konsthall: möte med press i Nässjö. 
9 september: biljettsläpp! 23 september: premiär inbjudan går ut. 
 
Oktober 
3 okt: Side-Show intervjuas av Sveriges Radio, Jönköping 
10 + 11 okt: Genrep med medskapare. 
12, 13: Installation av caféet / final justering av scenografi med scenograf Annika Tosti 
Workshop och instruktioner med Kulturskolans teatergrupp elever (medverkande) 
14 oktober: Premiär! + verk öppnar för publiken 
15 oktober: verket öppet för publik 
 
December 
December träff i Stockholm – alla konstnärsgrupper + formgivare 
 
Februari 2017 
Utvärdering med konstnärsgruppen och kommunens kulturchef. 
 
 
 
 
Publik: 
 
I utformandefas och gestaltning har projektet engagerad: 
Nässjö Konsthall, Kommunala Kulturskolan (elever teater 8 -13 år, deras anhöriga, samt teaterläraren), 
Nätverket Tillsammans Nässjö (Facebookgrupp och språkcafé), Röda Korset Nässjö, Skådebanan, 
Jönköpings län, Arbetsförmedligen, asylsökande från Syrien. 
 
 



 

 

 
 
Konstnärer och curator presenterar projektet för medverkande elever från Nässjö kulturskola och föräldre, sep 
2016. 
 
 

 
 



 

 

 
Från repetion med medskapare: Tomas Rainaj från Osynliga teatern och curator Nina Øverli med medskapare 
Sonia AlAsni och Felix Martinsson 
 

 
Medskapare Sonia AlAsni intervjuas av journalist från Smålands Dagblad 
 
 
Svårighet/ avvikande från ursprunglig projektplan 
En av de ursprungliga medverkande, en ung kvinna från Nässjö med autism som har skrivit bok om hur 
det är att leva med just denna diagnos, skulle berätta sin historia som en del av verket, men blev 
tvungen att ställa in då hon blev inlagd på sjukhus strax innan repetitionsfasen började.  
 
 
 



 

 

Om den färdiga gestaltningen: 
Under våren 2015 bjöd vi in konstnärsduon Osynliga Teatern till att skapa ett nytt verk specifikt för 
Nässjö. Verket, ‘We all start as strangers,’	var en interaktiv ljud- och teaterupplevelse som utvecklades 
tillsammans med invånare i kommunen och där elever från Nässjö Kulturskola medverkade. ‘We	all	
start	as	strangers’ visades på ”Pinnen” i Nässjö under 2 dagar i oktober 2016. Osynliga Teatern 
besökte Nässjö för första gången i oktober 2015, och inledde då arbetet med att skapa ett nytt verk 
specifikt för staden. Framförallt lät de sina många möten med människor som lever i Nässjö ge form åt 
verket. I utformandet av ’We all start as strangers’ samarbetade Osynliga Teatern med tre medskapare, 
antingen födda i Nässjö eller nyanlända som gjort Nässjö till sitt hem. Dessa medskapare gav form 
åt upplevelsen som erbjöds besökarna. 
 
Publiken fick följa med på en resa genom “Pinnen”, den tidigare stolfabriken i Nässjö, en viktig plats i 
Nässjös förflutna som möbelindustristad. Idag används byggnaden till flera olika ändamål, 
(konstnärstudios, rep- och festlokal, second hand affär) och dess avsaknad av en entydig identitet 
öppnade platsen upp för andra möjligheter. I den tidigare fabrikens olika rum fick publiken uppleva en 
värld av olika minnen och berättelser. Föreställningen var en ljud- och teaterupplevelse där publiken 
fick instruktioner i hörlurar samt från föreställningens medverkande. 
 
 
 
Installationsbilder från de olika stationerna i verket We all start as strangers: 
 

 
 



 

 

 
	
	

	
	
	



 

 

	
	
	

	
	



 

 

	
	
Föreställningens fokus låg i att skapa direkta men ordlösa möten där publiken en och en fick ta del i de 
medverkandes personliga berättelser genom hörlurar. Besökaren blev ledd en och en genom verkets 
olika stationer av barn i åldern 8-13 år från den kommunala kulturskolans teatergrupp. Genom att 
medverka fick denna gruppen barn uppleva hur teater kan göras på olika sätt och samarbeta med 
medverkande med olika bakgrunder. Vi fick kommentarer från många i publiken att det var starkt och ” 
något nytt” att stå framför personer som nyligen flytt från Syrien och få ta del i deras berättelser, eller 
att få höra den nu 25 åriga Felix berätta om hur han blev mobbad under sin uppväxt i Nässjö. Samtidigt 
blev publiken uppmanad till att gå in i sina egna minnen genom att identifiera ett stycke musik som 
betytt mycket för dem.	Till sist i verket fick besökare sitta stilla och lyssna til just “deras” musikstycke 
och ta in över sig det de just hade upplevt.	Vid utgången hade vi arrangerat en mötesplats  i form av ett 
café som organiserades av nätverket Tillsammans Nässjö för att publiken skulle kunna ”landa” i sin 
upplevelse och för att vi skulle kunna fånga up och bemöta eventuella reaktioner. 	
	
’We	all	start	as	strangers’ handlade om de berättelser vi alla bär med oss på olika sätt genom livet, om 
att synligöra olika livsöden och skeenden för varandra. Verket ville erbjuda publiken en chans att ta del 
av erfarenheter ur liv som finns vid sidan av deras eget, men som de kanske inte känner till, och 
samtidigt uppleva egna minnen från ett nytt perspektiv. 
 
 
 



 

 

 Från caféet som nätverket Tillsammans Nässjö skapade i anknyntning till verket 
 
 

 
 
Tomas Rainaj och Jens Nielsen från Osynliga Teatern i repetition med medskapar Mohamad Nouri 
 



 

 

 
 
Anders Kallsen från Röda Korset Nässjö lånte ut möbler till verkests scenografi och caféet.	
	
	
We	all	start	as	strangers	spelades	14/10	och	15/10,	2016 
Mellan kl 13 och 18 dessa dagar släpptes publiken in en och en i verket var 5e minut. 
Föreställningslängden var ca 25 min. 
Plats Pinnen, Fabriksgatan 4, Nässjö. 
Koncept/regi/koreografi: OSYNLIGA TEATERN (Tomas Rajnai, Jens Nielsen) 
Scenografi: Annika Tosti 
Medverkande:  Sonia AlAsni, Felix Martinsson, Mohamad Nouri, samt elever från Nässjö 
Kulturskolas teatergrupp.  
 
Under dessa dagar fick runt 80 personer uppleva verket ‘We all start as strangers’, som snabbt blev 
fullbokat. Inträde var gratis, men platsreservation krävdes. Besökarna var från olika bakgrunder: t.ex 
föräldrar och släktingar till barn i kulturskolan, vänner och anhöriga till de medverkande, andra 
invånare i Nässjö-området som upplevd flykt från Syrien, integrations- och socialarbetare i kommunen, 
kommunens kulturpolitiker, samt kulturproducenter och konstnärer från hela landet. 
 
We	all	start	as	strangers	producerades av Side-Show i samarbete med Nässjö Konsthall, med stöd av 
Kulturrådet, Region Jönköpings Län och Nässjö Kommun. 
 



 

 

 

Utanför den tidigare pinnstolsfabriken ‘Pinnen’under verkets speltid 

 

E-mail feedback från besökare: 

“Hej, Tack sa jätte mycket för den spännande och gripande föreställningen! Tack till alla som jobbade 
där: skådespelare (barnen och vuxen), arrangörer... 

Hälsningar! 
Irene del Pozo (Nässjö)” 
 



 

 

 
Jens Nielsen och Tomas Rajnai från Osynliga Teatern 
	
	
Mer	om	Osynliga	Teatern:	
 
Tomas Rajnai och Jens Nielsen grundade Osynliga Teatern 2012 medan de gick radiolinjen på 
Stockholms Dramatiska Högskola. Som Osynliga Teatern producerar de tvärdisciplinära, platsspecifika 
utställningar och konstverk. Ambitionen är att inspirera besökare till att skapa nya personliga relationer 
till arkitektur och till sin omgivning. 
 
Deras verk är ofta ljudverk som utgår från människors enskilda öden för att skapa olika berättelser om 
en plats. Osynliga Teatern producerar situationer där varje besökare uppmuntras till en nyfikenhet att 
utforska en historia utifrån sina egna erfarenheter. Verken uppmanar besökaren att kliva in i en värld 
där verklighet, det upplevda och det imaginära förs ihop. 
 
Under det senaste året, förutom att utveckla verket ‘We all start as strangers’ för Side-Show, har de 
skapat ett nytt verk ‘Det levda baklänges,’ som hade premiär på Dramaten i Stockholm den 1 okt 2016. 
Samtidigt har de också utvecklat ett nytt projekt i samarbete med Västmanlands Teater och Sveriges 
Radio. Osynliga Teaterns verk har tidigare visats på Färgfabriken, Stockholm (2015), Weld, Stockholm 
(2015), Reykjavik Arts Festival (2015), Copenhagen International Theatre Festival / Metropolis (2015), 
Kungliga Dramatiska Teatern, Stockholm (2014 och 2013).  
 
www.osynligateatern.se 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Kommunikations- och publikarbete (förmedling): 
 
	
Visuell	identitet	och	webbutveckling:	
	
I Side-Shows visuella identitet har vi samarbetat med 2typer, som består av Sepidar Hosseini och Moa 
Schulman. De är formgivare som driver ett normkritiskt forskningsprojekt, BILD-ning. I sina 
undersökningar angriper de visuell kommunikation ur perspektiv som klass, etnicitet, genus och 
sexualitet tillsammans med inbjudna gäster. De ställer frågor kring ”god smak” och vem som har rätt 
till att definiera den. Likt Side-Shows metoder flyttas fokus i BILD-ning bort från en produktorienterad 
kreativitet. 
  
Samarbetet inleddes i maj 2015 när mycket i projektet fortfarande låg på skissbordet. Samarbetet med 
2typer har hjälpt oss att ställa oss frågor kring språk och förmedling som vi inte annars skulle ställa så 
tidigt i processen. Vi hade som önskemål att skapa ett projekt med ett för konstvärlden annat typ av 
uttryck, och det var 2 typers förståelse för detta som gjorde det möjligt att översätta vår projektidé och 
temporära verksamhet till ett visuellt språk. Det var viktigt för oss att undgå den något strama, 
auktoritära och tunga känslan av en konstinstitution, då vi genom projektet ville skapa en identitet som 
var mer flexibelt och öppen, mer som ett magasin eller ett lätt igenkännligt allmänt bibliotek, med 
tydliga klara färger och ett typsnitt med luftig, öppen känsla. Delar av hemsidans rubriker är rörliga, för 
att skapa ett intryck av något öppet/ föränderligt, mindre statiskt än en institution. Varje ort fick en 
egen färgad “flik,” som i ett pappersarkiv, så att alla fyra konstprojekt och orter fick synas lika mycket 
i projektets identitet. Uttrycket lade vikt vid en känsla av tillgänglighet och lekfullhet. Webbsidan är på 
svenska och engelska. 
 
www.side-show.se 
 
Konstruktionen av projektets webb  är gjord av produktionsbolaget Produktion Produktion: 
http://produktionproduktion.se/ 
 
 

 
 



 

 

   
 
 
Sociala medier, strategiskt arbete: 
Facebook: Med intentionen att förankra projektet lokalt över tid och samtidigt sprida information om 
projektet utanför kommunerna, blev Facebook ett viktigt verktyg. Facebook-kontot var den första 
publika delen av projektet, och öppnades långt innan webbsidan lanserades. Det var viktigt för oss att 
kommunicera kring projektet från första start, och att följare skulle kunna få ta del av processen från 
början. Facebook blev också ett viktigt verktyg för att knyta projektet an till lokala grupper 
(t.ex.Tillsammans Nässjö, Välkommen till Smålandsstenar), att förankra projektet och att synas lokalt. 
Parallellt var det möjligt för ett nationellt nätverk att följa projektet från distans. Då vi prioriterade lång 
tid till researchprocess och vårt förankringsarbete, blev Facebook (tillsammans med instagram) ett 
viktig sätt att uppdatera vår publik med olika summeringar av vad som hade hänt den senaste tiden och 
bygga upp förväntningar. Vårt syfte var också att förmedla att processen och de som berörs av den, är 
lika viktig som det färdiga konstverket/föreställningen/resultatet. 
 
Instagram – Projektets Instagramkonto fungerade som ett levande arkiv, där nya följare enkelt kunde 
gå in och bekanta sig med projektets tidigare händelser och där man kunde se vart projektet befann sig 
just nu. Projektet skulle kunna följas varsomhelst och närsomhelst – olika publiker på olika platser fick 
möjlighet att se vad som hänt i alla fyra projekt och följa dessa från dag till dag. På denna platform 
kunde projektet framträda lite mer informellt och spontant än på Facebook. Vi la enkelt upp nya bilder 
när vi var på resa och under intensiva dagar med konstnärsgrupperna i produktion. Det är också tydligt 
att instagram föredras av ungdomar; efter varje möte på skolor och med ungdomsgrupper fick vi nya 
följare på Instagram. 
 
Facebook markerade viktiga händelser i projektet – genom den plattformen berättade och förmedlade 
vi en mer detaljerad bild av processen än på Instagram. Båda plattformar har för oss haft en tydlig 
funktion i projektet. Viktigt med sociala medier för ett socialt engagerad projekt, då det oftast är så att 
bara speciellt intresserade går in på en hemsida, medan många fler vill och kan följa ett flöde på en 
kanal i sociala medier. 
 
 

 
 



 

 

 
 
Bilder: Side-Show:s Facebook sida, Side-Show:s Instagram 
 
Tryckt material: 
A3 affischer i färg (en för varje ort och konstnärsgrupp) blev designat av 2typer och sattes upp i 
tätorterna i varje kommun: på Kulturtavlor, i affärer, i bibliotek etc. Vi använde oss också av 
museernas och konsthallarnas etabelerade distributionskanaler för sina affischer (regionala och 
nationella utskick till andra institutioner). Vi distribuerade också själva till andra platser som passade 
lokalt. Affischerna var utformade för att visas ihop, alla fyra, så att publiken kunde upptäcka projekten 
som ägde rum i de andra kommunerna. En del hänges upp 3 veckor innan öppning, sen ökades detta 
några dagar innan öppning, så att affischerna till sist fick synas lite överallt.  
 

     

  Bilder: alla fyra affischerna. från Vetlanda, Nässjö, Gislaved och Eksjö 



 

 

 
Olika utskick (Mailchimp): 
Vi delade vår mailinglista in i olika grupper och gjorde riktade utskick till specifika grupper på varje 
ort. Genom detta fokuserade arbetet nådde vi lokala nätverk, personer och organisationer som vi hade 
haft kontakt med under produktionen,(politiker, föreningsliv, skolor, gymnasiet) och press (både lokalt 
och nationellt.) Samtidigt har vi tillsammans breda personliga nätverk av andra kulturproducenter och 
konstinstitutioner nationellt som utgjorde grunden i vår nationella utskickslista. En stor del av detta 
nätverk följde projektet från research till färdiga produktioner. 
 
Under research och tidig produktion skickade vi riktade presstexter per mail till lokal press specifikt för 
varje projekt i varje ort och skapade tidig en relation till pressen lokalt. 
 
Det första officiella nyhetsbrevet/ mailutskicket från Side-Show gick ut den 7 september till lokal och 
nationell press: 
7 september: Pressutskick: Snart öppnar Side-Show!  
15 september: Snart öppnar Side-Show! Biljetter är släppta (till hela mailinglistan) 
22 september:  Inbjudan Engelska: Side-Show opening soon! Tickets are now released! (engelska) 
 
I tillägg till detta, när det närmade sig öppning gjorde vi även mindre, riktade utskick till grupper och 
individer som vi och konstnärsgrupperna hade haft kontakt med på plats, samt till skolor, lärare och 
politiker, tjänstemän och organisationer lokalt som vi gärna ville nå ut till. 
 
9 okt: Välkommen till "We all start as strangers" i Nässjö! (Till lokala grupper/kontakter i Nässjö) 
21 okt: Välkommen till "När konst blir social intervention / WochenKlausur"  (Till hela mailinglistan = 
lokala grupper i Gislaved/Smålandsstenar 
 
 

 
 
 
Om bruk av språk:  
I vårt språkbruk ville vi prioritera tillgänglighet och att bygga upp ”rätt” förväntningar. Därför 
prioriterade  vi etablerade begrepp och strukturer från teater och lanserade verken vid hjälp av ord som 
föreställning, boka biljetter, upplevelse, besökare och ta del av istället för ord som t.ex. performativ, 
performance, interaktiv. 
 
Press, strategiskt arbete:  



 

 

Från de första researchbesöken med konstnärsgrupperna, var Side-Show:s kontakt med lokal press en 
del av det strategiska arbetet. Enligt projektets metoder var det viktigt att folk skulle få veta vem vi var 
och vad vi gjorde där, för lokal förankring och för att skapa rätt sorts uppmärksamhet kring projektet. 
Vi har upplevt vårt lokala pressarbete som framgångsrikt, med vissa journalister som följde projektet 
på olika platser från research till färdiga verk. För det nationella pressarbetet rådgjorde vi med 
kommunikatörer i våt nätverk men lyckades inte helt slå igenom konkurrensen om det lilla utrymme 
kulturreporterna har.  P1 kultur var insatta och intresserade av projekten, vi hade en avtalad tid för ett 
reportage men då de ville ha mer live-ljud än inspelat (verken tog var i stora delar ljudvandringar i 
hörlurar) tyckte de inte att formatet passade. Som förväntat var det svårare att få konst- och nationell 
press att uppmärksamma ett regionalt konstprojekt. 
 

     
 
Bilder: Smålandsposten intervju Osynliga Teaterns medskapare Sonia AlAsni i Nässjö. Värnamo nyheter intervjuar Manfred 
ƒrån WochenKlausur. Sveriges Radio Jönköping intervjuar Edina Paliovic, föreståndare på Smålandsstenars asylboende. 
 
 
 
Side-Show ‘s pressarkiv: 
Sveriges Radio, p4 Jönköping, 26 oktober. (Samtalet börjar vid tiden 02:15:40) 
Vetlanda-Posten, 17 oktober, 2016 
Cora, nr 46, oktober 2016.  
Sveriges Radio, p4 Jönköping, 6 oktober 2016. (Samtalet börjar 10:58 min in i programmet) 
Höglandet.nu 5 oktober 2016 
Smålands-Tidningen, 4 oktober, 2016  
Sveriges Radio, p4 Jönköping, 3 oktober 2016. (Samtalet börjar vid tiden 2:31:25.) 
Vetlanda-Posten, 13 september 2016 
Smålands Dagblad, 9 september 2016 
Sveriges Radio P4, Jönköping, 3 augusti, 2016. (Vid 1:22:50) 
Vetlandaposten, 2 augusti, 2016 
Jönköpingsposten, 28 maj, 2016 
SR, P4 Jönköping, 14 maj, 2016 
Värnamo Nyheter 4 maj 2016 
Vetlanda-Posten 6 december 2015 
Smålands Tidningen 3 december 2015 
Värnamo Nyheter 29 oktober 2015 
SVT Jönköping 27 oktober 2015 
Sveriges Radio, Förmiddag i P4 Jönköping, 27 oktober 2015 
(Först vid 2:47:50, sen vid 3:14:30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pressklipp 2016 (urval): 
 
16.10_Cora 46 oktober: 

Smålands-Tidingen 16.10.05:

 
 
 



 

 

 
Smålands Dagblad 16.09.09: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jönköpingsposten 16.05.28: 
 
 

 
 
 
 
Vetlanda-Posten 16.10.17: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Förmedlingsarbete: 
 



 

 

Lokalt:  
Organisationer, föreningar, skolor, kulturskolan, kommunalt anställda: Samarbeten vi haft i 
utformandet och genomförandet av dessa projekt är med bl.a kulturpolitiker, integrationssamordnare, 
asylsökande, ägare av ett privat asylboende, kommunala kulturskolan, språkcaféer, lokala konstnärer, 
pastorer inom frikyrkor, försvarsmakten, körsångare, somaliska föreningar, SFI, bl.a. 
 
Regionalt:  
Jönköpings läns Museum, 26 oktober  2016+ 18 mars 2017 
 
Nationellt: 
Curatorernas och konstnärernas metod, tillsammans med erfarenheterna från samarbetet, har under 
2016 presenterats för nationella nätverket för kommunala konstverksamheter i Luleå, på Jönköpings 
läns museum (WochenKlausur och Poste restantes projekt) och på Curatorutbildningen SU.  
 
Om presentationen på nationella nätverket för kommunala konstverksamheter i Luleå: 
Side-Show bjöds in till att presentera sitt projekt på nationella nätverket för kommunala 
konstverksamheter i Luleå den 10 mars 2016. Programpunkten med Side-Show inspiration för nya 
former för samverkan mellan olika aktörer. 
 
 

  
Bilder: Från Side-Shows presentation i Luleå  
 
 
Om presentationen på Curatorutbildningen/Stockholms universitet: 
Den 10 nov 2016 var Side-Show gästföreläsare på MA Curating Art, Stockholms Universitet,  
i kursen Audience & Audiences som leds av Sara Källström (Magasin 3/Nordiska Museet) och Miriam 
Andersson Blecher (Botkyrka konsthall). Under en halv dag presenterade vi projektet för studenterna i 
år ett. Audience & Audiences presenterar olika perspektiv och exempel på hur man kan arbeta som 
curator i olika typer av projekt och då med fokus på de förmedlande och kommunikativa delarn av 
projektet.  
Side-Show bjöds in till att föreläsa för studenterna för att det som projekt tar sitt ursprung från olika 
specifika sociala sammanhang i de deltagande kommunerna, och för att det är ett mobilt projekt, som 
har en både konstvan och konstovan publik och vill nå ut till nya målgrupper. 

  
Från Side-Show:s föreläsning på Curatorutbildningen 



 

 

 
Under 2017: Side-Show blev inbjudna att presentera projektet för ”Konstdialog”,	ett	nätverk	av	
regionala	kulturarbetare	/	kulturaktörer,		på Jönköpings läns museum. Projektet blev också en ‘case 
study’ för en av studenterna vid Akademi Valands kurs ’Att beställa och curera samtidskonst i det 
offentliga rummet’ Johanna Adebäck. 
(http://akademinvaland.gu.se/utbildning/fristaendekurser/vcur01) 
 
 

 Curator Therese Kellner presenterar Side-Show, på Jönköpings 
läns museum, 2017.  
 
 
Kommande publikation: 
Tillsammans med vår samarbetspartner Konstfrämjandet kommer vi fortsatt förmedla och fördjupa 
erfarenheter i en bok som publiceras under Samtidskonstdagarna (okt 2017). I samtal med ett urval 
verksamma inom fältet diskuterar boken hur ny konst kan produceras i ett samhälle i förändring med 
stora demografiska skiften och nya behov för att nå olika grupper. Fokus ligger på kunskapsförmedling 
till olika kulturproducenter nationellt, och i det syftet är Konstfrämjandet en aktuell och stärkande 
samarbetspartner. Publikationen kommer designas av 2 typer som har skapat Side-Shows visuella 
identitet.  Bidrag för arbetet med publikationen är beviljat av Nämnden för Arbetsmarknad, Näringsliv 
och attraktivitet, Region Jönköpings län, samt Konstnärsnämnden. 
 
 
 
 
 
 



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 18-31
Tid: 2019-02-04   kl:14.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal B

§22 Återremittering – Verksamhetsbidrag kultur 
2019
Diarienummer: RJL 2018/2395

Beslut 
Presidiet

 Beslutar bordlägga ärendet för vidare hantering.

Sammanfattning 
Nämndens budget för 2019 innehåller ett anslag på 11 632 000 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att 
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och 
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens 
utveckling och implementering finansieras.

Vid nämndens sammanträde 2019-01-23 § 10 
 återremitterades beslut om verksamhetsbidrag för 

Österängens konsthall till presidiet för vidare hantering.
 Utvecklingsbidragen till regionens egna verksamheter 

återremitterades till presidiet tillsammans med beslut om  
240 000 kronor till Fristadsregion och beslut om 250 000 
kronor till Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens 
implementering.

Man beslöt även att 
 Göra en översyn av regelverk när det gäller 

bidragsgivning till regionens egen verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämnden 2019-01-23 §10

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs, samt att presidiet ges 
möjlighet att ta del av kompletterande handlingar tillsammans 
med projektbeskrivningar samt redovisad finansiering.
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Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Innehållsförteckning 



Utvecklingsbidrag

Organisation
Namn

Kultur och utveckling, Region Jönköpings Län

Adress

Kulturens hus N3, Länssjukhuset Ryhov

Postnummer

55185

Ort

Jönköping

Telefon

0722045295

E-post

camilla.eskel@rjl.se

Url

http://www.rjl.se/dans

Bank/Plusgiro

935-2634

Org/personnr

162321000057

Projektinformation
Projektnamn *

DANSSpår

Startdatum *

2019-06-03

Slutdatum *

2022-05-31

Fördjupad information
Organisationsnamn

Kultur och utveckling/dans

Organisationsform

Region

Projektledare

Camilla Eskel

E-post till projektledare

camilla.eskel@rjl.se

Kontaktperson

Camilla Eskel

Telefon dagtid till kontaktperson

0722045295

E-post till kontaktperson

camilla.eskel@rjl.se

Konstområde (flera kan anges)

Dans

Vad är projektets syfte?

- Stärka dansens infrastruktur - Nå ut med fler dansproduktioner i länet - Aktivt arbeta med publikutveckling och kunskapsöverföring kring
dans som konstform. - Öka det konstnärliga skapandet i länet, både av aktörer bosatta i länet, hemåtvändare och danskonstnärer
nationellt och internationellt - Bygga upp och stärka residens, gästspel och samproduktioner i hela länet.

Vad ska genomföras inom projektet?

DANSSpår ska möjliggöra att dansen får en tydligare närvaro i länet, detta genom att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för
dansen och öka kunskapen kring professionell dans i länet. Smålands Musik och Teater har inlett arbetet för att hösten 2019
förhoppningsvis ingå ett avtal med Jönköpings kommun och där bli underpart till Dansnät Sverige (mer info om detta i bifogad
projektbeskrivning), detta kommer vara ett led i arbetet med att få ut dansproduktioner till fler platser i länet. För att möjliggöra för

mailto:camilla.eskel@rjl.se
http://www.rjl.se/dans


dansen att få en naturlig plats i scenkonstutbudet och hos invånarna kommer det även finnas publikarbetare med lokal förankring i våra
kommuner, DANSSpår kommer inleda arbetet med tre kommuner (Jönköping, Gnosjö, Värnamo) under första året och samtidigt arbeta
med att fler kommuner ska ingå. Publikutvecklarna har i uppgift att hitta, möta och locka nya publikgrupper till dansen. Inte enbart till de
produktioner som kommer att spela, utan även till residensen, samtalen, workshops mm. Med den starka lokala förankringen kommer de
att kunna arbeta nära föreningslivet, civilsamhället och utövare i kommunen. Som ett led i att även sprida dansen utanför kommunen
kommer DANSSpår samarbeta med upparbeta interkommunala samarbeten mellan kommuner - så som det mellan Gislaved - Värnamo -
Gnosjö - Vaggeryd som tillsammans arbetar på att förmera det som sker i respektive kommun. DANSSpår kommer arbeta för att
inkludera fler kommuner i att ge sina medborgare möjlighet att möta dans som sker på andra platser i länet. Ett sätt kommer vara att
erbjuda dansbussar - vilka kommer att möjliggöra för fler att möta, upptäcka, prata och kunskapsöverföra kring dans. Utbudet av
traditionella scener i länet som kan ta emot professionella dansföreställningar är begränsade, vi kommer därför arbeta med att hitta nya
spelplatser och att hitta nya sätt att arbeta och presentera dans i länet. Detta kommer ske genom nya typer av residens men vi har även
som mål att kunna samproducera dans. Residensen kommer utformas beroende på den infrastruktur och konstnärliga ingång som
kommunens egenart har. Detta gör att residensen kommer att vara vitt skilda, men det gemensamma är att de kommer sprida
danskonsten till nya platser och ny publik i länet. Under projektet kommer vi även inleda arbetet med en sommarskola för professionella
utövare och under konstnärlig utbildning. Vi kommer inrikta oss på att få en blandning mellan professionella utövare/studenter i länet och
nationellt och med ambition att även locka internationella utövare. Detta kommer vara ytterligare ett led i att stärka och
kompetensutveckla våra utövare, men även för dem att nätverka och få in skapande i länet.

Beskriv projektorganisationen.

Kultur och utveckling/dans äger projektet och driver det. En styrgrupp av den regionala dansutvecklaren, konstnärliga ledaren i dans på
Smålands Musik och Teater, samt representanter från de berörda kommunerna (Jönköping, Gnosjö och Värnamo) kommer ses
återkommande för att driva projektet framåt och gemensamt forma och utveckla det kopplat till de produktioner och residens som
genomförs i länet.

Beskriv hur projektet skapar regionalt mervärde och bidrar till Jönköpings läns kulturutveckling och attraktionskraft.

DANSSpår relaterar tydligt till Kulturplanen genom att stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet genom den infrastrukturs utveckling
DANSSpår vill stärka för dansen i länet och mellan kommuner, för att kunna möjliggöra fler produktioner och residens i länet - så att
medborgare kommer ha möjlighet att möta, delta och se professionell dans på andra "nya" platser samt stärka de platser som redan
finns. Genom att öka inflödet av professionella dansaktörer och öka medvetenheten kring dansen kommer vi bygga en kritisk massa och
ge medborgare möjlighet att möta dans som konstform. Vi kommer även att bygga upp kunskap kring professionell dans i länet för att
möjliggöra för danskonstnärer att verka under kortare och längre perioder, som i förlängningen kan skapa en attraktionskraft för
danskonstnärer att vilja verka och bo i länet.

Var produceras projektet?

Gnosjö,Jönköping,Värnamo

Var genomförs projektet?

Gnosjö,Jönköping,Värnamo

Hur marknadsförs projektet?

Dels genom traditionella markandsföringskanaler som respektive part har (annonser, flyer, affisch, sociala medier). Det största arbetet
kommer publikutvecklarna göra genom att bygga upp ett nätverk av redan existerande publik men även att hitta, möta och bygga ny
publik. Detta arbete kommer vara operativt och ske genom möten där arrangemang och projektet beskrivs för de nya grupperna.

Hur utvärderas projektet? Hur sprids resultat och erfarenhet?

Genom att möta deltagande och publik, men även mätning av ökad närvaro av dans i länet (produktioner, residens, workshops mm) Vi
kommer att sprida detta på konferenser och i våra respektive nätverk.

Tillämpas kollektivavtal?

Ja  Nej

Tillämpas medverkans- och utställningsavtalet (Mu-avtalet)?

Ja  Nej

Målgrupp (flera kan anges)

0-12 år,13-18 år,19-25 år,26 år och äldre

Beskriv målgruppen utifrån genus och etnicitet.

Vi ser till allas lika värde och ser ingen skillnad på kön, funktionsnedsättning eller etnisk härkomst. Vårt mål är att DANSSpår kan nå ny
publik, nya deltagare som får möta danskonst i länet.

Hur når ni fram till och arbetar med ovan angivna målgrupper?

Det största arbetet för att nå målgrupperna kommer publikutvecklarna och kommunerna göra och detta genom ett arbete bla mot skola,
konstmuseum, föreningar i kommunerna och civilsamhället.

Samverkar projektet med annan part (konstnärligt, kulturellt, tekniskt eller ekonomiskt)?

Ja  Nej

Om ja, ange vem och hur.

- Jönköpings kommun - Värnamo kommun - Gnosjö kommun - Smålands Musik och Teater

Har projektet genomförts tidigare?

Ja  Nej



Om ja, bifoga redovisning (max 1 st A4).

Helst en PDF-fil

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom barn- och ungdomskultur?

DANSSpår vill ge verktyg för livslångt lärande. Detta genom att möjliggöra för barn och unga att se, möta, prova och prata dans. Vi vill
inspirera, kunskapsöverföra, visa på konstnärliga processer och olika sätt att arbeta med dans.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom etnisk och kulturell mångfald?

Vi ser till allas lika värde och ser ingen skillnad på kön, funktionsnedsättning eller etnisk härkomst. Ett respektfullt samtalsklimat, där alla får
komma till tals på lika villkor oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller bakgrund.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom jämställdhet?

Vi ser till allas lika värde och ser ingen skillnad på kön, funktionsnedsättning eller etnisk härkomst. Ett respektfullt samtalsklimat, där alla får
komma till tals på lika villkor oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller bakgrund.

Hur arbetar projektet med hållbar utveckling inom tillgänglighet (funktionsnedsättning, ekonomi m.m.)?

Vi ser till allas lika värde och ser ingen skillnad på kön, funktionsnedsättning eller etnisk härkomst. DANSSpår kommer samverka med Share
Music and Performing Arts med det arbete som de bedriver.

Hur bidrar projektet till en bättre miljö?

DANSpår kommer i största möjliga mån använda tåg som transportmedel för de som ingår i projektet. Maten kommer vara vegetarisk
och i största möjliga mån ekologisk och närproducerad.

Övrig information om hur projektet bidrar inom hållbar utveckling.

Vilka åtgärder planeras om övriga bidragsgivare (förutom Region Jönköpings län) inte beviljar sökt/sökta bidrag?

Projektet kommer då att genomföras i mindre skala.

Detaljerad projektbeskrivning

Helst en PDF-fil

Projektbeskrivning DANSSPår .pdf

Detaljerad budget för hela projekttiden.

Helst en PDF-fil

DANSSpår.xlsx

Budget för år 1 av ett flerårigt projekt (använd samma struktur som gäller för den fleråriga budget som skrivits tidigare
under "Kostnader" och "Intäkter").

Helst en PDF-fil

DANSSpår år ett.xlsx

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Eventuell bilaga

Helst en PDF-fil

Bankgiro (7-8 siffror)

935-2634

Intäkter

Ange intäkter för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika intäkter för år 1 anges i bilaga under
"fördjupad information".

Intäktstyp Finansiär Sökt belopp Beviljat belopp Aktuellt belopp

Bidrag från Region
Jönköpings län

 

935 000 935 000

Bidrag från  Kulturrådet 1 500 000 1 500 000

 



 

 

Egen finansiering  906 000 906 000

Övriga intäkter och
sponsring

 

3 875 380 3 875 380

Försäljning  

 

Summa intäkter 7 216 380

Kostnader

Ange kostnader för hela budgetperioden. Vid ett flerårigt projekt ska specifika kostnader för år 1 anges i bilaga under
"fördjupad information".

Kostnadstyp Belopp

Projekt-
/produktionskostnader

 

 3 325 000

Administrativa kostnader   3 571 380

varav lönekostnader  3 121 380  

varav lokalkostnader  300 000  

varav
marknadsföringskostnader

 

150 000  

Övriga kostnader   320 000

Summa kostnader 7 216 380

Godkänn och skicka in

Kryssa i rutorna nedan för att bekräfta att du godkänner din ansökan.

Jag har rätt att företräda sökande organisation och är behörig att skicka in ansökan.

Jag är medveten om att organisationen blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga
grunder, om villkor inte uppfylls, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.



DANSSpår  
Projektbeskrivning 2019-2022  

 

Bakgrund 
Dansen i Jönköpings län står inför stora utmaningar och möjligheter att etablera sig 
som ett naturligt inslag i vår scenkonstmiljö och kulturyttring i länet. Sedan flera år 
tillbaka pågår ett strategiskt arbete för att stärka danskonstens roll i länet och 
kunskapen kring konstarten. Vi vill under de närmaste tre åren aktivt satsa på en 
starkare dansprofil i hela länet på regional och kommunal nivå för att låta dansen få 
en given plats i länet för våra medborgare/invånare och fria utövare.  
 
DANSSpår är helomfattande och tar ett helhetsgrepp för att bygga upp ett 
danslandskap i Jönköpings län. Ett landskap där ett flöde av fria utövare kommer 
kunna möjliggöra för mer konstnärligt skapande på fler platser i länet. Ett landskap 
som vill bredda dansutbudet – visa på bredd och spets, det lokala till det 
internationella, det färdiga och det under process.  

I länet finns det få verksamma professionella danskonstnärer, dessa vill vi genom 
projektet på olika sätt ge möjlighet till att utveckla sitt konstnärliga skapande. Men 
även bygga upp kunskapen kring danskonsten i länet och på detta sätt bli 
startpunkten för fler utövare att etablera sig i länet.  

Genomförande 
Under de tre kommande åren vill vi utveckla dansinfrastrukturen i länet så att fler 
professionella dansproduktioner kan spela ute i länet och möjliggöra för fler att möta 
och se professionell dans. Projektet vill även få in mer konstnärligt skapande i länet 
då vi saknar en dansensemble. Detta genom olika former av residens. Residensen 
kommer att utformas beroende på den infrastruktur och konstnärliga ingång som 
kommunens egenart har. Detta gör att residensen kommer att vara vitt skilda, men 
det gemensamma är att de kommer sprida danskonsten till nya platser, ny publik och 
stärka kunskapen kring dans i våra kommuner.  

Kommunerna kommer att vara arrangörer av dansproduktionerna som visas i deras 
kommun. Genom projektet kommer vi att stärka deras kunskap kring att arrangera 
dans – gällande teknik, marknadsföring, publikutveckling mm. Både genom 
utbildningar som Dansnät Sverige erbjuder, kunskapsöverföring mellan parter i 
projektet, och kompetensutveckling på annat sätt. Detta för att aktivt arbeta för att 
kunna permanenta detta efter projektets slut.  

Vi kommer arrangera en resa till Tanzmesse 2020 där inbjudna företrädare som 
arbetar med danskonsten i Jönköpings län, regionalt och kommunalt blir inbjudna. 
Syftet med resan är att verksamheterna och tjänstemännen ska få möjlighet att 
mötas och tillsammans reflektera och diskutera danskonsten så som den ser ut och 
verkar idag. Tanzmesse 2020 bör ses som ett led i att öka kunskapen kring 
professionell dans och ytterligare förankra det arbete vi genomför i projektet och för 
att få det att bli bestående. Genom detta vill vi mötas i gemensamma referenser och 
för att underlätta arbetet med samverkan, utvecklingen och infrastrukturen av dansen 
regionalt. 



 

Vi kommer även att knyta kontakt med andra organisationer och företag som 
framgångsrikt arbetar med dansutveckling, publikarbete och marknadsföring för att få 
kunskap och inspiration. Det kommer vara möten med bla. Producentbyrån, Bohm 
Bohm room med flera.  

För att möjliggöra att fler möter professionell dans planerar vi att arrangera 
dansbussar från andra kommuner i länet där man för tillfället inte har scener, resurser 
eller möjlighet att ta emot professionell dans. Dansbussarna kommer att vara en plats 
där man på väg till arrangemanget kan se på dansfilm och på hemvägen diskuterar 
vad man precis tagit del av – en del i danskunskapande på bussen. Dansbussarna 
kommer att vara kopplade till publikutvecklingsarbetet.  

Vi kommer att stärka kunskapen kring dans på de nya spelplatserna genom att 
utveckla publikarbetet inom dessa kommuner – på plats, med en tydlig lokal 
förankring. Publikaktiviteter, studiecirklar och workshops kommer erbjudas -  både 
fristående men även i största möjliga mån kopplade till de professionella 
dansföreställningar och residensen som kommer till länet. Projektet kommer arbeta 
aktivt för att hitta nya spelplatser och fler parter att samarbeta med och detta betyder 
att publikarbetet även kommer att ske på dessa platser.  
 

År 1 
Under år ett kommer DANSSpår att arbeta med de produktioner som kommer 
planeras. 

 
- Under sommaren kommer vi arrangera sommarskolan där vi kommer ha nationella 
och internationella danskonstnärer som undervisar/kurerar skolan. Skolan kommer 
rikta sig till dansare i och utanför länet.  

-  Anna Öberg kommer under hösten med sitt nyproducerade verk för Dansnät 
Sverige. Öberg står med ena foten i folkdansen och den andra i koreografi, dessa 
förenar hon för att utveckla folkdansen och dekonstruera den med koreografiska 
nycklar. Verket kommer att spelas både i Jönköping och Värnamo och kopplat till 
detta besök kommer vi ha samtal och workshop.  

 
-  Vi arbetar på att Fabio Liberti ska presentera den interaktiva ”föreställningen” We 

are present under hösten. Under 90 minuter får publiken vara med och se hur ett 
verk arbetas fram och tillsammans ta koreografiska val för att se hur verket ändras 
och utvecklas. Detta kommer vara ett verk som inte är ett klassiskt dansverk utan ett 
led i att öka danskunskapen och visa på en konstnärlig process i koncentrerad form.  

- Vi kommer under året arbeta med att etablera och få till stånd ett flertal residens i 
länet, samtal pågår med Jonas Örknér, Cynthia Botello, Emma Strandsäter och 
Tugce Tuna.  



- Publikarbetet och dansbussar kommer kopplas till de andra dansproduktioner som 
kommer att visas under hösten i länet, alla är inte klara än. Samtal har inletts med 
Gnosjö kommun gällande en dansproduktion.  

- Fortbildning/kompetensutveckling för publikutvecklarna, marknadsförarna, med 
flera.  
 

År 2 och 3  
Under år två och tre fortsätter arbetet på samma vis (produktionerna är inte lagda än 
och därav svårt att nämna namn) men med en tydlig koppling in i det lokala, 
kommunala och regionala gällande publikutveckling, workshops, dansbussar med 
flera. Vi kommer utveckla fler residenser och med strävan om att arbeta med fler 
kommuner. Vår ambition är att sommarskolan fortlöper varje år och etablerar sig i 
länet och nationellt.  

Under år två planerar vi resan till Tanzmesse och kommer fortlöpande att arbeta med 
fortbildning för de grupper och delar som är involverade i DANSSpår.  

 

Dansnät Sverige 
Är ett fristående nätverk där dansscener, institutioner, regionala dans- och 
musikverksamheter samt kommunala och regionala kulturförvaltningar samverkar för 
att stärka danskonsten genom att stimulera till ökat intresse och nyfikenhet och 
stärka och bygga nationella strukturer för den samtida danskonsten 

Dansnät Sverige har sin grund i engagerade, övertygade arrangörer som tillsammans 
med danskonstnärer skapar och verkar för ett danslandskap med angelägen och 
efterfrågad dans som når ut till sin publik. 

 
Ett led i arbetet med att stärka dansen och dess närvaro i länet kommer vara att 
Smålands Musik och Teater blir underpart till Dansnät Sverige, Jönköpings kommun 
är i nuläget och kommer att förbli huvudpart, och genom detta samarbete möjliggöra 
att Dansnät Sveriges dansproduktioner kan spelas på fler platser i länet och bredda 
dansutbudet. Processen är påbörjad för att möjliggöra så att Smålands Musik och 
Teater kan bli underpart till hösten 2019. Detta kommer regleras separat i ett avtal 
mellan dessa två parter.  

 
Rollfördelning  
Kultur och utveckling/dans har det övergripande ansvaret och den sammanhållande 
rollen för projektet. Kommunerna ansvarar för dansproduktionerna i respektive 
kommun i samarbete med Småland Musik och Teater. De ansvarar för 
arrangemangen, marknadsföring och publikutveckling kopplat till DANSSpår. 
Smålands Musik och Teater stöttar kommunerna i sitt arrangörskap med teknik, 
marknadsföring och produktioner.  

 
 



En styrgrupp av medlemmar från de delaktiga kommunerna, Smålands Musik och 
Teater och Kultur och utveckling/dans kommer att ingå i en grupp som tillsammans 
utformar hur projektet arbetar med varje produktion, hur residens och workshop ska 
utformas och arbetas med.  

 
Samarbete 
DANSSpår är ett projekt som bygger på att samarbeten mellan region, Smålands 
Musik och Teater, kommuner, civilsamhälle och fria utövare fungerar. Detta är det 
sätt dansen måste arbeta för att kunna etablera sig i länet. Genom en gemensam 
vision, gemensamt arbete och tillit kommer dansen inta vårt län och utveckla vårt 
danslandskap. Vi kommer arbeta mer genomgående i länet och sprida och 
sammankoppla det som sker i länet. Broar mellan det som tidigare skett isolerat.  
 

Stipendium 
Som ett led i dansutvecklingen i länet kommer Region Jönköpings län kultur och 
utveckling/dans, Smålands Musik och Teater och Jönköpings kommun 2019 att 
instifta ett dansstipendium som ligger utanför projektet men som visar på hur 
samarbetet genomsyrar fler delar kring dansen. Danskonstnärer hemmahörande i 
eller med anknytning till Jönköpings län kommer att kunna söka. Stipendiet erbjuder 
stipendiaten två veckors eget arbete i dansstudion på Kulturhuset Spira, boende i 
Jönköping och en mindre summa. Det kommer inte att innefatta något 
produktionskrav, däremot kommer stipendiaten i samråd med dansutvecklaren 
arbeta fram en publikaktivitet som genomförs under hösten. Detta kan vara i form av 
en open sharing, work in progress, workshop eller föreläsning. En referensgrupp av 
representanter från de tre organisationerna kommer att sitta i en urvalsgrupp och 
gemensamt välja stipendiat. Utlysningen kommer att ske i början av 2019. 

 

 

 

 



DANSSpår 2019-2022

Produktionskostnader Jönköpings kommun 900.000 kr 
Personalkostnader Jönköpings kommun 837.900 kr 
Produktionskostnader Värnamo Kommun 300.000 kr 
Personalkostnader Värnamo kommun 300.000 kr 
Produktionskostnader Gnosjö kommun 25.000 kr 
Personalkostnader Gnosjö kommun 120.000 kr 
Produktionskostnader Smålands Musik och Teater 900.000 kr 
Personalkostnader Smålands Musik och Teater 492.480 kr 
Personalkostnader för Kultur och utveckling 726.000 kr 
Publikutvecklare Jönköping 345.000 kr 
Publikutvecklare GGVV 300.000 kr 5.246.380 kr 

Kostander för dansbussar 120.000 kr
Kostander för workshops 60.000 kr
Kostander för residens 1.500.000kr 
Kostnader för kompetensutveckling 110.000 kr 
Kostnader för sommarskola 180.000 kr 1.470.000 kr 

totalt 7.216.380 kr 



DANSpår år 1

Intäkter 
Bidrag från Regionen 305.000 kr
Bidrag från Kulturrådet 500.000 kr (Ej beviljat än)
Egen insats 302.000 kr
Övriga intäkter 1.308.460 kr (Jönköpings kommun, Värnamo kommun, Gnosjö kommun, Smålands Musik och Teater)

totalt 2.415.460kr

Kostnader 
Projekt/produktionskostnader 1.135.000
Administrativa kostnader 1.190.460
Lön 1.040.460 
Lokal 100.000 kr 
Marknadsföring 50.000 kr
Övrigt 90.000 kr 

totalt 2.415.460 kr 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17
Tid: 2019-01-23 kl.09.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal A

§10 Kulturbidrag 2019
Diarienummer: RJL 2018/2395

Beslut 
Nämnden

 Återremitterar beslut om verksamhetsbidrag för 
Österängens konsthall till presidiet för vidare hantering.

 Utvecklingsbidragen till regionens egna verksamheter 
återremitteras till presidiet tillsammans med beslut om  
240 000 kronor till Fristadsregion och beslut om 250 000 
kronor till Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens 
implementering.

 I övrigt beviljas verksamhetsbidrag till organisationer 
enligt redovisad sammanställning 

 I övrigt beviljas utvecklingsbidrag för projekt enligt 
redovisad sammanställning, och 1 025 000 kronor till 
tidigare beslutade fleråriga utvecklingsbidrag.

 Avsätter 650 000 kronor till Arrangörsbidrag.
 Avsätter 100 000 kronor till Kultur- och arbetsstipendier. 
 Göra en översyn av regelverk när det gäller 

bidragsgivning till regionens egen verksamhet.

Reservationer
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning 
Nämndens budget för 2019 innehåller ett anslag på 11 632 000 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att 
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och 
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens 
utveckling och implementering finansieras.



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17
Tid: 2019-01-23 kl.09.00-16.15

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från presidiet 2019-01-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08 
 Ansökningar utvecklingsbidrag RJL 2016/3505, RJL 

2017/3004, RJL 2018/2715
 Ansökningar verksamhetsbidrag RJL 2018/2395 
 Regional kulturplan 2018-2020
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden 

folkhälsa, utbildning och kultur RJL 2015/60

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Olle Moln-Teike (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande 
ändringsyrkanden: 

 Verksamhetsbidragen: 
Stiftelsen Vandalorum - minskning till 1 750 000 kr 
Huskvarna Folkets Park - beviljas 300 000 kr 

 Utvecklingsbidragen:
Huskvarna Metal fest - ökning till 150 000 kr 
Marockoprästen - avslås 0 kr

Kristina Nero (V) yrkar för Vänsterpartiet:
Att ärendet återremitteras. Med följande motivering: 
Med visst stöd i PwC:s revisionsrapport till Region Jönköpings 
län ”Processen för bidragsutbetalning inom nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet” (juni 2018) gjord av 
Lisa Åberg och Elin Freeman, yrkar Vänsterpartiet att 
nedanstående punkter åtgärdas inom en angiven tidsrymd:

 Initiera en översyn av gällande policy och riktlinjer för 
bidrag (2016-09-27) i syfte att tydligare samla 
handläggningen av nämndens samtliga bidragskategorier, 
samt beakta övergångar mellan i första hand de olika 
kategorierna utvecklingsbidrag och verksamhetsbidrag 
samt även i viss mån arrangörsbidrag.

 Nämndens interna kontroll förbättras, särskilt när det 
gäller hur bidrag fördelas.

 Handläggningsrutiner utvecklas, där likvärdig 
handläggning av samtliga bidragskategorier beaktas, samt 
att fördjupad uppföljning sker av dessa, alltså inte enbart 
mottagarens återrapportering av beviljade medel. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17
Tid: 2019-01-23 kl.09.00-16.15

 Tydliga grunder för bidrag ges transparens.

Ordföranden yrkar för koalitionen: 
 Att beslut om verksamhetsbidrag för Österängens 

konsthall återremitteras till presidiet för vidare hantering.
 Att utvecklingsbidragen till regionens egna verksamheter 

återremitteras till presidiet tillsammans med beslut om  
240 000 kronor till Fristadsregion och beslut om 250 000 
kronor till Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens 
implementering.

 Att göra en översyn av regelverk när det gäller 
bidragsgivning till regionens egen verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Kristina Neros förslag om återremiss under 
proposition mot koalitionens förslag om att återremittera dela av 
föreliggande förslag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Nämnden bifaller därmed ordförandens förslag om återremittering 
av vissa delar i föreliggande förslag.

Därefter ställer ordföranden Sverigedemokraternas 
ändringsförslag av verksamhetsbidragen och utvecklingsbidragen 
under proposition och finner att dessa avslås.

Beslutet skickas till 
Utbildning och Kultur Stab

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-17
Tid: 2019-01-23 kl.09.00-16.15

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Kristina Nero (V) Per Svenberg (S)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2018-11-08 RJL 2018/2395

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Kulturbidrag 2019
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. beviljar 8 165 000 kronor i Verksamhetsbidrag till organisationer enligt 
redovisad sammanställning 

2. beviljar 2 227 000 kronor i Utvecklingsbidrag för projekt enligt redovisad 
sammanställning, varav 1 025 000 kronor till tidigare beslutade fleråriga 
utvecklingsbidrag 

3. avsätter 650 000 kronor till Arrangörsbidrag 
4. avsätter 100 000 kronor till Kultur- och arbetsstipendier 
5. avsätter  240 000 kronor till Fristadsregion
6. avsätter 250 000 kronor till Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens 

implementering

Sammanfattning
Nämndens budget för 2019 innehåller ett anslag på 11 632 000 kronor för bidrag 
inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala kulturplanens 
mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar och enskilda. 
Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier samt 
aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och implementering finansieras.

Information i ärendet
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och 
enskilda som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och 
inriktningar. Stöd kan ges i tre olika former enligt policy och riktlinjer för 
bidragsgivning beslutad av regionfullmäktige 2016-09-27 § 93: 

 Verksamhetsbidrag 
 Utvecklingsbidrag
 Arrangörsbidrag 

Verksamhetsbidrag
Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i 
Jönköpings län. Organisationen ska bedriva permanent verksamhet och ha sin 
huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet. Verksamheten ska vara viktig för 
regionens kulturpolitiska infrastruktur.
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RJL 2018/2395

För att vara aktuell för verksamhetsbidrag ska organisationen: 
 vara en juridisk person verksam i Jönköpings län 
 ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans, 

musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, 
museum och kulturarv

 stödja den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar 
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och 

attraktionskraft
 samarbeta och samverka med andra aktörer.

Storleken på verksamhetsbidraget beror på verksamhetens omfattning samt hur 
väl den stödjer den regionala kulturplanens mål och inriktning.

Organisation 2018 Sökt 2019 Förslag 2019
Jönköpings läns arkivförbund 50 000 50 000 50 000
Jönköpings läns folkrörelsearkiv 2 004 000 2 044 000 2 054 000
Riksteatern Jönköpings län 832 000 1 260 000 853 000
Stiftelsen Vandalorum 2 000 000 2 540 000 2 050 000
Kultivera 400 000 950 000 410 000
Sydöstra Folkets Hus och 
Parkregion 71 000 86 000 73 000

Jönköpings läns hemslöjdsförbund 42 000 50 000 43 000
Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt 37 000 40 000 38 000
Jönköpings hembygdsförbund 93 000 100 000 95 000
ShareMusic & Performing Arts 617 000 700 000 632 000
Skådebanan Jönköpings län 250 000 300 000 200 000
Teateri 976 000 1 300 000 1 000 000
Stiftelsen Smålands Konstarkiv 506 000 531 500 519 000
Jönköpings läns Konstförening 24 000 25 000 25 000
Sveriges Konstföreningar distrikt 
Jkpg 22 000 25 000 23 000

Österängens konsthall  500 000 100 000
Minopera  320 000 0
Makers Jönköping  50 000 0
Föreningen Kristallen i Bruzaholm  267 500 0
Föreningen Norden 
Jönköpingsdistriktet  6 300 0

Svenska Brassbandförbundet  40 000 0
Huskvarna Folkets Park  300 000  0
Summa 7 924 000 11 485 300 8 165 000
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Kommentarer Verksamhetsbidrag
Österängens konsthall  har sitt säte i Jönköping. Verksamheten är förankrad i att vidga 
betydelsen av vad en konsthall är och utforska vad en konsthall kan vara, genom att 
inkludera konstnärliga processer som en betydande del i konsthallens uppgifter i 
samverkan med civilsamhället. Österängens konsthall får verksamhetsstöd från Jönköpings 
kommun. 
Minopera bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag enligt bidragspolicyn. 
Makers Jönköping bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag enligt 
bidragspolicyn. 
Föreningen Kristallen i Bruzaholm bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag 
enligt bidragspolicyn. 
Föreningen Norden Jönköpingsdistriktet bedöms inte uppfylla kriterier för 
verksamhetsbidrag enligt bidragspolicyn.

Svenska Brassbandförbundet bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag enligt 
bidragspolicyn. 

Huskvarna Folkets Park bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag enligt 
bidragspolicyn. 

Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidragets syfte är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter 
samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den Regionala 
utvecklingsstrategin och den Regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till 
utvecklingsprojekt på upp till tre år. 

Bidraget ska bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 
kulturyttringar i hela Jönköpings län.

Bidrag kan ges för utvecklingsprojekt inom konstområdena dans, musik, teater, 
bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur samt museum och 
kulturarv och bildning. 

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets 
 regionala potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, 

utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids 
utanför den egna orten

 möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och 
involvera nya målgrupper

 möjlighet att motverka diskriminering
 nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment
 konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer.
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Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den 
regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet 
och FN:s barnkonvention.

Regionens verksamheter kan söka utvecklingsbidrag som medfinansiering till 
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande.

Tidigare inriktningsbeslut, med utbetalning efter redovisning och ny ansökan 
för 2019:

Projekt Förslag belopp

Hemslöjd Humaniora 300 000

Smålands litteraturfestival -SmåLit 200 000
Scenkonst och Integration - för och med barn, unga 
och äldre 400 000

Scenkonst Jönköping 125 000

Summa 1 025 000

Ansökningar som föreslås beviljas:
Projekt Sökt 2019 Förslag belopp
DANSspår   935 000 300 000
Se, samtala, skapa film 600 000 200 000
Huskvarna Metal fest 350 000 100 000
SIDE-SHOW 2 900 000 250 000
Det krokiga och det raka 150 000 102 000
Ester Bauer 100 000 100 000
Trym rymmer 100 000 100 000
Marockoprästen 50 000 50 000
Summa 3 185 000 1 202 000

Ansökningar som föreslås få avslag:
Projekt Sökt 2019 Förslag belopp
#I AM NOT WAR  102 000  0
Nordiska sagor del 2 65 000  0
Vem är Czon? 100 000  0
Det som göms i snö 25 000  0
BANK 40 000  0
On the brink of collapse 100 000  0
Nu lever jag! 50 000  0
I lust 55 000  0
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Teaterstickorna spelar Ronja Rövardotter 50 000  0
Vandringsteater på Tändsticksområdet 200 000  0
Jönköping goes operetta 90 000  0
Minopera, din opera, ALLAS opera 320 000 0
AT THE FRINGE INTERNATIONAL 
ARTS FESTIVAL 70 000 0

#movemetoo 375 000 0
Berättarverkstad i Nässjö kommun 100 850 0
SmåBUS författarresidens 2019 43 000 0
Utveckling av film och rörlig bild 155 000 0
Poesifest 2019-2020 450 000 0
Summa 2 390 850 0

Projekt som föreslås beviljas
Hemslöjd Humaniora, Kultur och utveckling, Hemslöjd 
Konst/bildningsområde: hemslöjd. 
Projektet är ett främjandeprojekt för handgjort skapande i förhållande till 
mänskliga perspektiv. Med ett tvärdisciplinärt och bildande perspektiv ska 
hemslöjd lyftas in i olika fält och fördjupa samt bredda synen på det handgjorda 
skapandet. I samverkan med lokala och nationella aktörer ska ett antal aktiviteter 
och händelser arrangeras och produceras, med varierande utförandeform utifrån 
vilken frågeställning som lyfts. Exempel kan vara seminarier, poddradio, 
kortfilmer m.m. Projektet uppbär medel från den statliga nämnden för 
hemslöjdsfrågor.

Projektet är treårigt och har tidigare fått utvecklingsbidrag för år 1 och år 2. 

Smålands litteraturfestival, Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings 
kommun
Konst/bildningsområde: Litteratur 
Smålands litteraturfestival står för litterär kvalité, lokal förankring, aktualitet och 
mångfald och skapar en litterär mötesplats där författare, förlag och litterär 
verksamhet kan möta den breda allmänheten. Festivalen stärker intresset bland 
medborgarna för läsandet och litteraturen och skapar förutsättningarna för en 
årligen återkommande litterär fest i Jönköpings län.

Projektet är flerårigt och har tidigare fått utvecklingsbidrag för år 1. Projektet 
föreslås beviljas år 2 och 3 med årlig ansökan.

Scenkonst och Integration - för och med barn, unga och äldre, JONK! 
Scenkonst 
Konst/bildningsområde: bildning, dans, musik, teater. 
Projektets syfte är att arbeta med scenkonst som verktyg för integration, både ur 
publiksynpunkt, konstnärligt skapande och deltagande. Projektet vill skapa en 
plattform som bland annat främjar möten mellan språk och kulturer. Projektet 
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skapar och presenterar scenkonst med hjälp av internationella och interkulturella 
artister och samverkanspartners. Projektet fokuserar under andra året i 
projektperioden på samtida cirkus, ett område inom scenkonsten som särskilt lyfts 
fram i den regionala kulturplanen 2018- 2020.

Projektet är flerårigt och har tidigare fått beviljat utvecklingsbidrag för 2018. 

Scenkonst Jönköping, Scenkonst Jönköping 
Konst/bildningsområde: bildning, dans, musik, teater.
Projektets syfte är att främja all professionell scenkonst i länet samt främja ökat 
deltagande i kulturlivet. Projektet vill skapa en gemensam plattform för länets 
scenkonstaktörer och bland annat genomföra kartläggningar samt arrangera 
diskussionstillfällen. 

Projektet är flerårigt och har tidigare beviljats utvecklingsbidrag för år 1 och 
föreslås beviljas år 2. 

DANSspår, Kultur och utveckling, Dans
Konst/bildningsområde: Dans
Projektet ska möjliggöra att dansen får en tydligare närvaro i länet, detta genom 
att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen och öka kunskapen 
kring professionell dans i länet. Projektet relaterar tydligt till Kulturplanen genom 
att stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet så att medborgare kommer 
ha möjlighet att möta, delta och se professionell dans på andra "nya" platser samt 
stärka de platser som redan finns.
Projektet genomförs i flera kommuner i Jönköpings län och med ekonomiskt stöd 
av statliga och kommunala medel.

Projektet är flerårigt och föreslås beviljas år 2019-2021 med årlig ansökan.

Huskvarna Metal Fest, Rock and art event Sweden 
Konst/bildningsområde: Bild och form, Bildning, Hemslöjd, Musik
Projektet är ett arrangemang med en kombination av musik, tatuerare, konstnärer 
och utställare. Det är det enda av sitt slag i Sverige. 2018 års event sålde biljetter 
till besökare från, utöver Sverige, bl.a. länder som Danmark, Tyskland, Holland, 
Norge, Åland och Frankrike. Arrangemanget främjar en lokal livearena som 
skapar kontakter och publik för länets lokala kulturutövare inom musik och konst, 
tillsammans med internationella utövare. 

SIDE-SHOW 2, Kultur och utveckling, Bild och form 
Konst/bildningsområde: Bild och form
Projektet verkar ur ett undersökande perspektiv med syfte att skapa noder där 
konsten kan gripa in i samhället och med detta frambringa nya möten, tankar och 
perspektiv. Projektet bidrar till att skapa ett samhälle i samverkan. Detta genom 
högkvalitativ, processinriktad och socialt engagerad samtidskonst. Projektet berör 
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det lokala och platsspecifika - ett möte mellan konstnär, tid, rum och människor, 
med ambitionen att skapa frågeställningar kring det som omger oss.
Projektet genomförs i flera kommuner i Jönköpings län och med ekonomiskt stöd 
av statliga och kommunala medel 

Projektet är flerårigt och föreslås beviljas år 2019-2020 med årlig ansökan.

Se, samtala, skapa film, Kultur och utveckling, Film 
Konst/bildningsområde: film
Film i skolan är ett verktyg som får barn och unga att reflektera kring viktiga 
frågor om vad det innebär att vara människa såväl självständig individ som social 
varelse. Att kunna läsa film och förstå dess uppbyggnad och språk är en av de 
viktigaste färdigheterna en medborgare i vårt demokratiska och digitaliserade 
samhälle bör ha. Projektets syfte är att barn och unga får möjlighet att ta del av 
och delta i filmkulturella aktiviteter och att kompetensutbilda pedagoger och 
lärare i kommunerna då det idag saknas kunskap och metoder för filmpedagogik 
och filmkultur bland kulturarbetare och pedagoger.
Projektet genomförs i flera kommuner i Jönköpings län och med ekonomiskt stöd 
av statliga och kommunala medel 

Projektet är flerårigt och föreslås beviljas år 2019-2021 med årlig ansökan.

Det krokiga och det raka, Laika Film och Television 
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd, film
Filmen handlar om arkitekten Carl Nyrén vars viktigaste hus finns belägna i just 
Jönköpings län, så även hans uppväxtort, vilket gör länet till en central plats för 
manusutveckling och inspelning. Med denna film vill filmskaparen, barnbarnet till 
arkitekten, väcka tankar kring arkitektonisk kvalité och ge en röst till några av de 
hus som finns omkring oss. Slutförandet av filmproduktionen finansieras med 
stöd från SVT.

Ester Bauer, Erica Elfström 
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd, film
Projektets huvudsyfte är att filmatisera de två sista månaderna av konstnären Ester 
Bauers liv. Projektbidrag söks för att skriva manus och att spela in en pilot. 
Filmproduktionen stöds av Svenska filminstitutet och Konstnärsnämnden. 

Trym rymmer, Altairfilm AB 
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd, film
Projektets syfte är att producera en långfilm för små barn (3-6 år)
Det unika med projektet är att det är liveaction/drama för små barn, idag en 
bristvara som efterfrågas på marknaden. Filmen är lika mycket drama som en 
naturfilm. Filmen kommer att distribueras via några av Sveriges största 
distributionsbolag.
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Marockoprästen, Stockholm Yard 
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd, film
Projektet är en dokumentärfilm som följer 74-åriga prästen Leif Skjetne på hans 
livsavgörande resa, både andligt och fysiskt, från huset hemma i Drakaryd till det 
nya hemlandet Marocko. Filmen utspelar sig till stor del i trakterna kring 
Värnamo och sätter Drakaryd på kartan. Svenska filminstitutet och SVT stöder 
produktionen. 

Arrangörsbidrag
För beslut om arrangörsbidrag föreslås 650 000 kronor avsättas. 250 000 kronor 
föreslås fördelas till lokala riksteaterföreningar via Riksteatern Jönköpings län. 
Fördelningen ska ske i enlighet med kriterier för arrangörsbidrag och redovisas till 
Region Jönköpings län. Resterande 400 000 kronor fördelas och prioriteras av 
Region Jönköpings län/Utbildning och kultur

Arrangörsbidrag 2018 2019
Arrangörsbidrag 300 000  400 000
Arrangörsbidrag som fördelas av Riksteatern 
Jönköpings län 400 000 250 000
Summa 700 000 650 000

Kultursamverkansmodellen och Kulturplanens 
implementering
Ur utgiftsramen för kulturbidrag ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
samt aktiviteter som följer av kulturplanens implementering finansieras. 

Kulturplanens implementering och 
utveckling 2018 Förslag 2019
Fristadsregion 200 000 240 000
Stipendier 100 000 100 000
Kulturforum 100 000 100 000
Samråd och Kulturdatabasen 150 000 150 000
Summa 550 000 590 000

Avstämning av budgetram
  Belopp
Budgetram 2019   11 632 000
Förslag till beslut  - 11 632 000

Återstår att disponera
 

0 
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-08 
 Ansökningar utvecklingsbidrag RJL 2016/3505, RJL 2017/3004 , 

RJL 2018/2715
 Ansökningar verksamhetsbidrag RJL 2018/2395 
 Regional kulturplan 2018-2020
 Policy och riktlinjer för bidragsgivning inom områden folkhälsa, 

utbildning och kultur RJL 2015/60

Beslut skickas till
Utbildning och Kultur Stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Tf. Direktör Utbildning och Kultur



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 32-49
Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§40 Uppdragsbeskrivningar regionala 
kulturverksamheter 2019
Diarienummer: 2018/456

Beslut 
Presidiet 

 Lämnar över uppdragsbeskrivningarna till nämnden, 
eventuella justeringar tas upp under nämndsammanträdet.

Sammanfattning 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar 
för uppdrag till och uppföljning av regionala kulturverksamheter 
inom ramen för kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer 
kulturplanen och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera 
och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, 
den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens 
prioriteringar.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-14
 Regional Kulturplan 2018-2020
 Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Smålands Musik och 

Teater, version 2019
 Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Kultur och utveckling, 

version 2019
 Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns 

museum, version 2019
 Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Riksteatern Jönköpings 

län, version 2019
 Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns 

folkrörelsearkiv, version 2019
 Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Vandalorum Museum 

för Konst och Design, version 2019



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 32-49
Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att uppdragsbeskrivningarna läggs fram till 
nämnden, eventuella justeringar tas upp efter diskussion i 
partigrupperna i samband med nämndsammanträdet.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Uppdragsbeskrivningar regionala 
kulturverksamheter år 2019 för 
planperioden 2018-2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter för 
verksamhetsåret 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för uppdrag till 
och uppföljning av regionala kulturverksamheter inom ramen för 
kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer kulturplanen och innebär ett särskilt 
ansvar att långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala 
kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens 
prioriteringar.

Information i ärendet
Uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar har tagits fram i enlighet med vad som 
beskrivs i nuvarande kulturplan avseende mål och prioriteringar. Bifogade förslag 
till uppdragsbeskrivningar för verksamhetsåret 2019 förtydligar verksamheternas 
regionala uppdrag samt anger en struktur för årlig uppföljning. 

Inga verksamhetsförändringar föreslås i förhållande till 2018 års 
uppdragsbeskrivningar. Uppdaterad tidplan samt tillägg att samtliga verksamheter 
under första halvåret 2019 särskilt redovisar sin verksamhet i förhållande till FN:s 
Barnkonvention om barns och ungas mänskliga rättigheter för att säkerställa att 
kunskapen om dessa hålls levande och utvecklas inom alla delar i vår verksamhet. 

Föreliggande förslag omfattar följande verksamheter: 
 Smålands Musik och Teater
 Kultur och utveckling
 Jönköpings läns museum
 Riksteatern Jönköpings län
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
 Vandalorum Museum för Konst och Design
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-14
 Regional Kulturplan 2018-2020

Bilagor
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Smålands Musik och Teater, version 2019
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Kultur och utveckling, version 2019
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns museum, version 2019
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Riksteatern Jönköpings län, version 2019
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns folkrörelsearkiv, version 2019
Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Vandalorum Museum för Konst och Design, 
version 2019

Beslut skickas till
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Tf. direktör Utbildning och kultur



     

2019-01-14 RJL 2018/456

Kultur och UtvecklingFörvaltningsnamn
2019 års version

     

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Kultur 
och utveckling
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för kultur och utvecklings regionala 
uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. Uppdragsbeskrivningen 
grundas i den regionala kulturplanen, nationella kulturpolitiska mål samt regional 
utvecklingsstrategi. 

Regional kulturplan 2018-2020

Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 
 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Som en del av Region Jönköpings län styrs och påverkas Kultur och utveckling av 
de regionala styrdokument som finns, exempelvis budget med verksamhetsplan. 
Kultur och utveckling påverkas av och förhåller sig även till bibliotekslagen (SFS 
2013:801) samt MU-avtalet. 

MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid 
utställningar och har tecknats mellan svenska staten, representerad av Statens 
kulturråd, och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och 
Svenska Fotografers Förbund. Avtalet trädde i kraft 2009 och reviderades 2014. 
Syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer 
att få betalt för utfört arbete och är bindande för statliga institutioner, men 
principerna i avtalet är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar 
offentligt stöd.

Verksamhetsbeskrivning
Kultur och utveckling utgör en samlande kunskapskraft gentemot regionens 
övriga kulturverksamheter. Verksamheten har att vara stödjande och 
kunskapsbärande i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga 
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utövarna. Kultur och utveckling ska även initiera publika arrangemang med god 
konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, film, hemslöjd, dans och främja samtal 
om yttrandefrihet. Samarbetet med regionens kommuner utgör en vital del av 
verksamheten i vilken man med hjälp av riktad kunskap främjar kulturell 
verksamhet av god kvalitet över hela länet. Kultur och utveckling deltar också i 
internationell samverkan och de nationella och regionöverskridande samtalen om 
kulturens möjligheter och utveckling. Kultur och utveckling består av 
verksamhetsområdena bild och form, bild och form/gestaltning, dans, film, 
hemslöjd, regionbibliotek, litteratur samt yttrandefrihet.    

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
och uppdragsbeskrivningarna samt dialog 
med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.

December Politiskt beslut om budget.

Uppdrag 2018-2020
Kultur och utveckling ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och 
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
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egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuella 
verksamhetsområden. Då verksamheten omfattar flertalet verksamhetsområden 
har delar av uppdraget sammanfattats att gälla samtliga.

Det regionala uppdraget för kultur och utveckling 2018-2020 innefattar att:

Övergripande uppdrag
 Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och 

bildningsområden.
 Utveckla det internationella och interkulturella samspelet inom berörda 

konst- och bildningsområden.
 Utveckla tvärkonstnärlig samverkan.
 Arbeta för förbättring av villkor och förutsättningar för professionella 

konstnärliga utövare, och för konstnärligt skapande, inom berörda konst- 
och bildningsområden.

 Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av 
berörda konst- och bildningsområden i länet.

 Bredda intresset för berörda konst- och bildningsområden.
 Främja samverkan mellan konst- och kulturaktörerna i länet.
 Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet.
 Driva och stödja projekt om yttrandefrihet, mångfald och demokratiska 

rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt 

med andra regionala kulturverksamheter.
 Delta i arbetet med att stärka barns och ungas möjligheter att ta del av och 

skapa kultur i Jönköpings län.
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda 

konst/bildningsområden. 
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.

Bild och form
 Bevaka, tillgängliggöra samt stärka samtidskonsten i länet.

Dans
 Stärka danskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform.
 Utveckla dansens infrastruktur och strukturer för samverkan i länet.
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Regionbibliotek
 Verka utifrån den regionala biblioteksplanens mål och prioriteringar.

Hemslöjd
 Stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur kultur-, närings- och 

hållbarhetsperspektiv.
 Tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, 

formspråk, tradition, kvalitet och betydelser.

Film
 Vara en samordnande kraft för regionens filmkulturella insatser inom 

pedagogik, produktion samt visning.
 Delta i arbetet med att etablera en regional filmpolitik för länet. 
 Stärka barns och ungas möjligheter att skapa, se och analysera film och 

rörlig bild. 
 Utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig 

bild. 

Litteratur
 Bevaka, tillgängliggöra samt stärka litteraturen och det litterära skapandet 

i länet.
 Främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år.
 Främja utvecklingen av litterära mötesplatser för länets författare. 
 Utveckla nätverk för författare och förlag enskilt och i möte med andra 

konstformer. 
 Stärka verksamheter som arbetar med professionella författare.

Yttrandefrihet
 Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela 

länet.

Handlingsplaner
 Kultur och utveckling har en handlingsplan för tillgänglighet för enkelt 

avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp och 
uppdateras under planperioden. 

 Kultur och utveckling har handlingsplaner för likabehandling samt 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras 
under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  



     

2019-01-14 RJL 2018/456

Smålands musik och teaterFörvaltningsnamn
2019 års version

     

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 
Smålands Musik och Teater

Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Smålands Musik och Teaters 
regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. 
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella 
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018-2020
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
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 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Koppling till andra styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Som en del av Region Jönköpings län styrs och påverkas Smålands Musik och 
Teater av de regionala styrdokument som finns, exempelvis budget med 
verksamhetsplan. 

Verksamhetsbeskrivning
Smålands Musik och Teater är sedan november 2011 etablerade i Kulturhuset 
Spira. Verksamheten verkar för ett bra liv i en attraktiv region genom att i första 
hand med egna ensembler producera professionell scenkonst. Varje säsong 
presenterar Smålands Musik och Teater ett varierat utbud av musikaler, musik, 
teater och dans för barn, ungdomar och vuxna, i och utanför Jönköpings län. För 
att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med 
gästspel och uthyrning av scener till externa arrangörer. En del av verksamheten 
sker utanför Kulturhuset Spiras väggar genom turnéverksamhet och en mängd 
olika samarbeten lokalt och nationellt. Smålands Musik och Teater bedriver även 
konferensverksamhet där kulturinslag om möjligt inkluderas.
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Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
och uppdragsbeskrivningarna samt dialog 
med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.

December Politiskt beslut om budget.

Uppdrag 2018-2020
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Det regionala uppdraget för Smålands Musik och Teater 2018-2020 innefattar att:

säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten
 Utgöra en professionell scenkonstinstitution samt ett nav för scenkonsten i 

länet.
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 Producera och/eller arrangera musik, teater och dans av hög kvalitet med 
både spets och bredd.

 Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer.
 Arbeta för att öka jämställdhet i produktion och de konstnärliga 

processerna.
 Tydliggöra sin regionala roll som utvecklingsansvarig för musik och teater 

i länet.

öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas 
verksamheter

 I samarbete med relevanta aktörer genomföra projekt med fokus på digital 
tillgänglighet.

 Utifrån Kulturhuset Spira verka och bedriva turnéverksamhet i länets 
samtliga kommuner samt på den nationella och internationella 
kulturarenan.

 Samverka med det fria kulturlivet.
 Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med 

funktionsvariationer.

främja barns och ungas möte med scenkonsten
 Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga.
 Medverka till att stärka det kulturpedagogiska arbetet, i samverkan med 

länets kulturskolor.

främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och 
ideella scenkonstlivet och kommunerna.

 Vara delaktiga i kunskapsutveckling och produktionssamarbete inom 
dansområdet i Regionsamverkan Sydsverige.

 Samverka och samarbeta med civilsamhället, det fria kulturlivet samt med 
andra regionala och interregionala kulturverksamheter.

 Främja samverkan med andra samhällsområden, till exempel näringsliv, 
skola, vård och omsorg och utbildning.

Övergripande uppdrag
 Utveckla strukturer för samråd inom berört konst/bildningsområde. 
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Främja interkulturella möten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.
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Handlingsplaner
 Smålands Musik och Teater har en handlingsplan för tillgänglighet för 

enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp 
och uppdateras under planperioden. 

 Smålands Musik och Teater har handlingsplaner för likabehandling samt 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras 
under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Förvaltningsnamn
Vandalorum Museum för konst och design
2019 års version      

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 
Vandalorum Museum för Konst och 
Design
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Vandalorum Museum för Konst 
och Designs regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. 
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella 
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018-2020
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
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 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Koppling till andra styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Vandalorum Museum för Konst och Design påverkas av MU-avtalet. 

MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid 
utställningar och har tecknats mellan svenska staten, representerad av Statens 
kulturråd, och Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges 
Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och 
Svenska Fotografers Förbund. Avtalet trädde i kraft 2009 och reviderades 2014. 
Syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer 
att få betalt för utfört arbete och är bindande för statliga institutioner, men 
principerna i avtalet är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar 
offentligt stöd.

Verksamhetsbeskrivning
Vandalorum är en kunskapsbaserad icke vinstdriven verksamhet. Syftet är att 
genom utställningar, programverksamhet och pedagogik främja och sprida 
intresse för aktuella strömningar, yttringar och frågeställningar inom samtida 
svensk och internationell konst och design. 
Genom utställningar av och med nationellt och internationellt etablerade aktörer 
är målet att utveckla den regionala såväl som den nationella konst- och 
formscenen.
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Verksamheten drivs utifrån en övertygelse att kunskaperna om konst och design 
ökas i regionen och i landet genom aktiva kontakter mellan institution, konstnärer, 
formgivare, lärosäte, näringsliv, vård, skola och allmänhet.
Vandalorums placering i en av landets mest produktionsstarka regioner är vald 
med omsorg. I arbetet med att vara mer än ett museum är målet att främja 
utveckling. Det är Vandalorums övertygelse att den fria konsten är en 
inspirationskälla för design och arkitektur såväl som för innovationer inom 
näringsliv, industri och samhället i stort.

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
och uppdragsbeskrivningarna samt dialog 
med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.

December Politiskt beslut om budget.

Uppdrag 2018-2020
Vandalorum Museum för Konst och Design ska långsiktigt planera och agera 
enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens 
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prioriteringar samt regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska 
samspela med verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika 
uppdrag utgår från de viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 
för aktuella verksamhetsområden.

Det regionala uppdraget för Vandalorum Museum för Konst och Design 2018-
2020 innefattar att:

främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design
 Vara en ledande utställningsplats för regional, nationell och internationell 

samtidskonst och design.
 Utvecklas som länets konstpedagogiska centrum och verka för en ökad 

förståelse för samtidskonst och design.
 Verka för att ge fler möjlighet att ta del av samtidskonst och design.

stärka länet som bildkonst-, form- och designregion
 Verka som en rådgivande funktion inom samtidskonst- och designfrågor i 

länet.
 Utveckla sin roll som en regional, nationell och internationell 

samarbetspartner.

stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers 
förutsättningar inom bildkonst, form och design.

 Främja forskning och utbildning inom samtidskonst och design.

främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper 
 Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt 

med andra regionala kulturverksamheter.
 Samarbeta med länets näringsliv samt bidra till dess utveckling.

Övergripande uppdrag
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört 

konst/bildningsområde.
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.
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Handlingsplaner
 Vandalorum Museum för Konst och Design har en handlingsplan för 

tillgänglighet för enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-
tjänster som följs upp och uppdateras under planperioden. 

 Vandalorum Museum för Konst och Design har handlingsplaner för 
likabehandling samt nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs 
upp och uppdateras under planperioden.

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Riksteatern Jönköpings länFörvaltningsnamn
2019 års version

     

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 
Riksteatern Jönköpings län

Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Riksteatern Jönköpings läns 
regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig revidering. 
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella 
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi. 

Regional kulturplan 2018-2020
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exempelvis FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Riksteatern Jönköpings län styrs - som en del av den nationella folkrörelsen 
Riksteatern - av Riksteaterns kongressmål samt regeringens regleringsbrev. 

Verksamhetsbeskrivning
Riksteatern Jönköpings läns uppgift är att stärka scenkonstens ställning genom att 
stötta länets scenkonstarrangörer samt främja scenkonstens utveckling i sin helhet. 

Riksteatern Jönköpings län har som uppgift att främja spridningen av 
professionella teater- och dansföreställningar.

Riksteatern har som vision att skapa och förmedla scenkonst som sätter tankar och 
känslor i rörelse – för alla, överallt.
Riksteatern är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger
en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. 
Riksteaterns verksamhet utgår från medlemmarnas engagemang, delaktighet och 
medskapande och är öppen för nya konstnärliga uttrycksformer, nya verksamheter 
och nya samarbetspartners. 
Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, 
oavsett var man bor i landet, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, social 
eller etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsförutsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 
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Riksteatern ska bidra till att alla ska kunna delta, ha inflytande och känna 
delaktighet i konsten och samhället och ska på så sätt vara en föregångare i att 
utöva, utveckla och skapa morgondagens demokrati.

Riksteatern Jönköpings län är ett samverkansorgan för länets ideella 
scenkonstarrangörer och stöttar även utveckling av nya arrangörsföreningar. 
Länets elva lokala teaterföreningar och den regionala teaterföreningen är en del av 
Riksteatern som arrangerar, förmedlar och utvecklar scenkonst.

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
och uppdragsbeskrivningarna samt 
dialog med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.

December Politiskt beslut om budget.

Uppdrag 2018-2020
Riksteatern Jönköpings län ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella 
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
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viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Det regionala uppdraget för Riksteatern Jönköpings län 2018-2020 innefattar att:

säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten
 Stödja och utveckla lokala föreningars arrangörsroll/medverka till att öka 

och bredda kompetensen hos de lokala riksteaterföreningarna.
 Stärka det interregionala och nationella samarbetet för att skapa 

konstnärlig förnyelse och ett bredare utbud.
 Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 Initiera och driva aktiviteter i form av utbudsdagar, seminarier och 

konferenser lokalt, regional, nationellt och internationellt.

öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas 
verksamheter

 Ansvara för förmedling av arrangörsbidrag till riksteaterföreningar 2018. 
 Utveckla strukturer för ett stärkt samarbete mellan kulturområden, samt 

mellan kultur- och andra samhällsområden och civilsamhället.
 Stärka tillgängligheten till dans i länet.
 Främja arbetet med digital tillgänglighet.

främja barns och ungas möte med scenkonsten
 Genom projekt och insatser stimulera och engagera ungas möten med den 

levande scenkonsten.
 Ansvara för förmedling av arrangörsbidrag riktat till barn och unga till 

riksteaterföreningar 2018.
 Främja samarbeten mellan teaterföreningar, skolor och övriga arrangörer.
 Erbjuda kompetensutveckling inom scenkonstområdet för relevanta 

aktörer.

främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och 
ideella scenkonstlivet och kommunerna.

 Vara en aktiv del i att främja och bilda regionala nätverk inom 
scenkonstområdet.

 Utveckla interregionala samarbeten.

Övergripande uppdrag
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
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 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört 
konstområde.

 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 
roll för god hälsa.

Handlingsplaner
 Riksteatern Jönköpings län har en handlingsplan för tillgänglighet för 

enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp 
och uppdateras under planperioden. 

 Riksteatern Jönköpings län har handlingsplaner för likabehandling samt 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras 
under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Jönköpings läns museum
2019 års version

     

Uppdragsbeskrivning 2018–2020 
Jönköpings läns museum

Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Jönköpings läns museums 
regionala uppdrag 2018–2020, med möjlighet för årlig revidering. 
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella 
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.

Regional kulturplan 2018–2020

Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 
 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
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 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Regional utvecklingsstrategi>>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Verksamhetsbeskrivning
Jönköpings läns museum är en stiftelse bildad av huvudmännen Landstinget, 
Jönköpings kommun och Jönköpings läns hembygdsförbund. 
 
Stiftelsens ändamål är ”att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader 
och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska huvudsakligen i 
Jönköpings län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet 
liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet” (ur stiftelsestadgar stadgar § 
3)  
 
Museet verkar brett och inkluderande kring människans livsvillkor genom ett 
historiskt som samtida perspektiv. Förutom museets samlingar, som är centralt för 
institutionens verksamhet, är verksamheten generellt relaterad till regionens 
kulturmiljö och historia.
 
Kunskapsutveckling och uppdraget som rådgivande expertis, med sakkunskap 
kring discipliner som dokumentation och samling, etnologi, kulturhistoria, 
arkeologi, byggnadsvård, konservering och konstvetenskap, är en viktig del i 
institutionens verksamhet.
 
Museet har också en väl utvecklad pedagogiskverksamhet där samverkan med 
skola, länskommunernas engagemang via ”skapande skola” samt samverkan med 
civilsamhället och föreningslivet står i fokus.  
 
Länet har en varierande struktur av kommunala museer, konsthallar, och 
kulturhistoriska föreningar som länsmuseet samverkar med. 
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Sedan 2010 är verksamheten baserad på statens kulturpolitiska mål. Särskilt det 
mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och 
utvecklas”. En utveckling som i museets strävan leder till att människor får 
möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. 

Koppling till andra styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Stiftelsen Jönköpings läns museums verksamhet påverkas bland annat av 
Museilagen (SFS nr: 2017:563) och Kulturmiljölagen (SFS nr 1988:950). 
Detta innebär bland annat att museets verksamhet utifrån sitt ämnesområde ska 
bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, 
kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Att museet ska bidra till forskning och 
annan kunskapsuppbyggnad, bland annat genom att ha hög kompetens inom sitt 
ämnesområde och att institutionen ska aktivt förvalta sina samlingar för att nå 
verksamhetens mål samt vara ett aktivt kunskapsstöd kring länets 
kulturmiljöarbete.

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.

 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.
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Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
och uppdragsbeskrivningarna samt dialog 
med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.

December Politiskt beslut om budget.

Uppdrag 2018–2020
Jönköpings läns museum ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och 
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens 
utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens 
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de 
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018–2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Det regionala uppdraget för Jönköpings läns museum 2018–2020 innefattar att: 

Bredda kulturarvssynen och lärprocesserna
 Stärka sin identitet som kunskapsutvecklande institution och därigenom 

bidra till forskning.
 Ansvara för att lyfta, förtydliga och utveckla begreppet kulturarv via 

varierande samverkansformer.
 Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas 

möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande.

Främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper 
 Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt 

med andra regionala kulturverksamheter.
 Ge alla möjlighet att ta del av kulturarv genom konst och kultur i hela 

Jönköpings län.

Främja fortsatt digitalisering för tillgänglighet, delaktighet och 
lärande 

 I samverkan med nationella och internationella aktörer arbeta för digital 
tillgänglighet, delaktighet och lärande.
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 Utgöra ett kunskapscentrum för digitalisering av kulturarvet i mötet med 
medborgare.

Stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet 
 Inom ramen för ett lokalt, nationellt och internationellt sammanhang 

prioritera följande områden: kulturmiljövård, kunskapsförmedling, publika 
aktiviteter.

 Utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet utifrån 
nationella mål för kulturmiljöarbete.

 Stärka sin roll som regional och nationell resurs och samarbetspartner.

Utveckla samlingstillväxt för materiellt och immateriellt kulturarv. 
 Förvalta och utveckla sina samlingar på ett hållbart och tillgängligt sätt 

och uppnå en medveten samlingstillväxt.

Övergripande uppdrag
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört 

konst/bildningsområde.
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.

Handlingsplaner
 Jönköpings läns museum har en handlingsplan för tillgänglighet för enkelt 

avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp och 
uppdateras under planperioden.

 Jönköpings läns museum har handlingsplaner för likabehandling samt 
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras 
under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Jönköpings läns folkrörelsearkiv
2019 års version

     

Uppdragsbeskrivning 2018-2020 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Jönköpings läns 
folkrörelsearkivs regionala uppdrag 2018-2020, med möjlighet för årlig 
revidering. Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, 
nationella kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi. 

Regional kulturplan 2018-2020
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål: 

 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 

bredd och spets.

I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga 
verksamhetsområden ska arbeta:

 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog. 

Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller 
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande 
horisontella mål som är relaterade till modellen: 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla 
sina skapande förmågor

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Regional utvecklingsstrategi >>2025
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. De 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är
verksamma inom:
• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
• jämlikhet
• jämställdhet
• mångfald
• attraktivitet
• internationellt perspektiv.

Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för 
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar 
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande 
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.

Verksamhetsbeskrivning
Jönköpings läns folkrörelsearkiv är ett regionalt arkiv med uppgift att inventera, 
insamla, förteckna, vårda och bevara arkivalier från folkrörelser och föreningsliv i 
Jönköpings län. Folkrörelse- och föreningslivet har en mer än hundrafemtioårig 
historia. Föreningarna utgör en viktig del av civilsamhället och bidrar till 
medborgarnas demokratiska skolning och engagemang. Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv är en ideell förening, vars medlemmar består av läns- och 
distriktsorganisationer, Region Jönköpings län och länets samtliga kommuner 
genom sina kulturnämnder (eller motsvarande). 

Uppföljningsprocess
 Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en 

kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat 
utifrån uppdragsbeskrivningen. 

 Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det 
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i 
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och 
tjänstemän och verksamheten representeras av 
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen 
bedömer som viktiga för samtalet.
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 Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten 
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts. 
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar 
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall 
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidplan
Mars Årlig uppföljning/planrapport:

Kvantitativ och kvalitativ redovisning 
som förs vidare till Kulturrådet, med 
verksamhetsberättelse som relaterar till 
uppdragsbeskrivningen. 

April Årlig dialog.
Maj-oktober Region Jönköpings läns fortsatta 

budgetprocess, revidering av kulturplan 
och uppdragsbeskrivningarna samt dialog 
med staten.

November Politiskt beslut om revidering av 
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.

December Politiskt beslut om budget

Uppdrag 2018-2020
Jönköpings läns folkrörelsearkiv ska långsiktigt planera och agera enligt de 
nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt 
regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med 
verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från 
de viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2020 för aktuellt 
verksamhetsområde.

Det regionala uppdraget för Jönköpings läns folkrörelsearkiv 2018-2020 innefattar 
att:
påbörja samtal om att inrätta en ny arkivorganisation

 Tillsammans med relevanta aktörer undersöka möjligheterna till 
samordning mellan olika verksamheter och kunskapsbärare inom arkiv i 
Jönköpings län i syfte att förbereda för en eventuell ny regional 
arkivorganisation.  

 Verka som en rådgivande funktion inom arkivfrågor i länet.
 I samverkan med relevanta aktörer utveckla förståelsen och kunskapen om 

länets arkiv och dess verksamheter.
 Bidra till förståelsen för det demokratiska samhället och främja 

medborgarnas intresse och engagemang.

säkerställa den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven
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 Tillsammans med relevanta aktörer göra en översyn av den tekniska 
situationen inom föreningsarkiven, både vad gäller insamling och 
tillgängliggörande.

 I samband med en översyn fokusera på nya slag av föreningar, nätverk och 
aktionsgrupper som inte är organiserade på traditionellt sätt. 

 Stimulera forskning om länets föreningshistoria.

Övergripande uppdrag
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s 

barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berört 

konst/bildningsområde.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens 

roll för god hälsa.

Handlingsplaner
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv har en handlingsplan för tillgänglighet för 

enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp 
och uppdateras under planperioden. 

 Jönköpings läns folkrörelsearkiv har handlingsplaner för likabehandling 
samt nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och 
uppdateras under planperioden. 

 Under 2018 ska likabehandlingsplanen vid behov uppdateras med aktuella 
åtgärder för att förebygga och motverka sexuella trakasserier.  
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Vår plan för kulturell utveckling
Kulturlivet i Region Jönköpings län är en viktig del i arbetet med att nå regionens vision; ”För ett  
bra liv i en attraktiv region”. Det handlar om allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser  
och att länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv som präglas av hög kvalitet med både bredd  
och spets.

Kulturen har en given plats i arbetet med att öka 
intresset för vår region och göra den mera attraktiv 
för både besökande och boende. Men för att kunna 
vara en tillväxtfaktor måste vi också gemensamt 
värna om kulturens egenvärde och kulturutövares 
möjligheter.

Sedan 2012 ingår Jönköpings län i kultursam-
verkansmodellen. Vi har sedan dess tagit fram  
regionala kulturplaner för att tydliggöra våra kultur- 
politiska visioner för länet. Samverkansmodellen 
syftar till att stärka samverkan mellan stat, län och 
kommuner. Vi hoppas att vår tredje kulturplan även 
kommer att bidra till ökad och förbättrad dialog 
med och förutsättningar för länets kulturutövare och  
civilsamhälle. Vi ser planen som ett viktigt doku-
ment för länets alla kulturaktörer att tillsammans 
arbeta för gemensamma mål och utveckla kulturlivet.  

Många har samverkat för att ta fram den regionala 
kulturplanen för 2018–2020. I den politiska styr-
gruppen, som varit involverad i framtagandet av  
planen, har vi arbetat tillsammans över partigränserna 
för att enas om prioriteringar och målsättningar. 

Kulturplanen visar den viktiga regionala roll som 
Region Jönköpings län har för att göra kulturell  
utveckling möjlig, oavsett social tillhörighet och 
oavsett var i Jönköpings län du bor.

Som ordförande för nämnden arbetsmarknad,  
näringsliv och attraktivitet, och som deltagare i den 
politiska styrgruppen, är jag särskilt stolt över det 
nya övergripande målet att kulturen ska vara vital 
och närvarande i hela länet. Likaså att vikten av  
civilsamhället och det ideella kulturlivet lyfts 
fram när det gäller villkor för konstnärligt ska-
pande. Professionell och amatörkultur är båda 
viktiga delar för ett län med ett rikt kultur-
liv. Jag ser också med tillförsikt fram emot 
samspelet mellan kultur och andra viktiga  
politikområden och hur våra utpekade fokusområ-
den ska utvecklas inom allt från kultur och hälsa till  
kulturens roll inom integration och inkludering. 

Jag vill rikta ett stort TACK till alla som har  
bidragit i arbetet med den regionala kulturplanen  
för 2018–2020.

Malin Olsson (M)

Ordförande 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv  
och attraktivitet
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Ordförande 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv  
och attraktivitet



Fakta om
Jönköpings län

Det här är Jönköpings läns tredje 
kulturplan. Länet har ingått i kultur-
samverkansmodellen sedan:

357 237
invånare fanns det i länet den  
31 december 2017, det är en ökning 
med 4 502 invånare jämfört med 
2016. Befolkningen ökade i samtliga  
13 kommuner. 
Befolkningsprognosen för Jönköpings 
län förutspår att folkmängden fram 
till 2025 ökar med cirka 28 000  
personer. Andel barn under fem år är 
densamma i länet och riket, medan an-
delen 65 år och äldre är högre i länet.

Regionala kulturverksamheter 
som får stöd från regionen genom samverkansmodellen  
(statliga medel) 2018:
• Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län

• Kultur och utveckling, Region Jönköpings län

• Jönköpings läns museum

• Jönköpings läns folkrörelsearkiv

• Riksteatern Jönköpings län

• Vandalorum Museum för Konst och Design

Tranås

Aneby

Nässjö
Eksjö

Vetlanda

Sävsjö

Vaggeryd

Gislaved

Gnosjö

Värnamo

Mullsjö
Habo

Jönköping

Östergötlands län
Västra Götalandsregionen

Hallands län

Kronobergs län

Kalmar län

Jönköpings län är till landytan det 12:e största länet i landet och  
ingår i Sveriges fjärde största tillväxtregion. Inom 350 kilometers 
radie bor cirka 80 procent av Sveriges befolkning.

Regionsamverkan Sydsverige 
Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige. Därför har Sveriges  
sex sydligaste regioner (Region Halland, Region Kronoberg, Region 
Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i 
Kalmar) gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för 
att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.  
>> http://regionsamverkan.se

På webbplatsen  
Utveckling i Jönköpings län 
går det att läsa mer om insatser, 
bidrag, stipendier, utbildningar och 
kontaktpersoner inom kultur.

>> https://utveckling.rjl.se

Vi gör kulturvaneundersökningar  
gemensamt inom Regionsam- 
verkan Sydsverige. Undersökning-
arna visar generellt sett små skill-
nader mellan regionerna och riks-
genomsnittet. Med regelbundna 
undersökningar får vi en bild av 
länsinvånarnas kulturvanor, som 
på sikt gör det möjligt att identi-
fiera tendenser och utvecklings-
möjligheter.

Det som utmärker länsinvånarnas  
kulturvanor är att de:

• ägnar sig åt kulturaktiviteter 
i något lägre grad

• utövar fritidsaktiviteter i  
något högre grad

• gör färre besök på muséer  
och konstutställningar 

• yngre oftare besöker  
dansföreställningar

• går mer på bio och ägnar sig  
i något högre grad att foto-
grafera eller filma, besöka 
bibliotek, spela instrument 
och spela digitala spel än 
riksgenomsnittet.

Region Jönköpings län redovisade 
143,3 miljoner kronor i kostnader för 
kultur 2016. I summan ingår de drygt 
30 miljoner kronor regionen fått från 
Kulturrådet för att vi ingår i kultursam-
verkansmodellen. 30 miljoner är, jämfört 
med andra län, ett relativt lågt belopp 
sett till kostnad per invånare. 

Kostnad för kultur per invånare 2016
• Statlig kostnad inom kultursamver-

kansmodellen 85 kr
• Statlig kostnad exklusive kultur-

samverkansmodellen 110 kr
• Regional kostnad exklusive kultur-

samverkansmodellen 316 kr*
• Kommunal kostnad 987 kr*
 
*I beloppen för regionala och kommunala kostnader 
kan till viss del de statliga bidragen exklusive kultur-
samverkansmodellen ingå. Till exempel utvecklings-
bidrag och bidrag inom Skapande skola. K
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Bakgrund och utgångspunkter 
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå och  
omfattar hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional 
kultur. Kulturplanen är ett verktyg för dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel, samt en 
beskrivning om hur regionen vill att kulturområdet ska utvecklas.

Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella  
kultursamverkansmodellen och därmed för- 
delar Region Jönköpings län de statliga bidra-
gen till regional kulturverksamhet. Fördelningen 
ska enligt den statliga förordningen om fördel-
ning av vissa statsbidrag till regional kulturverk-
samhet (2010:2012) främja en god tillgång för  
länets invånare till professionell teater-, dans- och  
musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteks-
verksamhet och läs- och litteraturfrämjande verk-
samhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, 
regional enskild arkivverksamhet, filmkulturell 
verksamhet och främjande av hemslöjd. 

Region Jönköpings län stärker kulturutvecklingen 
i länet genom att verka som en samordnande kraft 
och kunskapsresurs för länets kommuner, stödjer 
och främjar det fria kulturlivet och civilsamhället, 
samt fördelar regionala medel. 

För att ta fram kulturplanen och dess inriktning 
har Region Jönköpings län under 2016-2017  
genomfört dialoger med en rad aktörer i länet.  
Insikterna från dialogerna, de nationella kultur-
politiska målen och de övergripande regionala 
målen har därefter format kulturplanen.

Kulturplanen kompletteras med uppföljningsbara 
handlingsplaner utifrån regionala prioriteringar 
och fokusområden, samt uppdragsbeskrivningar 
för de verksamheter som ingår i kultursamver-
kansmodellen. 

Ekonomiska förutsättningar tas årligen fram  
genom Region Jönköpings läns budgetprocess. 

Nationella kulturpolitiska mål

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.  
Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska  
prägla samhällets utveckling.

För att nå nationella kulturpolitiska mål ska  
kulturpolitiken:

• främja allas möjlighet till kultur-
upplevelser, bildning och till att ut-
veckla sina skapande förmågor 

• främja kvalitet och konstnärlig förnyelse 
• främja ett levande kulturarv som bevaras,  

används och utvecklas 
• främja internationellt och interkul-

turellt utbyte och samverkan 
• särskilt uppmärksamma barns 

och ungas rätt till kultur.

Regionala kulturpolitiska mål  
och prioriteringar

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet 
i Jönköpings län ska planeras och genomföras i 
enlighet med den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) till 2025. 

De kulturpolitiska målen och prioriteringarna 
förhåller sig därför till den regionala utvecklings- 
strategin. Den regionala kulturplanen och den  
regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans 
för att nå gemensamma målsättningar.

Regional utvecklingsstrategi >> 2025

Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och 
involverar verksamheter som drivs av Region  
Jönköpings län som länstrafik, kulturutveckling 
och utbildningar, med det ingår även processer 
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BakgRund och utgångSpunkteR 

som regionen inte äger fullt ut. Det är viktigt 
att regionen tar en ledande roll för helheten och  
verkar för bästa möjliga samordning.

Strategin utgår från tre ömsesidigt beroende håll-
barhetsdimensioner; den sociala och kulturella, 
den ekologiska och den ekonomiska. 

De prioriterade områdena i det regionala utveck-
lingsuppdraget beskrivs som fyra inriktningsmål:

• arbetsmarknad och näringsliv
• kunskap och innovation
•  livsmiljö och hälsa
•  samhällsplanering.

Horisontella perspektiv i utvecklingsarbetet
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns 
sex horisontella perspektiv som länets aktörer ska 
förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde 
de är verksamma inom:

• hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
•  jämlikhet
•  jämställdhet
•  mångfald
•  attraktivitet
•  internationellt perspektiv.

För att utvecklingen i länet ska gå åt ett positivt 
håll ska så många som möjligt av de horisontella 
perspektiven genomsyra de insatser som genomförs. 

Regionala mål 

Kulturen ska vara vital och närvarande i  
hela länet

De kulturverksamheter som huvudsakligen har 
regional finansiering har ett särskilt ansvar att  
bedriva verksamhet riktad till hela länet samt 
samverka med civilsamhället. 

Möjligheter för alla att delta och ta del av  
kulturliv och kulturupplevelser

Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till in-
vånarnas välmående och länets utveckling. 
Möjligheten till upplevelse av och deltagande  
i kultur ska göras tillgängligt för länets invånare. 
Kulturen ska bidra till att ge människor god livs-
kvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar.

Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av 
hög kvalitet inom både bredd och spets

Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas 
och stödjas även när det utmanar och provocerar  
rådande normer. I samverkan mellan starka kultur- 

institutioner, utvecklingsverksamheter och det 
ideella kulturlivet läggs en bra grund för en hållbar 
och långsiktig samhällsstruktur. 

Kulturpolitiska prioriteringar

För att nå nationella och regionala mål arbetar  
Region Jönköpings län med sex olika kultur- 
politiska prioriteringar. Prioriteringarna är över-
gripande och samspelar med och påverkar varandra. 
Alla prioriteringar är lika viktiga för länets kultur- 
utveckling. Utveckling som tar stöd i flera priori-
teringar bör främjas.

För vissa prioriteringar pekas särskilda fokus- 
områden ut, vilka under planperioden ska ut-
forskas, utvecklas och stärkas genom samverkan  
mellan de aktörer som berörs.

De som tar del av regionala kulturmedel ska,  
om inte annat separat beslutas, för utbetalda medel 
bedriva verksamhet i Jönköpings län.

Kulturell infrastruktur

Kulturell infrastruktur innebär både de villkor, 
möjligheter och strukturer som professionella kul-
turskapare är beroende av för sitt utövande, samt 
de strukturer som tillgängliggör och tillhanda- 
håller kultur för invånarna i hela länet. 

Kulturell infrastruktur är grunden för länets kul-
turliv. Den behöver vara välutvecklad för att skapa 
goda förutsättningar för kulturella aktiviteter och 
göra kulturen tillgänglig.

Den kulturella infrastrukturen stärks genom

• att kulturens mötesplatser utvecklas och  
engagerar fler

•  utveckling av främjandeverksamhet 
inom konst- och bildningsområdena

•  samverkan mellan kulturens olika kompetenser.

Villkor för konstnärligt skapande

Möjligheterna till konstnärligt skapande är en 
förutsättning för ett län med ett rikt kulturliv och 
en mångfald av konstnärliga uttryck. Konstnärligt 
yrkesarbete inom olika konstområden bör kunna 
bedrivas i hela länet. Professionella kulturskapare 
behöver utvecklingsmöjligheter.    

Villkoren för konstnärligt skapande stärks genom

•  att organisatoriska strukturer möjliggör konst-
närligt yrkesarbete, utövande och arrangörskap

•  att regional ekonomisk stimulans  
stöder en spridning av professionell kultur
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•  kompetensutveckling för kulturskapare
•  kompetensutveckling inom digital  

produktion och distribution
•  utveckling av samverkan mellan ideella,  

fria professionella och offentligt  
finansierade aktörer. 

Fokusområde: Det fria professionella  
kulturlivet
Det fria professionella kulturlivet vitaliserar och 
öppnar för nya konstnärliga uttryck och gräns- 
överskridande samarbeten utanför institutions-
verksamhet. 

Det fria kulturlivets aktörer är en viktig del av  
länets kulturutveckling och stärker tillgänglig- 
heten till kulturen. Konstöverskridande samver-
kan och samarbete bör främjas. 

Fokusområde: Civilsamhället och det ideella  
kulturlivet
Jönköpings län har ett starkt föreningsliv och fler-
talet aktiva kulturorganisationer som på olika sätt 
gör kultur tillgänglig och möjlig. Möjligheter till 
eget skapande och delaktighet från ung ålder ska-
par förutsättningar för framtida kulturintresse och 
engagemang. Professionell- och amatörkultur är 
båda viktiga delar för ett län med ett rikt kulturliv. 
För att främja arrangörskap - och i synnerhet ungt 
arrangörskap - bör organisationsstrukturer och 
stödsystem utredas.

Fokus på barn och ungas kultur

Alla barn har demokratisk rätt till kultur och ska 
ha likvärdiga möjligheter att utvecklas. Utifrån 
ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att det 
finns en mångfald av kultur för en mångfald av 
barn och unga. Barn och unga har kunskaper, 
erfarenheter och perspektiv som inte vuxna har 
och är därför en resurs. Med utgångspunkt i FN:s 
barnkonvention ska olika former för utveckling av 
barns och ungas kultur stimuleras inom samtliga 
verksamhetsområden. Relevant för utvecklingen  
är att ta hänsyn till skillnaden mellan kultur av, för 
och med barn och unga. Genomförda och kom-
mande undersökningar om barn och unga som 
genomförs i samarbete mellan regionerna och den 
statliga nivån bör ligga till grund för framtida för-
ändringar och utveckling.

Kultur med fokus på barn och unga stärks genom

•  arbete med samverkan och kunskapsutbyte  
mellan aktörer inom olika samhällsområden 

•  ett breddat synsätt på tillgänglighet
•  ökad delaktighet och inflytande

kuLtuRpoLItISka pRIoRIteRIngaR

kulturbegreppet

Kultur som begrepp definieras på olika sätt 
inom olika discipliner. I Region Jönköpings 
län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet för det kultur- 
politiska området samt andra områden som 
har betydelse för hållbar och långsiktig 
regionutveckling. 

Ett humanistiskt och konstnärligt orienterat  
perspektiv förklarar kultur som gestaltandet 
av upplevelser, idéer och kunskap i konstnär-
lig form och konstnärligt utförande.

Från ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
kan kulturbegreppet beskrivas som allt som 
relaterar till människans livsvillkor, de värde-
ringar, traditioner och livsstilar som förenar 
en grupp, en befolkning eller ett samhälle i 
social gemenskap.

kulturens egenvärde  
och armlängds avstånd

Kulturpolitiken ska värna om kulturens egen-
värde och det konstnärliga uttryckets frihet. 
Konst och kultur ska utvecklas för sin egen 
skull och inte vara ett verktyg för att uppnå 
andra mål. 

Kulturens roll som en viktig del av samhälls-
utvecklingen och den regionala utvecklingen 
stärks genom samverkan med andra politik-
områden, med en medvetenhet om kulturens 
egenvärde. 

Principen om armlängds avstånd är grund-
läggande för kulturpolitiskt arbete och inne-
bär kortfattat att den politiska nivån fattar 
beslut om övergripande mål, uppdrag och 
ekonomiska ramar. 

Kulturpolitiken gör inte konstnärliga bedöm-
ningar eller fattar beslut om konstnärligt 
innehåll. Politiken ska skapa förutsättningar 
men inte styra eller begränsa det konstnär-
liga uttrycket. 
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•  ökad gemensam kunskap om nya kulturvanor 
och nya kulturuttryck, exempelvis spelkultur

•  ökade möjligheter till eget skapande.

Fokusområde: Kulturskola
Kultur- och musikskolor bidrar till att lägga grun-
den för ett kulturellt skapande hos barn och unga. 
Det utvecklar individen både socialt och emotio-
nellt, erbjuder en meningsfull sysselsättning samt 
bygger framtida kulturproducenter och kultur-
konsumenter. Införande av nya ämnesområden 
och stärkt status för kulturskolorna är av vikt för 
att kulturskolan ska klara sitt uppdrag ur ett jäm-
likhetsperspektiv och säkra en god utveckling som 
möter samtidens krav. Möjligheter för ökad sam-
verkan och regional samordning för länets kul-
turskolor bör utredas. 

Tillgängligt kulturliv

Kulturlivet ska vara tillgängligt för fler invånare 
och besökare att delta i, bidra till och ta del av.  
Kulturen har en bärande roll som inkluderings-
faktor, är ett starkt verktyg för gränsöverskridande 
möten och kan minska klyftor mellan exempelvis 
landsbygd och stad. Tillgängligheten till kultur 
ska inte hindras av geografiska avstånd, socio- 
ekonomiska villkor, könsidentitet eller könsuttryck, 
etniskt ursprung, politisk övertygelse, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell 
läggning och ålder. 

Tillgänglighet till kulturlivet stärks genom

• att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter 
•  kompetensutveckling inom tillgänglighetsfrågor
•  utveckling av informations- och distributions- 

kanaler, nya spelplatser och lösningar  
•  utveckling av strukturer för arbete  

med kultur och hälsa
•  ökad geografisk spridning av kultur.

Fokusområde: Kultur och hälsa
Kulturen har ett starkt egenvärde, samtidigt som 
deltagande i kulturella aktiviteter kan fungera häl-
sofrämjande. Stärkt samverkan mellan kultur- och 
hälsoaktörer kan bidra till ökad tillgänglighet till 
kultur och utforskande av nya målgrupper. Det är 
viktigt att främja kunskapsutbyte och stärka struk-
turer för att uppnå utveckling. Insatser bör fokusera 
på både upplevelser och eget skapande. 

Fokusområde: Digitalisering

Digitaliseringen har förändrat hur människor tar 
del av information, kommunicerar och relaterar 
till varandra vilket påverkar förutsättningarna för  

delaktighet i samhället. Detta har i sin tur påverkat 
hur människor tar del av kultur, samt hur de själva  
kan medverka i kulturella processer. Digitali- 
sering möjliggör ett större och mer varierat utbud av  
kultur även på mindre orter. 

Region Jönköpings län arbetar tillsammans 
med Länsstyrelsen och länets kommuner för att 
människor i alla åldrar ska bli digitalt delaktiga och 
kunna ta del av digital kultur. 

Den regionala digitala agendan för Jönköpings län 
har fem strategiska insatsområden som även går att 
tillämpa på digitalisering av kultur:

•  digital infrastruktur
•  effektiv digital kommunikation
•  samverkan mellan länets digitala aktörer
•  delaktighet för alla
•  tryggare vardag.

Digital delaktighet och digitala verktyg kan  
bidra till att minska klyftor, främja demokratiskt 
informationsutbyte och öka tillgången till kultur-
arv och konstformer. I ett digitaliserat samhälle 
ska kultursektorn vara uppdaterad, observera och  
analysera trender och nya beteendemönster i ett tidigt  
stadium. Ett särskilt fokus bör finnas på nya  
kulturvanor och ny kultur. 

Interregionalt, internationellt och  
interkulturellt samarbete

För ett ökat kulturellt utbyte i länet och över 
kulturgränser ska interregionala, internationella 
och interkulturella samarbeten stimuleras. Inter- 
regionala samarbeten och utbyten främjar utveck-
ling och hållbar långsiktig tillväxt.

Internationella samarbeten bidrar till att länets 
invånare i högre utsträckning kan få tillgång till 
kultur från hela världen, samtidigt som det stärker 
möjligheterna för länets kulturaktörer att påverka 
och synas på den internationella arenan. 

Interkulturella och gränsöverskridande möten och 
samverkan bidrar i förlängningen till att motverka 
diskriminering, att skapa social sammanhållning 
samt ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. 

Ett interkulturellt perspektiv innefattar mer sam-
röre och utbyte mellan olika kulturer, än ett mång-
kulturellt perspektiv där olika kulturer existerar 
sida vid sida. 

Interregionalt, internationellt och interkulturellt 
samarbete stärks genom

• arbete med yttrandefrihet och mänskliga  
rättigheter i relation till kultursektorn

kuLtuRpoLItISka pRIoRIteRIngaR
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•  fokus på integration och inkludering genom kultur
•  kunskaps- och erfarenhetsutbyte om inter- 

nationella och interregionala möjligheter.

Fokusområde: Integration genom kultur
Konst och kultur är ett universellt språk som  
underlättar för att skapa inkludering och inte- 
gration. Resultatet av de integrationsinsatser som 
har ägt rum och äger rum inom kultursektorn 
i Jönköpings län visar att de stärkt människors  
möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, skapat 
nätverk samt funnit sociala sammanhang som varit 
viktiga för individens utveckling. Länets kultur-
liv breddas och stärks av nyanlända professionella  
kulturskapare som också är en länk till internatio-
nella samarbeten och erfarenheter.

Fokusområde: Regionsamverkan Sydsverige
Målsättningen i Regionsamverkan Sydsveriges  
kulturutskott är att utifrån en sydsvensk horisont 
och från ett kulturpolitiskt perspektiv tillsammans 
bli en stark kulturpolitisk röst gentemot den natio-
nella nivån, och därigenom öppna upp för dialog 
i nationella frågor. Regionsamverkan Sydsverige 
genomför, tillsammans med staten, de nationella 
kulturpolitiska målen och verkar för att Sydsverige 
ska få ett större ansvar för nationella kulturpoli-
tiska uppdrag. Genom att överbrygga administra-
tiva gränser och samverka tar vi tillvara kulturens 
potential och betydelse för utveckling och en god 
välfärd. 

För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige 
enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för 
framtida kultursamverkan: 

• Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med  
internationell lyskraft

• Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som  
stimulerar samarbeten

•  Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst  
Sydsverige tillgängligt för alla.

Samverkan och dialog

Samverkan och dialog gynnar samtliga kultur- 
aktörer i länet och är nödvändigt för utvecklingen. 
Region Jönköpings län behöver stärka de struk- 
turer som främjar ytterligare dialog och samverkan. 
Genom tydliggörande av rollfördelningar, resurs-
behov, resursfördelningar och ett helhetsperspektiv 
kan kulturutvecklingen och kulturpolitiken stärkas 
inom andra samhällsområden. 

Samverkan och dialog stärks genom

• att se över dialogstrukturer 
• att öka barns och ungas inflytande och 

delaktighet i regionala processer
•  interkommunal samverkan
•  utveckling av konstöverskridande samverkan
•  utveckling av mötesplatser för dialog mellan 

kulturens aktörer och ansvariga aktörer inom 
vård och hälsa, utbildning och skola, civil- 
samhället, näringslivet, offentlig miljö  
samt samhällsplanering

•  att synliggöra och främja nationella  
minoriteters kultur, kulturarv och språk.

Fokusområde: Nationella minoriteter och  
nationella minoritetsspråk
Sedan år 2000 är judar, romer, sverigefinnar, torne-
dalingar och samer erkända nationella minoriteter 
i Sverige. Nationella minoritetsspråk är jiddisch, 
romani chib, finska, meänkieli och samiska. Enligt 
lagen (SFS 2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk, som trädde i kraft den 1  januari 
2010, ska det allmänna främja de nationella  
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 
sin kultur i Sverige. Alla som tillhör en nationell 
minoritet ska enligt språklagen (SFS 2009:600) 
ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt  
minoritetsspråk. 

För att uppfylla lagens intentioner inom kultur- 
området behöver Region Jönköpings län i samråd 
med företrädare för de nationella minoriteterna 
och i samverkan med andra aktörer formulera och  
implementera långsiktiga insatser och arbetsformer. 
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ungas röster
De ungas röster är ett avsnitt som är resultatet av en workshop med fokus på kultur som samlade 
aktiva kulturutövare i åldrarna 17-25 år. De delade med sig av sina tankar, visioner och idéer om varför 
och hur kulturen är viktig idag och i framtiden. Ungdomarnas tankar formulerades med hjälp av två 
unga skribenter och presenteras här.

Friheten att få vara den du vill

Som kulturutövare har vi vänner överallt. Vi förenas genom vårt skapande och kan alla förstå vikten av att 
få vårda sitt eget personliga uttryck. Kulturen är inte lika individuell som det kan antas. Genom kultur 
kan vi alla komma närmare varandra och finna en starkare gemenskap. Kulturen är grundläggande ur 
alla olika perspektiv. Genom det skapande arbetet kommunicerar vi med varandra. Det krävs respekt och 
öppenhet för att ta tillvara på kulturens innersta väsen. Med hjälp av den kan vi tillsammans förklara och 
förstå världen omkring oss. Med kultur kan vi också påverka traditioner och mänskliga värderingar och 
väcka frågor som förändrar samhället. Kulturen ökar förståelsen för människors olikheter samtidigt som 
den knyter oss samman. Den är ett medel för ökad öppenhet och ett levande samhälle. 

Framtidens kultur ska förvandla hat och egocentrism till kärlek, frihet och kreativitet. Framtidens kultur 
är byggd av respekt och fördomsfrihet.

Kultur är en religion och en ovärderlig mänsklig rättighet. Att 
få möjlighet att utöva sin kultur är en frihet, kanske till och med 
livsviktigt för vår överlevnad. Avslappningen i att sitta och måla 
sina tavlor, möjligheten att uttrycka sig i sång och dans på musikal- 
scenen, känsligheten i att som skådespelare låna ut sin kropp till andra  
människors historier - allt detta ger frihet till att få vara den du vill 
vara och göra det du vill göra. Kulturen ger oss en chans till reflek-
tion och nya perspektiv. Det kan vara en ny lösning på ett problem, 
ett minne som får bearbetas eller en helt ny tanke. För den mentala 
hälsans skull är det viktigt att få vara i sin egen bubbla utan några  
begränsande ramar. Skapandet i sig är en unik chans att kunna  
påverka hur andra människor uppfattar vem du är som person.  
Ett kreativt skapande låter dig bli den du vill vara.

Kultur är ett abstrakt begrepp som kan hindra oss från att bli sedda 
som vi är. Samhället accepterar inte alltid vår strävan mot personligt skapande, det finns tyvärr fördomar 
och förutfattade meningar mot vissa typer av kultur. Kultur är mer abstrakt än till exempel sport, som är 
mer konkret och accepterat som intresse. För att förändra tankesättet och attityden till kultur behöver för-
äldrar, lärare och samhället uppmuntra fler till skapande. Vi tycker att prestationen i konstämnen i skolan 
behöver tas bort för att uppmuntra fler att skapa. Det är viktigt att alla individer oberoende av bakgrund 
får samma förutsättningar att uttrycka sig och hitta sitt eget språk, oavsett om målet är att påverka andra 
eller att bara ha kul. Vi vill sprida de positiva känslorna och låta alla få chansen att ta del av dem.

Genom att se det sociala värdet istället för den ekonomiska omsättningen i bedömningen av ung- 
domars intressen kan fler ta steget mot självuppfyllelse. Kulturen ska inte skärmas av från andra områden i  
samhället utan vara en självklar del av alla människors vardagliga liv. Vi vill se fler yngre och kultur- 
intresserade inom politiken, som kan bidra med kunskap och intresse, som får kulturutbudet att blomstra. 
Vi behöver samverka kring de drömmar och visioner som kan skapa de framtida förutsättningarna för oss 
alla. 

Det finns inga rätt eller fel inom kultur! Den ska fungera som en hjälpande hand och inte trycka undan. 
Vi ska kunna dansa öppet på gatan, stå och måla offentligt eller öva en teatermonolog utan att någon tittar 
snett eller ifrågasätter vad vi håller på med. Genom att visa upp skapandet, sprida gemenskap och sluta 
begränsa kan vi riva ner de murar av fördomar som byggts upp av samhället.

”att få möjlighet  
att utöva sin  
kultur är en  

frihet, kanske 
till och med  

livsviktigt för 
vår överlevnad.” 
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Verksamhetsområden
Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom ett antal verk-
samhetsområden. Några av dem är definierade i den statliga förordningen (2010:2012) som reglerar  
kultursamverkansmodellen, medan andra är definierade av Region Jönköpings län i dialog med  
kommunerna, det fria professionella kulturlivet samt civilsamhället och det ideella kulturlivet.  
Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är att de styrs av de 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Scenkonst
Jönköpings län har en infrastruktur på teater-, 
dans- och musikområdet med institutioner, fria 
grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. 
Tillsammans står dessa aktörer för ett varierat  
utbud av föreställningar och konserter i hela  
Jönköpings län. Här finns kulturskolor, studie- 
förbund, konstnärliga utbildningar på folkhög-
skolor med mera, samt forskning inom scenkonst- 
och musikområdet inom fria aktörer. För blivande 
scenkonstnärliga utövare saknas dock utbildnings-
möjligheter på högskolenivå i Jönköpings län.

Institutionerna inom scenkonstområdet har 
uppdrag som förenar kontinuitet och förnyelse  
genom att både levandegöra ett kulturarv och svara 
för kunskap, konstnärlig kvalitet och utveckling.  
Institutionerna garanterar en långsiktighet i ut- 
budet inom respektive konstområde och kan i 
kraft av sin identitet och legitimitet locka såväl 
nationella som internationella konstutövare till 
Jönköpings län. De står också för huvuddelen av 
arbetsmarknaden för kulturskapare.

De fria grupperna spelar en viktig roll för kultur-
livet och bidrar till en mångfald av uttryck och 
konstnärlig förnyelse. I Jönköpings län finns ett 
mindre antal fria teater-, dans- och musikgrupper 
som främst når ut med produktioner till den unga 
publiken. Deras föreställningar och konserter pro-
duceras oftast för turné och når därmed ut över 
länet. Fria scenkonstgrupper med nyskapande  
estetik och experimentellt inriktad tvärkonst- 
närligt innehåll med kontinuerlig verksamhet  
saknas i länet.

Förhållandet mellan den konstnärliga prak- 
tiken fria aktörer och högskolornas utbildning och 
forskning bidrar till utveckling och förnyelse av 
scenkonsten i länet. Till spridning av scenkonst 
hör även ett flertal offentliga och fria gästspels- 
scener och återkommande festivaler.

Teaterföreningarna i Jönköpings län och deras  
regionala organisation är viktiga aktörer för att 
sprida scenkonst. De ser till att ett kvalitativt  
utbud inom teater, musikteater och till vissa  
delar dans möter en publik också utanför de större  
kommunerna.

Fristående musikarrangörer och fria musik- 
grupper står för en del av det professionella  
musiklivet i länet, med ett kvalitativt utbud inom 
olika genrer. Jönköpings län saknar en mångfald 
av kulturarbetare som bor och verkar i Jönköpings 
län, inte minst frilansande musiker och dansare.

Region Jönköpings läns uppgift är att genom stöd, 
samordning och dialog med nyckelaktörer stärka 
scenkonstens ställning i Jönköpings län. Regional 
överblick möjliggör ett strategiskt utvecklings- 
arbete med kunskapsuppbyggnad som bas.

Utveckling

Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning
Scenkonstens ställning i Jönköpings län ska värnas 
och utvecklas. Institutionerna ska ha möjlighet att 
fortsätta sitt konstnärliga utvecklingsarbete inom 
ramen för sina uppdrag. Samtidigt ska det fria 
scenkonst- och musiklivet och de professionella 
kulturskaparna få bättre villkor för att producera 
teater, dans och musik av hög kvalitet och göra den 
tillgänglig för invånarna i hela Jönköpings län.

Gränsöverskridande projekt och produktioner, 
som blandar olika konstformer i nya uttryck och 
format, ska fortsatt främjas, liksom de möjlig-
heter digitaliseringen kan innebära i konstnärlig 
produktion. Kopplingen mellan scenkonsten och 
forskningen ska stärkas.

Nycirkus är en tvärkonstnärlig konstform under 
utveckling i Sverige. Området har ingen plattform 
att verka utifrån i Jönköpings län. För en etable-
ring krävs det ett samspel mellan de etablerade 
aktörerna inom scenkonsten i länet.
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För den konstnärliga utvecklingen är även frågor 
om genus och jämställdhet, etnisk och kulturell 
mångfald samt internationalisering relevanta. Att 
fortsätta stärka utvecklingen av ett scenkonstliv 
som med självklarhet inkluderar dessa perspektiv 
är angeläget.

Det finns ett stort behov av att öka jämställdheten 
och integrera frågor om genus och jämställdhet 
i de konstnärliga processerna. På samma sätt är 
det en prioriterad uppgift att öka den etniska och  
kulturella mångfalden.

Region Jönköpings län vill under planperioden 
främja en utveckling av en mångfald av uttrycks-
former så att hela samhället och dess invånare 
speglas i scenkonstinstitutionernas och de fria  
aktörernas utbud, representation och publik. Även 
det internationella och interkulturella utbytet och 
samarbetet ska öka.

Öka tillgängligheten till institutionernas och  
de fria aktörernas verksamheter
En av scenkonstens stora utmaningar är att  
utbudet av professionell scenkonst ska bli en ange-
lägenhet för fler. Det handlar dels om att nå nya 
publikgrupper, dels om att öka engagemanget och 
delaktigheten i kulturlivet. 

Att främja institutionernas och de fria aktörernas 
arbete för att fler invånare i Jönköpings län ska få 
tillgång till scenkonst är en prioriterad uppgift, 
bland annat genom utveckling av nya stödsystem.

Spelplatserna och de lokala arrangörerna har en 
avgörande betydelse för att invånarna i Jönköpings 
län ska kunna ta del av ett brett och varierat ut-
bud av scenkonst. För den fortsatta utvecklingen 
är det också nödvändigt att fånga de unga arran- 
görerna. Nya insatser ska prövas för att långsiktigt 
utveckla samverkan mellan samtliga institutioner, 
föreningar och kommuner i syfte att nå ut mer 
med föreställningar och konserter i hela regionen. 
Digital utveckling och spridning av scenkonst ska 
stimuleras.

Främja barns och ungas möte med scenkonst 
Utöver de fria aktörer som har barn och unga i 
fokus har även institutionerna profilerat sin barn- 
och ungdomsverksamhet. Aktörerna ska fort-
satt utveckla nya arbetssätt och metoder som ska  
berika och stärka barns och ungas möten med den 
levande scenkonsten.

För att barn och unga ska få uppleva professionell 
kultur och däribland scenkonst, kan subventio-
ner för inköp av teater-, dans-, musik- och ny-
cirkusföreställningar till förskolor, grundskolor,  

gymnasieskolor, teaterföreningar och andra  
arrangörer vara verkningsfullt. Nya och kommande 
subventionsregler bör utredas och följas upp under 
planperioden.

Det kulturpedagogiska utvecklingsarbetet vad 
gäller barn och unga ska stärkas, bland annat  
genom ökat samarbete och dialog mellan aktörerna 
inom området. 

Institutionerna har ett särskilt ansvar avseende 
samverkan med Jönköpings läns kulturskolor. 
Även relationen mellan forskningen och praktik 
ska stimuleras.

Främja samverkan mellan institutionerna, det 
fria scenkonst- och musiklivet och kommunerna
Samverkan och dialog mellan institutioner/produ-
center, arrangörer och kommuner kring turnéer/
regional verksamhet behöver förbättras ytterligare. 
Inte minst kommunernas ansvar för scenkon-
stens spridning behöver förtydligas. Med bättre 
framförhållning i kontakterna mellan kommun, 
arrangör och producent kan varaktiga strukturer 
byggas för att stärka scenkonst- och musikutbudet.

Samverkan med andra samhällsområden, till  
exempel näringsliv, skola, vård och omsorg och  
utbildning har också betydelse för scenkonstens 
och musikens utveckling. 

Inom ramen för utvecklingsarbetet kring kulturella  
och kreativa näringar i Jönköpings län är det  
angeläget att uppmärksamma scenkonstens villkor. 

Ett närmare samarbete mellan aktörer och stöd-
strukturer för entreprenörskap kan öka kunskapen 
och kompetensen för att långsiktigt skapa en stark- 
are ekonomisk bas för professionella kulturskapare. 

Det är även viktigt att öka kunskapen om villkor 
och möjligheter för kulturprojekt inom vård- och 
omsorgssektorn bland scenkonstaktörer och stimu-
lera fler aktörer att arbeta inom dessa verksamheter.

Region Jönköpings län vill
• säkra konstnärlig utveckling och fördjupning  

inom scenkonsten
• öka tillgängligheten till institutionernas 

och de fria aktörernas verksamheter
• främja barns och ungas möte med scenkonsten
• främja samverkan mellan institutionerna,  

det fria professionella och ideella scenkonstlivet  
och kommunerna.

VeRkSamhetSomRåden
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Dansfrämjande
Dansen har flera strukturer nationellt och regio-
nalt som driver dansfrämjande och turnéförstär-
kande insatser, som dansnätverk, interregionala 
samarbeten och verksamheter för dansutveckling 
på regional nivå. Dansutvecklingen i länet har  
utvecklats och stärkts genom samverkan mel-
lan organisationer, institutioner, studieförbund, 
fria utövare och kommuner i länet.  Dansen är 
beroende av dessa strukturer för sin utveckling. 
Samverkan på nationell nivå är nödvändig för att 
effektivisera turnéläggning, tekniksättning och 
utbudspresentationer samt för att tillhandahålla 
spetskompetens och samordna kompetensutbyte. 

Den största arbetsinsatsen måste utföras på en 
nivå där det är möjligt att både bygga goda rela- 
tioner ända ut till mottagarna och avsätta medel för 
inköp av större kvantiteter av föreställningar. För 
turnéläggning och arrangörskap krävs det kun-
skap om lokala och regionala förutsättningar samt 
kompetens inom konstområdet och främjande- 
arbetet. Dansen är i behov av att förstärka struk- 
turerna för samverkan regionalt, interregionalt och 
nationellt. Det sker i ett aktivt samarbete genom 
utbyte, kunskapsförmedling och kunskapsöver- 
föring, för att stärka arrangörsleden, danskonsten 
och kunskapen kring danskonsten. 

Dansen har till stora delar sina professionella  
utövare bosatta i och runt storstäderna, genom att 
stimulera fler plattformar ute i landet kan konst-
närer arbeta lokalt och dansen kan nå en ny publik.

Under planperioden kommer utvecklingsarbetet 
verka för att stärka intresset för dansen i länet, 
stärka dansens ställning och ge utövare i länet 
möjlighet till konstnärlig utveckling.

Utveckling

Stärkt tillgänglighet till danskonsten och  
förstärkta strukturer för samverkan
För att stärka utvecklingen och tillgänglig- 
heten till dans i hela Jönköpings län behöver  
infrastrukturen utvecklas. Produktionsförhållan-
den och stödstrukturer för fria koreografer behöver  
utvecklas för att stimulera professionell dans-
produktion och att möjliggöra etablering av pro- 
fessionella fria grupper.

För att öka och möjliggöra utbudet av dans- 
produktioner i hela länet krävs fler dansanpassade 
spelplatser, arrangörsutveckling, turnéutveckling 
samt informationssamordning.

De regionala dansaktörerna tillsammans med 
kommunerna bör stimulera samverkan och sam-

ordning mellan lokala dansaktörer, vilket gör 
att starkare lokala och regionala nätverk skapas. 
Dansen har tidigare primärt spelats på traditionel-
la teaterscener, men utbudet av den storleken på 
scener ute i landet är litet, vilket exkluderar många 
från att ta del av dans. Dansen måste hitta nya  
scener, nya mötesplatser i det lilla och mer plats-
specifikt. På detta sätt demokratiseras dansen och 
tillgången på professionella dansföreställningar ökar.  

Residensverksamhet bör bli ett naturligt inslag i 
det övergripande regionala arbetet. Dansen behö-
ver hitta nya mötesplatser där dansen får möta in-
vånare och deltagare under längre perioder, för att 
kunna fördjupa mötet och kunskapen kring dans 
mellan utövaren och invånaren. Mötesplatserna 
bör till skillnad mot scener erbjuda ett djupare ut-
byte där process och forskning ges utrymme och 
där produktion kan ske men inte nödvändigtvis är 
det primära. Genom mötesplatserna kan professi-
onella utövare överföra kunskap och ha ett längre 
utbyte med deltagarna och stärka dansens närvaro 
ute i kommunerna.

Region Jönköpings län vill
• stärka tillgängligheten till danskonsten  

i hela länet
• förstärka strukturerna för samverkan.

Museiverksamhet, kulturarv  
och kulturmiljö
Kulturarv avser såväl immateriella som materiel-
la uttryck, såsom traditioner, språk, konstnärliga 
verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremåls-
samlingar, historiska lämningar samt kultur- 
miljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte  
statiskt utan något som människor enskilt och/ 
eller i grupp ständigt omformulerar, förändrar,  
förstärker och försvagar över tid. Begreppet  
kulturarv bör ses i sin fulla bredd och bli angeläget 
för fler konst- och bildningsområden. 

Museisektorns roll som kunskapsutvecklande 
verksamhetsområde, och närvarande kraft i den 
offentliga demokratiutvecklingen är satt i föränd-
ring i och med ett breddat uppdrag och en stödjan-
de museilagstiftning. Kulturområdets betydelse  
för livsmiljö och attraktivitet är erkänd, vilket 
innebär att verksamhetsområdet har en viktig och 
betydelsefull del i länets samlade identitet.  

Verksamhetsområdet är del i ett samtida menings- 
skapande där historiska som samtidsorienterade 
perspektiv möts kring människans livsvillkor. 
Museisektorn med dess bredd och variations- 
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rikedom av institutioner, både regionala som kom-
munala, är en viktig mötesplats kring mångfalden 
av aktuella och relevanta ämnen och perspektiv 
kring det som berör människors vardag.

I ett samhälle som befinner sig i en period av hastig  
utveckling, strukturell omvandling och där  
digitaliseringen påverkar i stort sett varje område,  
är museisamlingarnas bevarande och en aktiv 
samlings- och kunskapstillväxt en utmaning.  
Mötet och reflektion kring kulturarv, kulturmiljö, 
traditioner, värden och nya företeelser i en mång-
fald av perspektiv berikar förutsättningen för en 
kvalitativ livsupplevelse, vilket ingår i minnes- 
institutionernas kärnuppdrag.

Samspelet mellan dåtid, nutid och tillgängliga 
kunskapskällor är avgörande faktorer i en gynn-
sam samhällsutveckling. Förståelse för kultur, 
traditioner och demokratiska värden är inte en 
självklarhet och där har minnesinstitutionerna en 
bildningsroll att bära. 

Människor ska ges möjligheter att förstå och 
ta ansvar för kulturmiljön som gemensam käl-
la till kunskap, bildning och upplevelser. Region  
Jönköpings län ser det som strategiskt viktigt 
att kulturarvssektorn utvecklar insatserna inom  
kulturmiljöområdet, med utgångspunkt i de  
nationella målen, utvecklingsarbetet på nationell 
nivå för ökad måluppfyllelse och i landskapskon-
ventionens intentioner. Samverkan mellan kultur-
arvsaktörerna i kulturmiljöfrågor ska stimuleras 
och främjas med särskilt fokus på kulturmiljöns 
relevans för individers behov av identitetsskapande 
och känsla av samhörighet. Region Jönköpings län 
behöver också förtydliga sin strategiska inriktning 
för kulturarv och kulturmiljöer som en resurs för 
turism och besöksnäringen, och stimulera konkret 
samverkan och strategiskt samspel.

Utveckling

Främja tvärsektoriellt samarbete för 
att nå och angå nya målgrupper
Fler invånare i Jönköpings län ska uppleva kul-
turarv som angeläget och tillgängligt. Avgörande 
under kommande planperiod är därför verksam-
hetsområdets förmåga att agera inom ramen för 
de villkor som det regionala uppdraget formulerar.  
Det gäller att verka tidsenligt, resurseffektivt samt 
utvecklande i mötet med framtida utmaningar. 
Digitaliseringen, säkerställandet av tillgänglig-
het, möjlighet till medborgarens delaktighet samt 
tillhandahållandet av kvalitativ verksamhet för 

personer med funktionsvariationer är aktuella  
områden att förhålla sig till. Kulturarvsaktörerna 
har högt förtroendekapital hos medborgarna och 
når redan en stor publik. De har därmed mycket 
goda förutsättningar att tillsammans med till exem-
pel folkbildning och bibliotek, utöka och fördjupa  
arbetet mot ett samhälle som är mer inkluderande 
och får fler att engagera sig i samhällsfrågor.

För att skapa förutsättningar kring kultursektorns 
utveckling, där långsiktighet och innovationskraft 
frodas och där resultatet av museiverksamheter-
nas insatser främjar utvecklingen kring livsmiljö 
och hälsa, behövs en utvecklad gränsöverskridande  
samverkan av regionala resurser. Även nationella 
som internationella samarbeten inom EU:s  
ramverk behöver utvecklas och stimuleras systematiskt.

Breddad kulturarvssyn och lärprocesser
Region Jönköpings län bör aktivt verka kring en 
breddad kulturarvssyn, så att förståelsen kring 
kulturarv och kulturmiljö leder till att begrep-
pen får en betydelse för vardagen. Kulturella och  
estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar  
positivt till barns och ungas hälsa och utveckling 
till självständiga och kritiskt tänkande individer. 
De ger även förståelse för det demokratiska sam-
hället och den värld som vi lever i. Kulturarvs- 
aktörerna bör därför fortsätta verka för att barn 
och unga, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del 
av kulturarvets mångfald och erbjudas möjlighet 
till eget skapande, delaktighet och inflytande.

Det är av vikt att kulturarvssektorn arbetar med 
digital delaktighet och lärande genom digitala mil-
jöer. Genom sina arkiv och samlingar kan kultur- 
arvsaktörerna öka kunskapen om och intresset 
för kulturarv och historiebruk samt uppmuntra 
till källkritiska diskussioner kring kulturarv som 
identitetsskapande faktor i ett mångkulturellt 
samhälle.

Region Jönköpings län vill
• bredda kulturarvssynen och lärprocesserna
• främja tvärsektoriellt arbete för att nå och  

angå nya målgrupper
• främja fortsatt digitalisering för till-

gänglighet, delaktighet och lärande
• stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet 
• utveckla samlingstillväxt för materiellt  

och immateriellt kulturarv.
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Biblioteksverksamhet
Biblioteken ska verka för det demokratiska sam-
hällets utveckling genom att bidra till kun-
skapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja  
litteraturens ställning och intresset för bildning 
och kulturell verksamhet.

Bibliotekverksamheten är lagstadgad på både  
regional och kommunal nivå (SFS 2013:801). Enligt  
Bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med 
den regionala biblioteksverksamheten är att främja  
samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitet när  
det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

För att säkerställa att alla i Jönköpings län får en 
likvärdig tillgång till litteratur, information och 
bibliotekstjänster, finns inom den regionala biblio- 
teksverksamheten utvecklare för olika områden.

Sedan 2015 pågår arbete med att ta fram en natio-
nell biblioteksstrategi, som ska presenteras senast 
den 1 mars 2019. Syftet med strategin är att främja 
samverkan och kvalitetsutveckling inom det all-
männa biblioteksväsendet. Innehållet i strategin 
kan komma att påverka uppdrag och verksamhet 
hos såväl kommunala som regionala biblioteks-
verksamheter.

Regional biblioteksplan 2018–2020

Verksamhetsidé

Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra 
utveckling

Målgrupp

Folkbibliotekens personal är den regionala biblio-
teksverksamhetens främsta målgrupp och biblio-
tekscheferna de viktigaste dialog- och samarbets-
parterna.

Andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt, är 
också strategiska parter för att stärka bibliotekens 
roll och betydelse.

Verksamhet

Den regionala biblioteksverksamheten arbetar 
strategiskt med biblioteksutveckling där utgångs-
punkterna är folkbibliotekens behov, Biblioteks- 
lagen, Region Jönköpings läns kulturplan 2018-
2020 där den regionala biblioteksplanen ingår och 
andra styrdokument. 

Arbetet sker i samverkan och samspel med det 
omgivande samhället och i nära dialog med folk-

biblioteken och andra aktörer inom bildning och 
utbildning.

Syftet är att länets invånare ska erbjudas en  
relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög 
kvalitet. Folkbibliotekens verksamhet garanterar 
tillgång till information, fri åsiktsbildning och 
yttrandefrihet vilket är grunderna i det demo-
kratiska samhället. Barn och unga samt de i bib-
liotekslagen prioriterade grupperna ska ägnas  
särskild uppmärksamhet i verksamheten.

Arbetsformer

Den regionala biblioteksverksamheten initierar, 
driver, handleder och följer upp projekt och  
processer. Ett arbetssätt som kräver nyfiken-
het, reflektion, kommunikation och lärande med 
koppling till forskning. Regional biblioteksverk-
samhet ska söka och förmedla nya kunskaper samt 
pröva nya metoder för att stimulera utveckling och 
främja samverkan mellan folkbiblioteken i länet. 

Kvalitetsarbete genomsyrar den regionala biblio- 
teksverksamheten och grundar sig på forskning 
och beprövad erfarenhet. Detta sker bland annat 
genom dialog med bibliotekscheferna i framtag- 
ande och uppföljning av planer. Strategi- 
dokument, till exempel Gemensam läsfrämjande-
plan, är ett sätt att mer detaljerat och långsiktigt  
arbeta tillsammans med folkbiblioteken i särskilda 
fokusområden. Kontinuerlig uppföljning och ut-
värdering utifrån ett användarperspektiv är en del 
av arbetet.

Ett inkluderande förhållningssätt ger alla 
människor möjlighet att utifrån sina behov ta 
del av och aktivt delta i samhället. Tillgänglig-
het och mångfald är därför genomgående i den 
regionala biblioteksverksamheten. Tillgänglighet 
innebär tillgång till biblioteket, medierna och  
informationen både fysiskt och digitalt. Mångfald 
handlar om att bekräfta och lyfta fram värdet av 
alla människors olika bakgrund, erfarenheter och 
kunskaper. 

Nätverksbyggande och kontaktskapande sker 
både inom och utom bibliotekssfären för att skapa 
strategiska relationer. Omvärlden bevakas genom 
ett analyserande förhållningssätt. I verksamheten 
ryms även internationella utblickar och kontakter.

Verksamhetsområden

Biblioteksarenan

Folkbiblioteken erbjuder unika möjligheter genom 
sin verksamhet och är viktiga aktörer i sitt lokala 
sammanhang. Tillgången till och förmedlandet 
av tjänster, medier och upplevelser är tillsammans 
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med ett gott bemötande, oavsett om mötet sker 
fysiskt eller digitalt, grunden för verksamhets- 
utveckling.

Region Jönköpings län vill
• erbjuda fortbildning för professionsutveckling
• främja samverkan mellan folkbiblioteken  

och lokala aktörer
• stödja innovativa idéer kring utveckling  

av biblioteksarenan i närområdet
• öka kunskapen kring medieför-

sörjningens komplexitet.

Digital delaktighet och kompetens

Folkbiblioteken är en aktör i den digitala sam-
hällsutvecklingen. Genom att biblioteksper- 
sonalen tillämpar och förmedlar medie- och  
informationskunnighet (MIK) skapas möjligheter 
för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Region Jönköpings län vill
• samverka med andra aktörer inom  

digital utveckling
• stimulera till ökad kompetens inom  

medie- och informationskunnighet (MIK)
• stödja biblioteken i att tillämpa nya  

digitala verktyg och metoder
• synliggöra bibliotekens roll i den lokala  

och regionala digitala utvecklingen.

Läsfrämjande, berättelser och bildning 

Folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveck-
ling och stimulera till läsning är och förblir grund-
läggande för aktivt deltagande i det demokratiska 
samhället. I det läsfrämjande arbetet ska särskilt 
fokus ägnas barn och unga. 

Berättelsen och berättandet är en del av kultur- 
arvet. Tillgång till litteratur, upplevelsen av det 
lästa och det egna skapandet är förutsättningar  
för bildning. Det vidgade text- och litteratur- 
begreppet innebär att alla uttryckssätt är  
meningsskapande. 

Region Jönköpings län vill
• inspirera till ökad kompetens via ett  

aktionslärande förhållningssätt 
• stimulera metodutveckling för att nå fler  

invånare
• stödja biblioteken i att tillämpa nya metoder  

för skapande och berättande
• verka för samarbete mellan folkbibliotek  

och förskolan/skolan

• samverka med högskolan, folkbildningen  
och andra aktörer.

Litteraturen som konstform
Litteratur och litterärt skapande utvecklar för-
ståelse för hur samhället och individen har sam-
agerat i historisk tid, i det nuvarande och ger en 
fingervisning mot framtiden. I den meningen är 
litteraturens språk- och kulturbärande en förut-
sättning för spridning av demokratiska värden. 
Litteraturen hjälper till att skapa den alltjämt på-
gående berättelsen om oss själva och den värld vi 
lever i. Följaktligen är skapandet av litteratur både 
en konstnärlig och kreativ syssla som är betydelse- 
skapande för alla människor. Litteraturen är en 
brobyggare mellan konstformer, mellan kulturer 
och mellan individer. 

Förståelse för dessa funktioner och för vikten av 
litteraturskapande bör grundläggas tidigt hos 
alla samhällsmedborgare. Större möjligheter att  
uttrycka sig i skrift som en fritidssyssla under upp-
växten bör arbetas fram: kulturskola, bibliotek, 
bildningsförbund och föreningsliv har en särskilt 
viktig roll i processen att utveckla ungas skrivlust 
och i skapandet av utrymme för ungas berättelser 
och perspektiv på världen.

Utveckling

Etablering av litterära mötesplatser
För att synliggöra det arbete som utförs inom 
litteraturområdet och för att ge de professionellt 
verksamma författarna utrymme att berätta och 
inspirera bör digitala eller fysiska arenor utvecklas 
där författare, översättare och litteraturförmedlare 
kan möta varandra och förstärka varandras verk-
samheter genom ett ömsesidigt kompetensutbyte. 
Syftet är att ge inspiration, nätverksmöjligheter, 
information om händelser, översikt över länets 
författare och publiceringsutrymme. 

Ett viktigt steg är att skapa mötesplatser och att ge 
såväl amatörer som professionella författare, över-
sättare och litteraturförmedlare möjligheter att i en 
inkluderande anda bevara och utveckla de befint- 
liga arenorna för litteratur. De viktigaste aktörer-
na är folkbiblioteken i Jönköpings län, där såväl  
kompetens, medier och lokaler finns tillgängliga. 

Stärka villkoren för det litterära skapandet

Som en följd av att litteraturen inte har betraktats 
som en konstform och tidigare inte getts speciellt  
utrymme finns en ytterst begränsad spetsverksam-
het i Jönköpings län. En satsning bör således ske 
på professionella författare och översättare samt 
på föreningar som anknyter till litteraturområdet.  
Likaså bör de litteraturhistoriskt etablerade  
författare som verkat i länet fungera som skrivande 
förebilder. 
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Region Jönköpings län vill
• främja litterära verksamheter för unga  

mellan 13 och 19 år
• utveckla litterära mötesplatser för  

Jönköpings läns författare
• utveckla nätverk för författare och förlag,  

enskilt och i möte med andra konstformer 
• utveckla samverkan mellan skilda konstarter
• stärka verksamheter som arbetar med  

professionella författare.

Bild och form
Jönköpings län har genom sina institutioner, 
konsthallar, konstmuseer, fria aktörer, gallerier, 
organisationer och professionella kulturskapare 
ett brett utbud av bildkonst, form och design. 
Ett flertal konstorganisationer arbetar med att på  
olika sätt stärka förutsättningarna för professionell 
konstnärlig verksamhet.

Ett flertal kulturskolor erbjuder barn och unga 
möjligheten att skapa och ta del av konst. Fria  
aktörer har utvecklat barn- och ungdomsverksam-
het med inriktning bild och form. Utbildnings-
möjligheterna i länet är grundläggande med ut-
bildningar på förberedande nivå. Inom ramen för 
studieförbundens och konstföreningarnas verk-
samheter finns även ett kursutbud av bildkonst 
och form. Residensprogram inom bild- och form-
området börjar etableras i länet. 

Region Jönköpings läns roll är att stärka länet som 
en bildkonst-, form och designregion genom att 
långsiktigt utveckla områdets infrastruktur. En 
utvecklad dialog med nyckelaktörer är nödvändig 
för fortsatt utveckling av området. 

Utveckling

Stärka Jönköpings län som bildkonst-,  
form- och designregion
I utvecklingsarbetet ingår att bredda intresset för 
bildkonst, form och design, stärka konstens ställ-
ning och främja samarbetet mellan kulturskapare, 
institutioner och andra aktörer.

Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla 
olika arenor och mötesplatser. Förutsättningarna 
för de professionella konstnärerna, kulturpro-
ducenterna och organisationerna, att producera  
bildkonst, form och design av hög kvalitet i hela 
Jönköpings län behöver stärkas även i fortsättning-
en. Institutionerna ska fungera som inkluderande  
mötesplatser där idén om det fria ordet och den 
fria tanken hålls levande.

För att länet ska fortsätta utvecklas som konst- 
region behöver fler gränsöverskridande projekt av 
hög konstnärlig kvalitet, nationella/ internationella  
nätverk och internationella samarbeten fortsätta 
etableras. På så sätt förstärks och synliggörs länets 
attraktionskraft, både när det gäller professionell 
konstnärlig verksamhet och som en plats där  
invånarna har möjlighet att ta del av konst med 
hög kvalitet.

Länet har med sina aktörer inom bildkonst, form 
och design förstärkt sin ställning i landet. Region 
Jönköpings län vill verka för en mångfald av sam-
arbeten och att samverkan med statliga myndig-
heter inom området utvecklas.

Stärka villkoren för konstnärligt skapande 
och förbättra konstnärers förutsättningar
Region Jönköpings län ska fortsätta det långsik-
tiga arbetet med en samlande resursplattform för 
bild, form och design i länet.

Ersättningar till konstnärer enligt ramavtalet 
för konstnärers ersättning för medverkan vid ut-
ställningar (MU-avtalet) är en viktig del i att 
ge konstnärer bättre villkor. Region Jönköpings 
län medverkar till att informations- och utbild-
ningsinsatser rörande MU-avtalet genomförs för 
institutioner, kommuner och konstnärer, och är 
grundläggande vid bedömning av ansökningar 
och samarbeten inom området. 

Region Jönköpings län avsätter medel i samband 
med ny-, om- och tillbyggnad av sina fastigheter 
för konstnärlig gestaltning. Detta förhållningssätt 
kan förutom fast gestaltning även omfatta konst-
närlig medverkan inom ramen för olika bygg- 
processer. Region Jönköpings län strävar efter att 
följa rekommendationen att en procent ska av-
sättas till konstnärlig gestaltning. Den offentliga 
konsten, som alla har tillgång till, är en del av vårt 
demokratiska samhälle. Att Region Jönköpings 
län avsätter resurser för konstnärlig gestaltning 
gör att platser och rum för vårdtagare, anhöriga 
och personal blir bättre miljöer att vistas i samt en 
del i den vårdande processen. Samtidigt som det är 
en viktig arbetsmarknadspolitisk insats för verk-
samma konstnärer. Region Jönköpings län verkar 
för insatser och kvalificerat stöd rörande offentlig 
konst för kommunala tjänstemän och politiker.

Region Jönköpings län vill
• främja intresset för och tillgången till  

bildkonst, form och design
• stärka länet som bildkonst-, form-  

och designregion

VeRkSamhetSomRåden
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• stärka villkoren för konstnärligt skapande  
och förbättra konstnärers förutsättningar  
inom bildkonst, form och design.

Arkivverksamhet
Arkiv utgör en viktig del i det demokratiska sam-
hället och för att beskriva ett samhälles kulturhis-
toriska utveckling. De två sektorerna, offentliga 
respektive enskilda arkiv, dokumenterar tillsam-
mans både samhällets position och den demo-
kratiska processen. I synnerhet folkrörelse- och 
föreningsarkiven belyser folkviljans betydelse och 
funktion i samhällsutvecklingen – hur människor 
i förening på ett organiserat sätt upprätthåller och 
utvecklar det demokratiska samhället. Arkiven 
är sammantaget en reflektion och en beskrivning 
av samhället förr och nu, likväl som en källa till 
förståelse för samhället och en faktor för dess ut-
veckling.

Arkivområdets utveckling hänger samman med 
samhällets utveckling, såväl formmässigt, organi-
satoriskt och tekniskt, som innehållsmässigt. Ar-
kiven måste vara öppna och tillgängliga, både för 
att garantera insyn i den offentliga förvaltningen 
och för förståelsen av demokratins idé. Arkiven 
har en sammanhållande och utvecklande funktion. 

Utveckling

En ny central arkivorganisation
Brist på utvecklingspotential för arkiven  
behöver inte omgående betyda minskat med-
borgerligt engagemang, men på sikt förlorar  
samhället, både den offentliga förvaltningen  
och civilsamhället, sin historia och sin tro-
värdighet. För att demokratin ska fungera  
krävs att människor engagerar sig i samhäl-
let – arkiven har en viktig roll i detta. För att 
denna roll ska kunna upprätthållas men också  
utvecklas behöver samordningen mellan olika 
verksamheter och kunskapsbärare inom arkiv i 
Jönköpings län fördjupas. Föreningsarkivens möj-
ligheter att samspela med och vara relevanta för 
nya slag av föreningar, nätverk och aktionsgrupper 
som inte är organiserade på traditionellt sätt behö-
ver förstärkas och ges nya möjligheter till utveck-
ling. Samtal om en ny central arkivorganisation 
– arkivcentrum – som samlar flera aktörer med 
olika inriktningar för att utgöra den samlande  
arkivkompetensen i länet och skapa bred samver-
kan mellan olika aktörer bör inledas under plan-

perioden. För att stödja processen och framtida 
utveckling bör en överenskommelse om utveck-
lingssamverkan upprättas med Riksarkivet.

Teknisk och digital utveckling  
Den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven  
bör säkerställas i ett nära samarbete mellan  
Region Jönköpings län och länets kommuner. Den 
tekniska utvecklingen för arkiven är påtaglig både 
vad det gäller att samla information och att hålla 
materialet tillgängligt. Vägen mot så kallade  
e-arkiv har påbörjats. Varken digitalisering eller  
e-arkiv ersätter dock de fysiska arkiven, utan  
utgör bara en ny fas med andra informationsbärande  
media. Vad gäller utvecklingen av det innehålls- 
mässiga i arkiven och dess utställnings- 
verksamhet krävs det att insamling, urval,  
gallring och utställningsproduktion utförs av  
professionella yrkesutövare.

Region Jönköpings län vill
• påbörja samtal om att inrätta en ny  

arkivorganisation
• säkerställa den tekniska utvecklingen  

inom föreningsarkiven.

Film och rörlig bild
Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet 
inom Jönköpings län. Det finns en större efterfrå-
gan och mer produktion av film och rörlig bild än 
tidigare. Ny teknik och förändrade distributions-
former och konsumtionsmönster har skapat nya 
och skärpta förutsättningar bland annat avseende 
finansiering för producenterna av innehållet.

Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper inom 
olika konstnärliga yrken som regissörer, författare,  
musiker, bildkonstnärer, skådespelare, sceno- 
grafer, fotografer med flera. Flera yrkesgrupper 
är sysselsatta i verksamheter som handlar om  
produktion, visning och spridning, talangutveck-
ling, pedagogisk verksamhet för barn och unga 
med mera. Även den ideella sektorn spelar en  
viktig roll i detta sammanhang.

I Jönköpings län finns ett mindre antal pro-
duktionsbolag inom olika genrer som spelfilm,  
dokumentärfilm, animerad film och spel. Film- 
festivalerna är på väg tillbaka som en viktig del för 
visning och spridning av film och rörlig bild. 

VeRkSamhetSomRåden
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Nya aktörer växer fram som en del i att attra- 
hera barn och unga som målgrupp. Region  
Jönköpings län satsar på talanger bland annat  
genom ett särskilt riktat stöd för utvecklingen 
inom film och rörlig bild. Allt fler interregionala 
samarbeten genomförs som innebär delgeografisk 
eller nationell utveckling.

Region Jönköpings län arbetar för att det finns 
kompetens- och utvecklingsmöjligheter för de 
aktörer som utgör den regionala strukturen för 
film och rörlig bild. Genom att stödja samarbete 
mellan dessa aktörer kan Region Jönköpings län 
bidra till nya insatser och modeller att verka i.  
I Jönköpings län finns det utbildningsmöjligheter 
inom film och rörlig bild inom länets folkhögskolor. 

En viktig kulturpolitisk utgångspunkt är invånar-
nas och publikens möjligheter och behov av film 
och rörlig bild som kultur, konst och näring. Att se, 
uppleva och skapa film och rörlig bild i olika former 
ska vara en möjlighet för alla. För att det ska uppnås 
behövs former för samverkan på området. 

Utveckling

Etablering av en regional filmpolitik
En tydlig regional filmpolitik stärker möjlig- 
heterna att framgångsrikt utveckla länet till en 
plats för film och rörlig bild och därigenom kunna  
föra dialog och förhandla med olika stödnivåer. 
Film och rörlig bild kan vara en aktiv del av den 
innovativa utvecklingen och bidra till den ekono-
miska tillväxten.

Det ställer krav på konstnärlig kvalitet, hög kom-
petens, tillgång till utbildning och branschens 
återväxt och innovation genom bland annat sats-
ningar på talangutveckling, nya verksamheter och 
ny teknik.

En fungerande regional spridning och stabilitet 
inom verksamheterna för film och rörlig bild är en 
förutsättning för att kunna bedriva nationella och 
internationella projekt och samarbeten, vilket är 
viktigt för exponeringen av Jönköpings län. 

Främja konstnärlig utveckling inom film  
och rörlig bild
Genom att främja konstnärlig utveckling ökas 
möjligheterna att skapa film och rörlig bild av hög 
kvalitet i Jönköpings län. Det är därför viktigt 
att öka samverkan och etablera strategiska platt- 
formar mellan aktörer inom film och rörlig bild 
och högskola, folkhögskola och andra lärosäten. 

Det ska också finnas möjligheter till utvecklande 
samverkan med andra konst- och kulturområden 
för att främja utvecklingen.

Utveckla hållbara strukturer för visning  
och spridning
Kring festivaler och mötesplatser byggs mer eller 
mindre tillfälliga organisationer, kompetens och 
erfarenheter upp. Genom samverkan med och 
mellan bland annat kommuner, bibliotek, före- 
ningsliv, organisationer och näringsliv kan stabila 
strukturer byggas för att öka tillgängligheten och 
möjliggöra en större publik vid visningsarrange- 
mangen i Jönköpings län. I detta sammanhang 
har digitaliseringen stor betydelse. Biografen som 
visningsplats bör stärkas. Region Jönköpings län 
vill verka för en stark infrastruktur för film och 
rörlig bild.

Barn och unga ska ha möjlighet att skapa,  
se och analysera 
Bland barn och unga ökar både användningen och 
det egna skapandet av film och rörlig bild.

Film- och mediepedagogiken har stor betydelse 
när det gäller att stärka barn och ungas förmåga 
att navigera och tolka innehållet i utbudet och det 
de tar till sig.

Barn och ungas eget skapande medverkar till an-
vändardriven innovation och skapar en marknad 
för nya produkter och tjänster. Detta bidrar till ut-
vecklingen av både den konstnärliga kvaliten och 
näringslivets förutsättningar.

Region Jönköpings län vill med medvetna sats-
ningar fortsätta stärka filmkulturell verksamhet 
inom eget skapande, filmpedagogik och visning 
och spridning för, med och av barn och unga.

Region Jönköpings län vill
• etablera en regional filmpolitik inom film  

och rörlig bild för hela länet
• främja konstnärlig utveckling inom film  

och rörlig bild
• utveckla hållbara strukturer för visning  

och spridning av film och rörlig bild
• verka för att alla barn och unga ska ha  

möjlighet att skapa, se och analysera film  
och rörlig bild.
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Hemslöjdsfrämjande  
verksamhet
Hemslöjd är starkare, populärare och mer mång-
facetterat än någonsin. Detta sker tillsammans 
med fler aktörer än innan och ger både en för-
djupning och en bredare tolkning av verksamhets- 
området. Det är många faktorer som påverkar.  
Ett genuint, kroppsligt skapande av verkliga före-
mål i den fysiska världen som är kopplat till iden-
titet, kreativitet och livsstil. Möjligheten att agera 
praktiskt och att påverka sin egen och andras situa-
tion i vardagen och värdemässigt. Ett ökat intresse  
för historia och att området har, liksom begrepp 
som konsthantverk och konst, fått mindre skarpa 
gränser och en utökad tolkning av vad begreppet 
kan inrymma.

Intresset för hemslöjd kommer att fortsätta öka 
och utvidgas. Hemslöjdens olika betydelser och 
värden kommer att omformas, men kommer också 
att behöva lyftas och förtydligas i såväl praktisk 
tillämpning som i kunskap och bildning som följd 
av detta.

Utveckling

Hemslöjdens möjligheter att utgöra en tydlig 
del för individen och samhällets utveckling
Värdet av ett genuint skapande i den fysiska värl-
den ökar. Att själv vara källan till sin praktiska 
vardag eller att uttrycka sig med sina händer blir 
allt viktigare för allt fler. Hemslöjd är människo-
nära, påtagligt och värdebärande och materiell 
och immateriell kultur på samma gång. Hemslöjd 
har ett brett omfång av möjligheter och nivåer från 
barnpyssel till konst, livsstilsfrågor och politiskt 
engagemang. Hemslöjdens möjligheter att utgöra 
en avgörande faktor inom kultur och hälsa för  
individers återgång till ett aktivt liv efter sjukdom 
är påtaglig. Den digitala utvecklingen ger förut-
sättningar för nya sätt att skapa på. Här finns nya 
mötesplatser och uttryck. Här sprids teknikkun-
skap, det skapas nya samarbeten och det lokala 
binds ihop med det globala. Det handlar om prak-
tisk samhällsutveckling med kultur och näring 
där hållbar utveckling är i fokus.

Möjligheterna för hemslöjden som  
verksamhetsområde att vara en kunskaps- 
bärare för en samtida hållbar utveckling
Hemslöjden och det handgjorda skapandet arbetar 
för ett närmare liv med en bred syn på närprodu- 
cerat. Medvetna val kan skapa det unika och  
utveckla identiteter genom handgjort skapan-
de, att ha det egna livet i sina egna händer och  

kunna påverka världen. Nya former för entrepre-
nörskap. Ett sätt att visa samhällsengagemang.  
Det handgjorda skapandets nygamla möjlig-
heter behöver upptäckas av nya generationer.  
Hemslöjdens möjligheter och nytänkande inom 
den hållbara utvecklingen ska förstärkas, tydlig- 
göras och spridas.

Region Jönköpings län vill
• stärka hemslöjdens möjligheter att utgöra  

en tydlig del för individen och samhällets  
utveckling

• utvidga möjligheterna för hemslöjden som 
verksamhetsområde att vara en kunskaps-
bärare för en samtida hållbar utveckling.

Fristadsprogram för  
konstnärlig verksamhet
Genom att bli en fristad kan en kommun ge en för-
följd konstnär – som inte kan verka fritt i sitt yrke 
i hemlandet – möjlighet att verka och samtidigt 
berika både sitt eget konstnärskap och värdkom-
munens kulturliv. Värdskapet kan samtidigt bidra 
till internationalisering av det lokala kulturlivet.

Utveckling

Verka för samordning och öka kunskapen om 
fristadsprogrammet i hela Jönköpings län
Region Jönköpings län vill utveckla den kom-
petens och samordning som gör det möjligt för  
Jönköpings län att bli en fristadsregion, där  
fristadsprogrammet utgör en del inte bara i större 
kommuner utan även i de mindre kommunerna.

Region Jönköpings län vill
• verka för samordning och öka kunskapen  

om fristadsprogrammet i hela länet.

Folkbildning
Folkbildningen i Jönköpings län består av studie-
förbund och folkhögskolor som utgår från olika 
profiler och ideologiska inriktningar. Idén bakom 
folkbildningen är gemensam och bygger på livs-
långt lärande samt fritt, frivilligt och aktivt med-
skapande. Folkbildningen ska ge alla möjlighet 
att tillsammans med andra öka sin kunskap och 
bildning för personlig utveckling och delaktighet 
i samhället. 

Folkbildningen syftar också till att stärka och  
utveckla demokratin. Den skapar förutsättningar  
för människor att påverka sin livssituation och  
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delta i samhällsutvecklingen bland annat genom 
att jämna ut utbildningsklyftor och höja bildnings- 
och utbildningsnivån i samhället.

Syftet är också att bredda intresset för och öka 
delaktigheten i kulturlivet. De studieförbund som 
finns i Jönköpings län är verksamma med god  
geografisk spridning. Studieförbunden genom-
för studiecirklar och kulturarrangemang. Detta  
bidrar till att skapa ett varierat kulturliv för  
invånarna i länet. Tillsammans med medlems- 
föreningar genomförs utvecklingsarbete genom 
ämnesspecifik kompetensutveckling. 

Folkhögskolan är en egen utbildningsform med 
ett omfattande utbud av långa och korta kurser 
där utgångspunkten är människors behov och  
vilja att lära. Studierna är individanpassade och 
de når bland annat ungdomar med korta eller 
icke avslutade studier. Flera av folkhögskolorna i  
Jönköpings län har kulturprofil.

Folkhögskolorna utgör en viktig lokal tillväxt-
faktor och utgör en självklar del i den kulturella 
spridningen och kontinuiteten för både bildning, 
utbildning och kulturell utveckling i hela länet, 
både som kulturella mötesplatser och scener/ 
arenor för kultur i lokalsamhället.

Folkhögskolorna erbjuder förberedande utbild-
ningar inför högre studier inom det konstnärliga 
området. Folkhögskolorna har därför självständigt 
och för att det saknas högre konstnärlig utbildning 
inom länet, en stor betydelse som utbildnings- 
aktörer för det professionella kulturlivet. De sam-
verkar med kommunerna om kulturprojekt och 
är en viktig resurs både som utbildningsaktör och 
kulturarrangör i sin hemkommun.

Utveckling

Stärka studieförbundens roll i kultur-  
och samhällsutvecklingen
Den plattform som studieförbundens kulturverk-
samhet har för lärande och socialt hållbar utveck-
ling, är en drivkraft i den lokala och regionala 
utvecklingen. Deras förmåga att nå nya grupper 
och skapa mening genom sina verksamheter är en 
viktig utvecklingsfaktor. 

Region Jönköpings län vill därför utveckla sam-
verkansformerna för att stärka studieförbundens 
möjligheter att möta invånarnas behov av kul-
turupplevelser, folkbildning och eget skapande,  
genom att skapa en tvärsektoriell överenskommelse  
avseende regional utveckling och kulturutveck-
ling mellan folkhögskolorna, studieförbunden och 
Region Jönköpings län.

Många kulturutövare har ett brett samarbete med 
studieförbunden och är till vissa delar beroende av 
det stöd som studieförbunden kan ge för att kunna 
upprätthålla sitt konstnärskap. Region Jönköpings 
län vill stärka förutsättningarna för studieför- 
bunden att samarbeta med övrigt kulturliv.

Studieförbunden utgör en allt större kraft i arbetet 
med att skapa förutsättningar för unga och unga 
vuxnas kulturutövande. Studieförbunden har 
en god förmåga att möjliggöra nya pedagogiska  
inriktningar med hjälp av den nya tekniken och 
därigenom möta den unga innovativa kraften.  
Region Jönköpings län vill stärka studieförbun-
dens arbete med ungas delaktighet, inflytande, 
inkludering och eget skapande.

Stärka folkhögskolornas betydelse som utbild-
ningsaktör för det professionella kulturlivet
Folkhögskoleutbildningarna utgör en möjlighet 
för att underlätta ungas etablering på arbetsmark-
naden. Region Jönköpings län vill stärka folk-
högskolornas roll i utbildningssystemet avseende 
konstnärliga utbildningar. Region Jönköpings län 
ska fortsätta utveckla samverkansformerna med 
folkhögskolorna i länet genom en tvärsektoriell 
överenskommelse avseende regional utveckling 
och kulturutveckling mellan folkhögskolorna, 
studieförbunden och Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län vill
• stärka folkhögskolornas betydelse som utbild-

ningsaktör för det professionella kulturlivet
• stärka förutsättningarna för studieförbunden  

att samarbeta med övrigt kulturliv
• stärka studieförbundens arbete med  

ungas delaktighet, inflytande, inkludering  
och eget skapande

• stärka studieförbundens roll i kultur-  
och samhällsutvecklingen.
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KULTURPOLTISK ORGANISATION 

SAMRÅD OCH SAMVERKAN 

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

IMPLEMENTERING OCH REVIDERING

DIALOGPROCESS
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Kulturpolitisk organisation
Region Jönköpings län och primärkommunernas roller, organisation och uppdrag. Parterna ska verka 
för ett närmare samarbete och gemensamma utvecklingsarbeten såväl interkommunalt som mellan 
kommunerna och regionen. 

Sedan införandet av samverkansmodellen och 
Region Jönköpings läns första kulturplan har det 
gemensamma arbetet och formaliserad samver-
kan inom länet utvecklats och förstärkts. Det är  
ständigt relevant med kunskapsspridning, tydlig-
görande av roller och ansvarsfördelning samt en 
ökad medvetenhet om kulturpolitikens innehåll 
och betydelse. 

Region Jönköpings län

Region Jönköpings län har en politisk organisa-
tion med regionfullmäktige, regionstyrelse och tre 
nämnder. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet ansvarar för kulturpolitiska frågor, 
samt andra områden som har betydelse för hållbar 
och långsiktig regionutveckling.

Region Jönköpings län stödjer kulturaktörer,  
institutioner, det fria professionella kulturlivet och 
folkbildning genom verksamhets- och utvecklings-
bidrag samt arrangörsbidrag. Region Jönköpings 
län initierar och utvärderar insatser utifrån de  
kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Utvecklingsarbete bedrivs som ett processinriktat 
arbete tillsammans med kommunerna och med 
kulturlivets intressenter för att utveckla kulturen 
i Jönköpings län. Region Jönköpings läns  
ansvar omfattar insatser med stark koppling till de  
kulturpolitiska prioriteringarna vars syfte är att 
med ett regionalt perspektiv komplettera och stödja 
de kommunala insatserna.

Primärkommunerna

Kommunerna står för den största delen av kultur- 
ens resurser i länet och har det kulturpolitiska  
ansvaret för huvuddelen av den offentligt finansi- 
erade kulturverksamheten i länet. I kommunerna 
finns den största delen av den kulturverksamhet 
som medborgarna möter i sin vardag. Varje kom-
mun beslutar om sina egna ambitionsnivåer och 
sina kulturpolitiska inriktningar.

Jönköpings län har 13 kommuner som organiserar 
sin kulturpolitik på olika sätt. De flesta kommu-
nerna är relativt små befolkningsmässigt och har 

därmed också begränsade resurser för att bedriva 
det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. Kommu-
nernas politiska organisation skiljer sig åt och i fler-
talet kommuner behandlas kulturpolitiska frågor 
i samma nämnder som fritids- och utbildnings- 
politiska frågor. 

Region Jönköpings län och kommunerna bör  
verka för ett närmare samarbete såväl inter- 
kommunalt som mellan kommunerna och  
regionen. Genom att bedriva gemensamt utveck-
lingsarbete med utgångspunkt i parternas kultur- 
politiska prioriteringar används kommunala,  
regionala och statliga resurser mer effektivt.

Verksamhetsbidrag

Följande verksamheter som får stöd från Region 
Jönköpings län genom samverkansmodellen.

• Smålands Musik och Teater,  
Region Jönköpings län 

• Kultur och utveckling, Region Jönköpings län 
(utvecklingsverksamhet inom film, dans, bild 
och form, hemslöjd, regionbibliotek och  
litteratur)

• Jönköpings läns museum 
• Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
• Riksteatern Jönköpings län
• Vandalorum Museum för Konst och Design.



29

Samråd och samverkan 
Samverkan och samråd är nödvändiga för att stärka utvecklingen i länet och ska ske med lokala,  
regionala och nationella parter. Strukturerna för samverkan och samarbete ska stärkas ytterligare  
under planperioden och utvecklas tillsammans med aktuella parter. 

Samverkan mellan  
Region Jönköpings län  
och länets kommuner

Region Jönköpings län samverkar med länets  
kommuner genom processinriktat arbete i olika  
forum och med ett gemensamt fokus på utveckling. 
Samråd och samverkan inom kulturplanens prio-
riteringar kan också lyftas fram i internationella 
samarbeten, som till exempel EU-projekt. 

Under planperioden bör strukturer för samverkan 
och samarbete ytterligare stärkas och utvecklas. 

Samråd mellan Region Jönköpings län  
och kulturlivet

Regionen har en kontinuerlig dialog med de  
verksamheter som får stöd genom samverkans- 
modellen och har regionala uppdragsbeskrivningar. 

Samråd som specifikt avser den regionala kultur-
planen ska ske enligt följande:

• samråd med de av regionen upprättade konst/
bildningsområdesdialogerna eller motsvarande

• samråd med det fria professionella kultur- 
livet och intresseorganisationer

• samråd med folkbildningens organisationer
• samråd och samverkan med civilsamhället  

och det ideella kulturlivet
• samråd med barn och unga.

Interregional samverkan

Region Jönköpings län samverkar interregionalt 
inom olika projekt, processer och nätverk på både 
politisk nivå och mellan tjänstepersoner.

Regionsamverkan Sydsverige

Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan 
Sydsverige som är ett samarbetsorgan för Sveriges 
sex sydligaste regioner. Regionsamverkan Syd- 
sverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling 
för sydsverige genom strategiskt kunskapsutbyte 
och främjande av interregionala och interkommu-
nala samarbeten. 

I samarbetet ingår även Landstinget i Kalmar 
län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget  
Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne,  
Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg samt 
Region Halland.

Samverkan mellan  
Region Jönköpings län och staten

Regionen för dialog med det statliga samverkans-
rådet, som består av statliga kulturmyndigheter.  
Region Jönköpings län för också dialog med  
Statens kulturråd kring de resurser som staten för-
delar i utvecklingsmedel i regionerna. 

Region Jönköpings län bör under planperioden för-
stärka samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings 
län i frågor gällande kulturmiljö, kulturarv, inte-
gration och andra gemensamma utvecklingsområden. 
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Uppföljning och utvärdering
Region Jönköpings län är i egenskap av mottagare av det statliga stödet ansvarig för uppföljning  
av bidragen till de regionala kulturverksamheterna. Uppföljningen ska vara ett stöd i dialogen mellan 
stat, län, kommuner och andra aktörer inom kulturområdet.

Uppföljning av verksamhetsinnehållet

Region Jönköpings län rapporterar årligen till 
Statens kulturråd via de framtagna riktlinjerna för 
kvantitativ och kvalitativ uppföljning. 

Kulturdatabasen är ett verktyg för insamling av 
kvantitativ data, som har standardiserade kriterier 
för kulturstatistik och kan utgöra en plattform för 
att jämföra både regional och nationell statistik. 

Uppföljning av medborgarperspektivet

Genom regionala undersökningar om kultur- 
vanor får nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet ökade insikter i medborgarnas 
eget kulturskapande och hur de använder sig av  
kulturlivet. Region Jönköpings län genomförde 
2016 i samarbete med andra regioner en omfat-
tande kulturvaneundersökning och strävar efter 
att genomföra detta regelbundet. Särskilt fokus 
bör läggas på barns och ungas kulturvanor.

Utvärdering av kulturpolitiska effekter

De långsiktiga effekterna av den regionala kultur-
politiken kommer delvis att kunna utläsas ur de 
resultat som den löpande uppföljningen visar. Det 
kommer även att krävas ytterligare kvalificerade 
analyser.

Region Jönköpings län bör skaffa sig en mer sam-
lad bild av de kulturpolitiska effekterna på längre 
sikt genom ett nära samarbete med kulturpolitisk 
och annan samhällsforskning. 

Man bör också analysera de regionala samhälls- 
ekonomiska effekterna av den kulturpolitik man 
bedriver och dess betydelse för regionens utveck-
ling. Resultaten kan komma att återkopplas genom 
seminarier och dialog med medborgare och före-
trädare för kommuner och kulturverksamheter.
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Implementering och revidering
Kulturplanen kompletteras med uppföljningsbara handlingsplaner utifrån regionala prioriteringar  
och fokusområden, samt uppdragsbeskrivningar för de verksamheter som ingår i kultursamverkans-
modellen. 

Uppdragsbeskrivningar

Uppdragsbeskrivningar för de regionalt finan-
sierade kulturverksamheterna (se sidan 28) inom 
kultursamverkansmodellen finns sedan 2016 och 
revideras årligen. 

Uppdragen följer kulturplanen och innebär ett 
särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera 
enligt de nationella och regionala kulturpolitiska 
målen, den regionala utvecklingsstrategin samt 
kulturplanens prioriteringar. 

Uppdragen följs upp årligen i dialog med ansva-
riga politiker och tjänstepersoner från Region  
Jönköpings län. 

Handlingsplaner

Handlingsplaner ska tas fram för uppföljning av 
Region Jönköpings läns arbete med kulturpolitiska 
prioriteringar och fokusområden.  

Handlingsplanerna utgår från treårsperioden och 
revideras årligen. Handlingsplanerna utgör det 
huvudsakliga underlaget för den årliga revideringen 
av kulturplanen. 

Handlingsplanerna ska också innehålla en  
beskrivning av de ekonomiska och organisatoriska 
möjligheterna, för att nå de kulturpolitiska priori-
teringarna.

Efter övergripande politiska beslut om planens 
innehåll och strategiska inriktning ska berörda 
verksamheter inom samverkansmodellen på- 
börja arbetet med att utforma handlingsplaner för 
kulturpolitiska prioriteringar och verksamhets- 
områden. Handlingsplanerna ska om så är nödvän-
digt, innehålla en övergripande analys av berörda  
prioriteringar och områden. 
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Dialogprocess
För att formulera den regionala kulturplanen och de kulturpolitiska prioriteringarna behövs många 
involverade aktörer som kan bistå med information, analys och inspel. Genom återkommande dialog-
tillfällen och särskilda samråd läggs en grund för kulturplanens inriktningar.  

Deltagande parter har varit politiker, tjänste- 
personer i region och kommuner, professionel-
la kulturskapare, kulturintresserade föreningar,  
organisationer och enskilda aktörer. 

Utifrån viljan att bredda och stärka kultur- 
planens roll i länet har särskilda samtal förts med 
bland annat representanter från Länsstyrelsen i  
Jönköpings län, Smålands Turism, KLYS 
(Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares  
Samarbetsnämnd), Jönköpings länsbildnings-
förbund, kulturskolor samt särskilda mål-
grupper såsom nyanlända och asylsökande  
kulturutövare och unga kulturutövare i  
länet. Under dialogprocessen har Region  
Jönköpings län även samarbetat med Ideell kultur- 
allians som arbetar för att skapa en regional  
organisation för att stärka det ideella kulturlivet.  

Region Jönköpings län arrangerar årligen ett  
regionalt kulturting, vilket i samband med fram-
tagandet av den nya kulturplanen fokuserade på 
de kulturpolitiskt prioriterade områdena och hur 
de kan utvecklas. 

Flertalet kommuner arrangerar lokala kulturting 
och regionala tjänstepersoner och politiker när-
varar i den mån möjlighet finns. Under 2016 och 
2017 har större delen av länets kommuner haft 
särskilda möten med ansvarig nämnd för att ge 
inspel till den regionala kulturplanen. 

Särskilda dialoger arrangeras årligen inom konst- 
och bildningsområdena bild och form, dans, hem-
slöjd och film. Den regionala biblioteksplanen har 
tagits fram genom dialog med länets biblioteks- 
chefer. 

Under dialogprocessen har bland annat följande 
framkommit som viktigt att fokusera på:

• tydliggörande av regionens  
och kommunernas roller

•  tvärsektoriell samverkan och  
utveckling för att stärka kulturen

•  behov av mötesplatser och samverkans- 
möjligheter, digitalisering och ny teknik

•  relationen landsbygd/stad och vikten  
av en stark kulturell infrastruktur

•  delaktighet och inflytande
•  vikten av kultur av, för och med barn och unga.

Remissyttranden
• Aneby kommun
• Eksjö kommun
•  Folkets Hus och Parkers Sydöstra Region
•  Föreningen Norden Jönköpingsdistriktet
•  Gnosjö kommun
•  Gislaveds kommun
•  Ideell kulturallians (IKA)
•  Ideell kulturallians regional arbetsgrupp (IKA)
•  Jönköpings läns bildningsförbund
•  Jönköpings läns hemslöjdsförbund
•  Jönköpings kommun
•  Jönköpings läns museum
•  Jönköpings läns musik- och kulturskolor
•  Sveriges Konstföreningar Jönköpingsdistriktet
•  Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
•  Konstnärliga och litterära yrkesutövares  

samarbetsnämnd (KLYS)
•  Kristina Nero (V), Eber Fransson (S)
•  Liberalernas regiongrupp
•  Länsstyrelsen i Jönköpings län
•  Miljöpartiet
•  Min(i)opera
•  Mullsjö kommun
•  Nässjö kommun
•  Regional utveckling Region Jönköpings län
•  Regionbibliotek Region Jönköpings län
•  Riksteatern i Jönköpings län
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•  SD Jönköpings län
•  ShareMusic & Performing Arts
•  Skådebanan i Jönköpings län
•  Smålands Musik och Teater
•  Socialdemokraterna
•  Svenska filminstitutet
•  Sverok Jönköping-Kronoberg
•  Sverigefinska Riksförbundet  

Västra Götalands distrikt
•  Tranås kommun
•  Vaggeryds kommun
•  Vetlanda kommun
•  Värnamo kommun
•  Österängens konsthall 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 32-49
Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§41 Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen för år 2019
Diarienummer: RJL 2019/477

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna förslag till fördelning av statsbidrag.

Sammanfattning 
Kulturrådet har för 2019 beviljat Region Jönköpings län 
bidrag med 35 610 tkr kronor att fördelas i enlighet med 
förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag.
I jämförelse med 2018 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört 
ytterligare 294 tkr i utökad ram.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2019-02-14
 Beslut - Fördelning av statliga bidrag inom 

samverkansmodellen 2019-01-24
 Beslut - Fördelning av vissa statsbidrag till regional 

kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten 2019-
02-05

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Rune Backlund 
Ordförande
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Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-02-14 RJL 2019/477

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen för år 2019
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag.

Sammanfattning
Kulturrådet har för 2019 beviljat Region Jönköpings län bidrag med 35 610 
tkr kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning 
av vissa statsbidrag.
I jämförelse med 2018 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört ytterligare 294 tkr i 
utökad ram.

Information i ärendet
Kulturrådet har i enlighet med förordningen om statsbidrag till regional 
kultur- verksamhet tilldelat Region Jönköpings län ett statligt bidrag på 35 
610 tkr för 20198 (KUR 2019/8702 och KUR 2018/8638).

Bidraget är i jämförelse med 2018 basuppräknat med 1,0 % vilket motsvarar en 
nettoökning på 294 tkr. I bidraget ingår även en riktad satsning på 1 200 tkr i 
syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten samt ett 
riktat bidrag på 1 209 tkr för kvalitetsförstärkande åtgärder inom 
scenkonstverksamheter. 

Finansiering av kulturverksamheterna i länet sker dels via riktade statliga 
bidrag som regionen erhåller via Kulturrådet och dels via regionens egna 
skattemedel. Den totala nivån på anslagen till kulturverksamheterna fastställs 
via ordinarie budgetbeslut.

Regionstyrelsen ansvarar för att det för varje riktat statsbidrag görs en prövning 
om förändringar i bidragets storlek ska föranleda någon justering av berörd 
nämnds utgiftsområde. Den utökning av statsbidraget som nu beviljats via 
Kulturrådet förutsätts leda till motsvarande förändringar av berörda 
budgetanslag.
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RJL 2019/477

Fördelning av det statliga bidraget till kulturverksamheterna i länet: 
(tkr)

Totalt
regionalt

anslag

Varav
Stats-

bidrag
- Professionell teater-, dans- och musikverksamhet

Smålands Musik och Teater/Teater och dans 110 134 23 011
- Regional museiverksamhet

Jönköpings läns museum 22 803 6 988
- Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Centrum för konst och design - Vandalorum 2 050 1 010
Riksteatern Jönköpings län 853 318
Bild och form, dans, film 5 726 850

- Regional enskild arkivverksamhet
Jönköpings läns folkrörelsearkiv 2 054 311

- Hemslöjdsfrämjande verksamhet 2 433 660
- Regional biblioteksverksamhet 8 111 2 462
TOTALT 154 164 35 610

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2019-02-13
 Beslut - Fördelning av statliga bidrag inom samverkansmodellen 

2019-01-24
 Beslut - Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för 

förstärkning av scenkonsten 2019-02-05

Beslut skickas till
Utbildning och kultur stab
Regionledningskontoret/ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Direktör Utbildning och kultur



KULTURRÅDET
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5 Tel: 08 519 264 00
kulturradet@ku)turradet.se www.kulturradet.se

BESLUT
2019-02-05

GD 2019:33
KUR 2018/8638
Sid 1 (2)

Ärende

Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av
scenkonsten, år 2019

Kulturrådets beslut

Statens kulturråd beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt bilaga l.

Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 50 000 000 kronor.

Kulturrådets villkor for mottagande av bidraget framgår av bilaga 2.

Sammanläggning av ärenden
Alla ansökningar har lagts samman till detta ärende (se GD-nr ovan) eftersom
ansökningarna jämförs med varandra och bedöms i ett sammanhang.

Ärendets handläggning och beredning
Ansökningar
Till detta fördelningstillfalle har det kommit in 22 ansökningar. Totalt ansökt belopp
uppgår till 62 665 210 kr.

Beslutet och beredningen
Detta beslut har fattats av generaldirektör Staffan Forssell efter föredragning av
handläggaren Andreas Åberg. I beredningen av ärendet har även följande personer
från Kulturrådet deltagit: enhetschefen Veronica Lamppa Lönnbro, koordinatom
Margareta Brilioth och handläggare!} Erik Åström.

Skäl för beslutet
Aktuella bestämmelser m. m.

Enligt Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2019 får högst 50 000 000 kronor
av anslagsposten l :6 ap. l Bidrag till regional kulturverksamhet, användas for en
förstärkning av scenkonsten, som syftar till ett fortsatt brett utbud av musik av hög
kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Under perioden
2017-2020 får medel, utöver verksamhet inom hiltursamverkansmodellen samt
verksamheter i Stockholms län, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms
konserthusstiftelse inom ramen for denna satsning.

K.ulturrådet beslutar om vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet till regioner
och landsting inom kultursamverkansmodellen med stöd av förordningen
(2010:2012) om förordning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet under
anslag l :6 ap. l i Kulturrådets regleringsbrev för budgetår 2019. För regionala och
lokala kulturinstitutioner i de län som inte omfattas av lagen (2010:1919) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet gäller förordningen
(l 996:1596) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Ändamålet med bidraget,



KULTURRÅDET BESLUT
2019-02-05

GD 2019:33
KUR 2018/8638
Sid 2 (2)

enligt förordningen 2010:2012 är att bidra till att de nationella kulturpolitiska målen
uppnäs samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer.
Enl.igt förordningen 1996:1598 ska statsbidraget till musikinstitutioner syfta till att
möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvalitet.

Kulturrådet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och bam-
och ungdomsperspektiv. Kulturrådet har vidare ett sektorsansvar för
ftmktionshinderfrägor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde samt
ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vidare ska
Kulturrådet verka för ett internationellt och interkulturellt utbyte. Detta framgår av
förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd.

Kulturrådets bedömning
Mot bakgrund av tillgängliga medel och med hänsyn tagen till ändamålet med
bidraget bedömer Kulturrådet att medlen bör fördelas enligt bilaga l.

På Kulturrådets vägnar

Andreas Åberg



Vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av scenkonsten, 2019
Dnr GD 2019:33

Bilaga 1

Beviljade bidrag, belopp i kronor
Dnr KUR Sökande Org.nr Sökt belopp Beviljat belopp
2018/8668 Berwaldhallen - Sveriges Radios Symfoniorkester 556419-3232
2018/8669 Folkoperan 556193-5312

2018/8643 Region Dalarna 232100-0180
2018/8653 Region Kalmar län 232100-0073

2018/8658 Region Sörmland 232100-0032

2018/8670 Länsmusiken i Stockholm/Stockholms läns landsting 232100-0016
2018/8642 Region Blekinge 222000-1321
2018/8644 Region Gotland 212000-0803
2018/8649 Region Gävleborg 232100-0198
2018/8651 Region Jämtland Härjdalen 232100-0214
2018/8652 Region Jönköpings län 232100-0057
2018/8655 Region Norrbotten 232100-0230
2018/8656 Region Skåne 232100-0255
2018/8659 Region Uppsala 232100-0024
2018/8660 Region Värmland 222000-1362
2018/8661 Region Västerbotten 222000-2436
2018/8662 Region Västernorrland 232100-0206
2018/8663 Region Västmanland 232100-0172
2018/8666 Region Örebro 232100-0164

2018/8667 Region Östergötland 232100-0040
2018/8657 Stockholms konserthus - Stockholms filharmoniker 802001-8266

2018/8665 Västra Götalandsregionen 232100-0131

5 400 000
1 161 000
1 350 000

159000
210000
630 000
368 735
512000

2 800 000
1 438 337
1 463 000

957012
13399000

750 000
1 945 126
1 950 000

862 000
791 000

1 800 000
4 609 000
4 700 000

15410000

3510000
959 000

1 115000
131 000

174000
521 000
305 000
423 000

2314000
1 189000
1 209 000

791 000
11 072000

620 000
1 607 000
1 611 000

712000
654 000

1 487 000
3 808 000

3 055 000
12733000

Totalt: 50 000 000

1(1)



KULTURRÅDET
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5 Tel: 08 519 264 00
kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se

2019-02-05
Bilaga
GD 2019:33
KUR 2018/8638
Sid 1 (3)

Villkor för bidrag från Kulturrådet
1 Bidragsmottagarens åtaganden
Alla som får bidrag från Kulturrådet måste följa våra villkor. Om innehållet i
projektet eller verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste
bidragsmottagaren meddela Kulturrådet så snart som möjligt. Detta gäller
exempelvis väsentliga förändringar av budget. I övrigt gäller följande:

1.1 Att tillhandahålla information

Bidragsmottagaren är skyldig att ge Kulturrådet information och svara på frågor som
Kulturrådet ställer i samband med uppföljning. Det gäller både under och efter
avslutad bidragsperiod.

1.2 Att ta emot besök från Kulturrådet

Kulturrådet har rätt att besöka verksamhet eller projekt som finansierats med medel
från Kulturrådet.

1.3 Att följa gällande rätt
Bidragsmottagaren ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
svensk lagstiftning.

1.4 Redovisning
Redovisning för utfall av finansiering och kostnader ska framgå av respektive
verksamhets årsredovisning.

1.5 Förlängning av perioden for medlens användning
Om bidragsmottagaren inte hinner använda medlen inom utsatt tid kan
bidragsmottagaren ansöka om förlängning av den tid som bidraget får användas.
Ansökan om att förlänga perioden ska skickas in till Kulturrådet så snart
bidragsmottagaren inser att perioden behöver förlängas och som senast när den
urspmngliga bidragsperioden går ut. K.ulturrådet beslutar om eventuell förlängning.

1.6 Återbetahiing av outnyttjade medel
Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet. Den ansvarige
bidragshandläggaren på Kulturrådet ska informeras i förväg om att återbetalning
kommer att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid
återbetalning.

1.7 Återkrav
Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta
att kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.

Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om
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l. mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att
bidraget har beviljats felaktigt eller med for högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte använts for det
ändamål som låg till grund for att bidraget beviljades,

4. mottagaren inte lämnar in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen i
avsnitt 1.4 Redovisning ovan,

5. i övrigt inte följt villkoren för bidraget.

2 Särskilda medel för utställningsersättning
Utställningsersättningen ska sän-edovisas. Om hela den del av bidraget som beviljats
for utställningsersättning inte används till att betala konstnärer vars verk
bidragsmottagaren ställt ut, ska återstående del återbetalas till Kulturrådet.

3 Kontrolluppgifter
Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till
enskilda näringsidkare. Kontrolluppgiften skickas också med e-post till den
kontaktperson som angivits.

4 Informera om att Kulturrådet bidragit med medel
Det ska framgå av projektets informationsmaterial att Kulturrådet har beviljat bidrag
till verksamheten, exempelvis på webbplats, tidskrifter, i programblad eller på
affischer. Kulturrådet ska däremot aldrig anges som medarrangör. Kulturrådets
logotyp kan laddas ned från Kulturrådets webbplats.

5 Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar
5.1 Organisationer som arrangerar publik verksamhet
Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet
ska ha information om tillgängligheten till sin publika verksamhet eller sitt
arrangemang pä sin webbplats, i sociala medier eller i fristående
evenemangskalendrar som används.
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5.2 Organisationer med egen lokal för publik verksamhet
Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal
för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så kallade enkelt avhjälpta hinder' i sina
publika lokaler.

Läs mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjälpta hinder. Länk: hup://www.boverket.se/sv/om-
boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/



















PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 32-49
Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§42 Läsårstider 2019/2020 för Tenhults 
Naturbruksgymnasium och Stora Segerstads 
Naturbrukscentrum
Diarienummer: 2019/437

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Fastställa läsårstider för 2019/2020 för Tenhults 
Naturbruksgymnasium och Stora Segerstads 
Naturbrukscentrum.

Sammanfattning 
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av 
huvudmannen för skolorna.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-08

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Läsårstider 2019/2020 för Tenhults 
Naturbruksgymnasium och Stora 
Segerstads Naturbrukscentrum
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Fastställer läsårstider för 2019/2020 för Tenhults Naturbruksgymnasium 
och Stora Segerstads Naturbrukscentrum.

Sammanfattning
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av huvudmannen för 
skolorna.

Information i ärendet
Läsårstiden för eleverna på Tenhults Naturbruksgymnasium fastställs till:
Höstterminen 2019: 2019-08-21 – 2019-12-20
Vårterminen 2020: 2020-01-07 – 2020-06-12

Lovdagar:
Vecka 44
Vecka 7
Vecka 15
22 maj

Läsårstiden för eleverna på Stora Segerstads Naturbrukscentrum fastställs till:
Höstterminen 2019 åk 1: 2019-08-14 – 2019-12-19
Höstterminen 2019 åk 2-3: 2019-08-19 – 2019-12-19
Vårterminen 2020 åk 1: 2020-01-08 – 2020-06-05
Vårterminen 2020 åk 2-3: 2020-01-08 – 2020-06-10 

Lovdagar:
Vecka 44
Vecka 7
Vecka 15
14-15 oktober
22 november
9-10 mars
22 maj
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-08

Beslut skickas till
Utbildning och kultur stab
Tenhults Naturbruksgymnasium
Stora Segerstads Naturbrukscentrum

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 32-49
Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§43 Remiss - Remittering av Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg
Diarienummer: RJL 20119/471

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region 
Kronoberg.

 Yttrandet kompletteras med ett tillägg om att samverkan 
med omlandet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över 
rubricerat Remiss- Region Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg 2025.

Beslutsunderlag 
 Missiv daterad 2019-02-18
 Förslag till yttrande daterad 2018-03-20
 Remiss - Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi 

- Gröna Kronoberg 2025

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att yttandet kompletteras med ett tillägg om 
samverkan med omlandet och de närstående regionerna.
”Region Jönköpings län vill även lyfta fram vikten av att tydligöra 
den regional utvecklingsstrategins betydelse och påverkan även 
för närliggande regioner och omland. God samverkan med  
närliggande regioner utvecklar och skapar tillväxt.”

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 32-49
Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



MISSIV 1(2)

2019-02-18 RJL 2019/471

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Remiss- Region Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg 
2025
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Kronoberg.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat Remiss- 
Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg 2025.

Information i ärendet
Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronberg - togs fram 2015 och har 
sedan våren 2018 varit under aktualisering. 
Region Kronoberg har, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017: 583) 
regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och 
tillväxtuppdraget. Det innebär bland annat att ta fram och fastställa en strategi för 
utvecklingen i länet - regionala utvecklingsstrategin. Strategin ska aktualiseras minst 
en gång per mandatperiod. Gröna Kronoberg ska beslutas i Regionfullmäktige i juni 
2019. 
Aktualiseringen bygger på tidigare version av strategin, ny nulägesanalys, reviderad 
OECD-rapport samt samtal med olika aktörer i Kronoberg. 

Förändringar i och med aktualiseringen
Det som har förändrats:

 Ny uppdaterad nulägesanalys.
 Utmaningarna har aktualiserarats utifrån nulägesanalysen.
 Målen har blivit något färre, tydligare utifrån tillväxtuppdraget. Men 

ambitionen har varit att påverka dem i så liten utsträckning som möjligt. 
De mål eller indikatorer som inte ligger kvar har flyttats ner till 
påverkansfaktorer vilket har gjort för att få en mer logisk kedja.

 Påverkansfaktorer och indikatorer som visar utvecklingen på kortare sikt 
har blivit en ny nivå i strategin.

 Tidigare samhandlingspunkter har blivit insatsområden med punkter som 
utvecklats med beskrivning. Dessa är mer eller mindre nya.
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Det som inte har förändrats är:
 Målbilden
 Strategiska områdena växa i och växa av.
 De fyra prioriteringarna är i stort des samma som tidigare. Prioritering 2 

har fått ett tydligare fokus på kultur och delaktighet och prioritering 4 har 
fått ett tydligare fokus på hälsa.

 Gröna tråden är i stort det samma, verktygen har tydliggjorts.

De fyra prioriteringarna är:
1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 
2. En plats att vilja leva och bo på 
3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 
4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa.

Region Kronoberg önskar främst få synpunkter på följande: 
 De delar i Gröna Kronoberg där de stora förändringarna har skett dvs. 

Indikatorer och påverkansfaktorer samt insatsområdena och dess punkter.

Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2019-02-18
 Förslag till yttrande daterad 2018-03-20
 Remiss - Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi - Gröna 

Kronoberg 2025

Beslut skickas till
Region Kronoberg

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Region Kronoberg
     
           

Remiss Region Kronobergs regionala 
utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg 
2025
Region Jönköpings län har i skrivelse 2019-02-07 erhållit möjlighet att avge 
yttrande på Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi (RUS) – Gröna 
Kronoberg 2025.

Sammanfattning
Region Jönköpings län anser sammanfattningsvis att Gröna Kronoberg redovisar 
en bra struktur i sin analys och mall för det fortsatta arbetet. Valda fyra 
prioriteringar är väsentliga för ett framgångsrikt RUS-arbete.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län (RJL) konstaterar inledningsvis att Region Kronoberg har 
på ett mycket koncentrerat sätt lyckats redovisa sin regionala utvecklingsstrategi, 
Gröna Kronoberg 2025. RJL noterar vidare att den underliggande analysen är 
gedigen.
Detaljeringsgraden är relativt hög vilket gör att handlingsplaner kan utarbetas 
ganska rationellt som kommande arbetsprocess. 

De fyra prioriteringarna, utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet/en 
plats att vilja leva och bo på/utveckla en innovativ region och ett brett 
näringsliv/utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa, anser 
RJL väl valda med hänsyn till Region Kronobergs utmaningar. På samma sätt är 
utpekade insatsområden relevanta. 

Vad gäller definierade indikatorer anser RJL att de på ett bra sätt kan spegla 
adekvata utvecklingstrender. Dock bör uppmärksammas att en blandning av 
kvalitativa och kvantitativa indikatorer kräver särskild uppmärksamhet i 
analysskedet. Det stora antalet indikatorer påkallar likaså särskild 
uppmärksamhet.

Gröna-tråden-metodiken finner Region Jönköpings län intressant och då speciellt 
fyrstegstrappan; samtal/samsyn/samarbete/samhandling.
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Avslutningsvis konstaterar RJL, att eftersom vi som region är i remisstadiet av vår 
egen RUS, det finns anledning att göra vissa jämförelser och följa efter Region 
Kronoberg i valda delar.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Rune Backlund 
Ordförande i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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INTRODUKTION
Region Kronoberg har valt att, utöver det 

som förordningen om regionalt tillväxtarbete 
föreskriver, göra den regionala utvecklingsstra-
tegin till en samlande strategi för utvecklingen 
av Kronobergs län – vad ska vi arbeta med och 
hur. Det är dock tillväxt som är i fokus och som 
styr från vilket perspektiv mål och insatsområden 
finns med. Strategin har getts namnet Gröna 
Kronoberg 2025 för att hållbarhetsaspekterna 
är genomgående i strategin. Se bilaga 2, vad 
innebär hållbarhet i Kronoberg.

FN:s mål för hållbar utveckling – Agenda 
2030, tematiska mål för den nya sammanhåll-
ningspolitiken i EU och Nationella strategin 
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015-2020 är vägledande för Gröna Kronoberg. 
Målen i Gröna Kronoberg som handlar om 
klimat och energi ligger i linje med de regionala 
miljömålen som Länsstyrelsen ansvarar för. 
I aktualiseringen har även hänsyn tagits till 
uppdaterade rekommendationer till länet från 
OECD och de globala megatrender som påver-
kar Kronoberg nu och på lång sikt. Megatren-
derna är framför allt digitalisering, urbanisering, 
demografiska förändringar med en åldrande 
befolkning, skifte i ekonomisk makt till framför 
allt Asien samt miljö- och klimatförändringar.

Gröna Kronoberg 2025 är Kronobergs läns 
regionala utvecklingsstrategi (RUS). Strategin 
beskriver hur det ska vara att leva i Kronoberg 
2025. Kronobergs utveckling påverkas både av 
vad som händer i omvärlden och av hur aktörer i 
länet agerar. 

Med en gemensam regional utvecklingsstra-
tegi kan alla aktörer få information om utveck-
lingen i Kronobergs län och vad vi behöver 
påverka och samhandla om. Det vill säga den är 
ett verktyg för att skapa bättre förutsättningar för 
en hållbar regional tillväxt. Den är styrande för 
Region Kronobergs arbete med hållbar regional 
utveckling och stödjande för andra aktörer i 
länet. Strategin aktualitetsprövas en gång per 
mandatperiod. Gröna Kronoberg togs fram 2015 
och har aktualitetsprövats 2019. 

GRÖNA KRONOBERG 2025
Den regionala utvecklingsstrategins syfte är att 
definiera de övergripande målen och priorite-
ringarna för regionen fram till 2025. Samman-
taget ger strategin en övergripande inriktning 
över vad som ska uppnås och vilka åtgärder som 
behöver genomföras för att nå målbilden. Det  
är baserat på utgångsläget och en bedömning  
av framtiden.

Alla regioner har en regional utvecklingsstrategi. Det är ett uppdrag från riksdagen som styrs 
av den statliga förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete (se bilaga 1). Region 
Kronoberg har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet i länet. Arbetet innebär bland an-
nat att utarbeta en regional utvecklingsstrategi och samordna genomförandet av denna. Det 
innebär också att löpande följa utvecklingen i länet och de funktionella analysregionerna i 
länet i förhållande till regionala och nationella mål. Att årligen följa upp, att låta utvärde-
ra och att till regeringen redovisa resultatet av det regionala tillväxtarbetet ingår också. 
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AVGRÄNSNING OCH KOPPLING 
MELLAN STRATEGIER
För att avgränsa strategin inriktas den på utma-
ningsdriven utveckling och på prioriteringar som 
kräver samhandling. Det innebär att den inte 
kan sammanfatta allt regionalt utvecklingsarbete. 
Istället prioriteras utmaningar och möjligheter 
som kräver samhandling över gränser, mellan 
olika områden och aktörer. 

Då den regionala utvecklingsstrategin är lång-
siktig och övergripande kopplas understrategier 
och handlingsplaner till den. De konkretiserar 

vilka mål och insatser som ska genomföras i det 
kortare perspektivet. Det är i understrategier och 
handlingsplaner som aktörer inom olika områden 
får möjlighet att samverka runt hur målen i regio-
nala utvecklingsstrategin ska uppnås. Exempel på 
understrategier är kompetensförsörjningsstrategin, 
trafikförsörjningsprogrammet och kulturplanen. 
Handlingsplaner beskriver i sin tur än mer konkret 
vad som ska genomföras för att uppnå målen  
i understrategin.

Samordning mellan Gröna Kronoberg och kom-
munernas översiktsplanering eftersträvas särskilt. 

påverkansfaktorer knutna till respektive mål. 
Uppföljning kommer även att göras utifrån en 
hållbarhetsdimension, se tabell 1 och tabell 2.

Strategin innehåller fyra prioriteringar. 
Prioriteringarna är övergripande och visar vilken 
riktning vi behöver arbeta mot för att möta 

utmaningarna och nå målen. Prioriteringarna 
påverkar, och är i stor utsträckning beroende av 
varandra. Varje prioritering har insatsområden 
som syftar till att beskriva vad länets aktörer 
behöver samhandla kring för att förverkliga 
prioriteringarna.

UNDERSTRATEGI

HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER HANDLINGSPLANER

UNDERSTRATEGI UNDERSTRATEGI

GRÖNA KRONOBERG

PRIORITERINGAR

VI VÄXER I ÖPPNA
OCH HÅLLBARA

LIVSMILJÖER

VI VÄXER AV EN 
CIRKULÄR EKONOMI MED 

FÖRNYELSEFÖRMÅGA 
OCH ETT ÖKAT

HUMANKAPITAL

GRÖNA KRONOBERG

INSATSOMRÅDEN

VI VÄXER I ÖPPNA
OCH HÅLLBARA

LIVSMILJÖER

STRATEGISKA OMRÅDEN

MÅLBILD

PRIORITERINGAR

FÖRVERKLIGANDE

VI VÄXER AV EN 
CIRKULÄR EKONOMI MED 

FÖRNYELSEFÖRMÅGA OCH 
ETT ÖKAT HUMANKAPITAL

UTMANINGAR

MÅL

UTMANINGAR

MÅL

UTVECKLA ATTRAKTIVA 
LIVSMILJÖER OCH 

GOD TILLGÄNGLIGHET

INSATSOMRÅDEN

EN PLATS 
ATT VILJA LEVA 

OCH BO PÅ

INSATSOMRÅDEN

UTVECKLA EN 
INNOVATIV REGION 

OCH ETT BRETT 
NÄRINGSLIV

INSATSOMRÅDEN

UTVECKLA KOMPETENS-
FÖRSÖRJNINGEN OCH

EN GOD OCH 
JÄMLIK HÄLSA

GRÖNA TRÅDEN

STRUKTUR
Strategin är uppdelad i två strategiska områden:

• Vi växer i öppna och hållbara livsmiljöer

• Vi växer av en cirkulär ekonomi med ett  
ökat humankapital 

De strategiska områdena utgör ramen för målen 
och prioriteringarna och de har centrala utma-
ningar kopplade till sig. Det är dessa utmaningar 
strategin syftar till att bemöta genom mål, 
prioriteringar och insatsområden. Målen som är 
långsiktiga kopplar an till uppdraget, regional 
tillväxt. För att tydliggöra vad som på kortare 
sikt kan påverkas för att nå målen finns ett antal 
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Det är flickor och pojkar, kvinnor och män i 
olika åldrar som skapar utveckling och förnyelse 
inom alla sektorer - offentlig, privat och ideell. 
De påverkas av och påverkar utvecklingen. De är 
Gröna Kronobergs intressenter och målgruppen 
för det regionala utvecklingsarbetet. Alla behövs 
för att skapa öppna och hållbara livsmiljöer som 
är attraktiva att bo, arbeta och vistas i. Tillsam-
mans ser vi möjligheter i globala och lokala 
utmaningar. Samhandling kring social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet gör Gröna Kronoberg 
framgångsrik. Samhandling genom öppna och 
transparenta processer och kompetent ledarskap 
är den gröna tråden fram till målen i Gröna 
Kronoberg. 

Gröna Kronoberg är en växande landsbygds-
region mitt i södra Sverige mellan storstadsregio-
nerna. Regionen är både liten och stor – en liten 
befolkning på en relativt stor yta. Många små 
orter växer i och kring en stark stråkstruktur där 
vägarna möts i en stark regional kärna. Orterna 
och landsbygderna drar nytta av strukturen och 
kompletterar varandra så att livsmiljöerna är 
öppna och hållbara. Landskapets skogar, marker 
och sjöar är nära och närvarande i människors 
vardag genom att producera ekologiska, sociala 
och ekonomiska värden. Gröna Kronoberg 
utvecklar det ömsesidiga beroendet mellan stad 

och land genom att stärka funktionella samband 
och genom att förvalta och utveckla landskapets 
natur- och kulturvärden som en grund för 
utvecklingen. 

Gröna Kronoberg har en stark förnyelse-
förmåga och växer av en cirkulär ekonomi. 
Näringslivet breddas från sin bas i tillverknings-
industri till fler tjänste- och serviceföretag och 
många kunskapsintensiva små och medelstora 
företag verkar här. Det innebär att det finns 
en stor samlad erfarenhet av entreprenöriellt 
arbete. En stark ideell sektor skapar arenor som 
tar vara på människors engagemang och idéer 
och som bidrar till en kulturell infrastruktur i 
hela regionen. Vilja och förmåga finns i privat, 
ideell och offentlig sektor att möta efterfrågan 
av hållbara lösningar på utmaningar som klimat, 
energi, miljö, demografi, social trygghet, hälsa 
och utbildning. En välutvecklad högskolestruk-
tur i regionen skapar grund för framgångsrika 
samarbeten som kombinerar olika kunskaper 
och skapar innovation. 

Gröna Kronoberg satsar på att bli en ledande 
hållbar region. Vi möter efterfrågan på hållbara 
lösningar av lokala och globala utmaningar. 
Det ger tillväxt och jobb att leva av och bra 
miljöer för människor att växa i. Genom att 
påskynda utvecklingen i riktning mot en cirkulär 

GRÖNA KRONOBERG – VI VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA 
LIVSMILJÖER MED FÖRNYELSEFÖRMÅGA. 

MÅLBILDEN FÖR KRONOBERGS LÄN KALLAS GRÖNA 
KRONOBERG 2025 OCH HANDLAR OM ATT ”KRONOBERG 
VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER MED 
FÖRNYELSEFÖRMÅGA”. NEDAN FÖLJER EN BESKRIVNING AV 
GRÖNA KRONOBERG 2025. 

MÅLBILD ekonomi så återuppbygger vi resurser oavsett 
om det är socialt, ekologiskt eller ekonomiskt. 
Gröna Kronoberg 2025 har för avsikt att 
påverka omgivningen positivt, att lämna positiva 
ekologiska fotavtryck. Det handlar om att 
skapa en helhetssyn för kloka beslut avseende 
systemoptimering. Det innebär att se avfall 
som näring för nästa tillverkningsprocess, att 
använda förnybar energi, att främja mångfald för 
styrka och motståndskraft och skapa fungerande 
marknader. Gröna Kronoberg satsar på att bli 

ett plusenergilän1 som producerar mer energi än 
det förbrukar. Den gröna profilen bygger på ett 
ansvar både för en helhetssyn och för enskilda 
satsningar. I det ingår våra förtroendevaldas mål 
och prioriteringar kombinerat med individers 
och gruppers systempåverkande initiativ. Dessa 
kan komma från alla delar av samhället, både 
från offentlig, privat och ideell sektor. På så vis 
leder Kronoberg 2025 en hållbar utveckling i 
framkant - som Europas grönaste region.

1 Plusenergilän innebär att kvoten mellan förbrukad och egentillverkad energi (förnybar) ska förbättras.
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 INDIKATORER MÅL 2025 HÅLLBARHETSDIMENSION 

PÅ
VE

RK
AN

SF
AK

TO
RE

R

BO
ST

ÄD
ER

Nybyggda lägenheter

Ökad attraktivitet 
– fler ska vilja bo i 
länet. Inrikes flytt-
netto ska förbättras 
2015–2025

Målen och de påverkande 
faktorerna följs upp utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv där vi 
bland annat beaktar Agenda 
2030.

Tillväxtmålen kommer att 
sättas i relation till mått 
som mäter dess påverkan på 
ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet.

Målen och påverkansfaktorer-
na kommer även att följas upp 
utifrån kön, utbildningsnivåer, 
inkomstgrupper samt här-
komst.

I hållbarhetsuppföljningen 
inkluderas även ett geografiskt 
perspektiv som särskilt ska  
belysa skillnader i utveck-
lingen mellan olika geogra-
fiska delar i länet, exempelvis 
befolkningsglesa och befolk-
ningstäta miljöer.

Upplevd bostadsbrist

Flyttkedjor

TR
YG

GH
ET

 O
CH

 
SÄ

KE
RH

ET

Brott per 1000 invånare

Upplevd trygghet

KU
LT

UR
 O

CH
 

N
Ö

JE

Nöjesutbud per 1000 invånare

Kulturarbetare per 1000 invånare

SO
CI

AL
T K

AP
IT

AL Deltagande i föreningar

Tillit till andra människor

Valdeltagande

SE
RV

IC
E 

O
CH

 
TI

LL
GÄ

N
GL

IG
H

ET

Avstånd till livsmedelsbutik

Tillgång till höghastighetsbredband

Vårdtillgänglighet

Mer än 1000 m till busshållplats

Andel av befolkningen med hög 
tillgänglighet till arbeten

TR
AF

IK

Resor med kollektivtrafiken
Klimatpåverkan 
ska minska. 2025 
ska de klimatpå-
verkande utsläppen 
vara högst 2,5 ton 
per invånare

Bilar som går på förnybart bränsle

Cykelresor

Tillgång till förnybara godsbränslen

STRATEGISKT  
OMRÅDE:  
VI VÄXER I ÖPPNA OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER

Här är en beskrivning av det första strategiska 
området som handlar om vad vi ska leva i. 

Det handlar om platsen Kronoberg. Krono-
bergs attraktivitet är central för att kvinnor och 
män oavsett ålder och bakgrund ska välja att 
bosätta sig här, stanna kvar eller återvända. För att 
få människor att välja Kronoberg behöver vi arbe-
ta med att utveckla livsmiljöer där alla kan hitta 
sin plats och känner sig delaktiga i samhället. Det 
kräver att vi aktivt arbetar med samhällsbyggnad 
och planering för att utveckla våra livsmiljöer.

Fysisk planering – hur vi använder våra mark- 
och vattenområden – behöver knytas tätare till 
åtgärder för tillväxt. All regional utveckling sker 
inom en avgränsad geografisk yta med förutsätt-
ningar som både kan stimulera och begränsa. 
Med god och gränsöverskridande planering 
skapar vi förutsättningar för att tillvarata de 
möjligheter som finns på olika platser.

Attraktivitet är ett både mångbottnat och 
subjektivt begrepp. Arbetet med att öka vår 
attraktionskraft kräver därför ett brett anslag som 
kan rikta sig till människor i olika livsskeden och 
med olika bakgrund. På ett övergripande plan har 
vi valt att dela in attraktivitet i två dimensioner, 
en ”fysisk” och en ”social”. Prioriteringen utveckla 

attraktiva miljöer och tillgänglighet berör främst 
den ”fysiska” dimensionen och prioriteringen en 
plats att vilja leva, bo på och besöka mer berör 
den ”sociala” dimensionen. Det är viktigt att 
påpeka att det inte finns några vattentäta skott 
mellan dimensionerna. Fysiska miljöer kan till 
exempelvis påverka sociala förhållanden.

CENTRALA UTMANINGAR

• En gles struktur med svag uppkoppling mellan 
tillväxtkärnorna i södra Sverige.

• Höga utsläpp från transportsektorn och långa 
körsträckor. 

• Svag boendeattraktivitet, bostadsbrist och 
oklara planeringsförutsättningar. 

• Skillnader i makt och delaktighet mellan olika 
grupper i samhället och minskad tillit till 
vuxenvärlden bland barn och ungdomar.

• Olika förutsättningar att kunna ta del av och 
utöva kultur.

Tabell 1. Påverkansfaktorer, indikatorer, m
ål och hållbarhetsdim

ension.

MÅL OCH PÅVERKANSFAKTORER
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Att utveckla attraktiva livsmiljöer med god 
tillgänglighet handlar om att skapa goda förut-
sättningar för tillväxt och ett bra och fungerande 
vardagsliv för alla invånare i regionen. Det 
behöver också finnas och utvecklas boende- och 
livsmiljöer där människor mår bra och känner  
sig trygga. 

För att få till stånd hållbara lösningar för kom-
munikation, infrastruktur och service, som kan 
stärka tillväxt och tillgänglighet i hela regionen 
behöver samhället planeras utifrån ett helhets-
perspektiv. Platser, orter, städer och regioner bör 
arbeta mer strategiskt för att hålla ihop, komplet-
tera och dra nytta av varandras kvaliteter. Sam-
ordning av fysisk planering och hållbar tillväxt på 
regionala, kommunala, mellankommunala och 
mellanregionala nivåer är då viktig. 

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen 
framför allt till mål 3: god hälsa och välbefinnan-
de, mål 5: jämställdhet, mål 7: hållbar energi för 
alla, mål 9: hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 
11: hållbara städer och samhällen samt mål 13: 
bekämpa klimatförändringen. Observera att de 
globala målen och Agenda 2030 är integrerade 
och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan 

kan vara relevanta för prioriteringen, direkt eller 
indirekt. 

INSATSOMRÅDE: HÅLLBARA RESOR 
OCH TRANSPORTER
Här presenteras punkter som ska bidra till ett 
sammanhållet och hållbart transportsystem som i 
sin tur bidrar till ökad tillväxt och ett fungerande 
och rikt vardagsliv för alla.

• Skapa en gemensam infrastruktur för 
förnybara bränslen och stödja ett mer 
klimatsmart transportsystem. Tillgången till 
förnybara bränslen är en central förutsättning 
för att nå hållbara transportlösningar. Trans-
portering av varor kommer troligen inte att 
minska. Fossilfria alternativ behöver därför 
vara lättillgängliga, särskilt i anslutning till de 
mest trafikerade stråken i länet. Satsningar på 
gång, cykel och kollektivtrafik behöver även 
öka i länet där det är möjligt.

• Stärk tillgängligheten inom Sydsverige – 
med fokus mot Öresundsregionen.  
Restiden med storregional kollektivtrafik 
mellan städer i Kronoberg och andra städer 

PRIORITERING 1:  
UTVECKLA ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER MED 
GOD TILLGÄNGLIGHET

i Sydsverige behöver kortas för att knyta 
samman tillväxtnoder och regionala kärnor. 
Kronoberg är glest befolkat. Det är därför 
viktigt att knyta samman befolkningskon-
centrationerna för att nå täthetsfördelar trots 
glesheten. Snabbare förbindelser mellan de 
större städerna i regionen främjar arbetsta-
garnas tillgång till arbeten och arbetsgivarnas 
kompetensförsörjningsmöjligheter. Bättre 
kommunikationer ger även större tillgång till 
utbildning, kultur och nöjen. Givet storstäder-
nas ökade betydelse behöver Kronoberg stärka 
relationen åt Malmö och Köpenhamnshållet, 
den storstadsregion som ligger närmast länet. 

• Stärk kopplingen mellan och inom ar-
betsmarknadsregionerna. Kronobergs län 
har en tydlig stråkstruktur. De stora pend-
lingsflödena sker mellan länets centralorter. 
Från alla kommuner utom Markaryd sker 
den största utpendlingen till Växjö kommun, 
som har länets bredaste arbetsmarknad. Det 
finns mindre orter i länet som också har 
starka arbetsmarknader, dock mer sårbara. 
Goda kommunikationer till länets större 
arbetsmarknader är av stor betydelse och 

stärker utvecklingskraften i hela regionen. Det 
handlar både om att kunna kompetensförsörja 
de olika arbetsmarknaderna och om ökade 
möjligheter för omlandet att bland annat 
erbjuda attraktiva livs- och boendemiljöer. 
Stärkt tillgänglighet till länets arbetsmarknader 
innefattar både fysisk pendling, men också att 
utforska möjligheten till innovativa lösningar 
för att öka möjligheten till distansarbete och 
erbjuda tillgång till tillfälliga arbetsplatser  
nära arbetsgivaren.

• Utveckla flexibla kollektivtrafik- och 
trafiklösningar i länets glesa miljöer och 
landsbygder. För att förbättra tillgängligheten 
och öka det hållbara resandet i länets glesare 
miljöer och landsbygder är det viktigt att 
utforska och utveckla mer flexibla kollek-
tivtrafik- och trafiklösningar. Det kan till 
exempel handla om kombinationslösningar av 
kollektivtrafik och samåkning och samordnad 
transportlogistik. 



14 15

INSATSOMRÅDE: HÅLLBART 
SAMHÄLLSBYGGANDE
Här presenteras punkter som ska bidra till 
hållbart samhällsbyggande och stärkt samband 
mellan stad och land. Det handlar om att  
skapa förutsättningar för attraktiva livsmiljöer  
i hela länet.

• Fortsätta stödja utvecklingen av bredband 
och digitala servicelösningar. Målet är att 
98 procent av befolkningen ska ha tillgång till 
bredband. I ett glest län och i en global värld 
där mycket av utvecklingen sker på nätet är 
det prioriterat. Det är även viktigt att stödja 
digitala lösningar för att öka tillgängligheten 
till service i hela länet. Det gäller inte minst 
offentlig sektor som behöver skapa flexibla lös-
ningar. Att få vårdhjälp digitalt eller att skapa 
nya lösningar för att kunna låna böcker utan 
att personal är på plats är två exempel. I ett 
samhälle där fler tjänster blir digitala behöver 
detta gå hand i hand med att höja den digitala 
mognaden i befolkningen. Det är viktigt att 
motverka ett digitalt utanförskap som framför 
allt är vanlig bland äldre kvinnor och män. 

• Definiera en fungerande servicestruktur. 
För att ta tillvara på hela länets potential 
är det viktigt att upprätthålla en robust 
servicestruktur. Det handlar om både kom-
mersiell och offentlig service som exempelvis 
dagligvaruhandel, drivmedel, post och paket, 
skolor, vårdcentraler och tandvård. Service är 
en förutsättning för att människor ska vilja bo 

och leva på en plats och för att privat och of-
fentlig verksamhet ska vara trygga i att etablera 
sig där. För orter som saknar ett fullskaligt 
serviceutbud är det viktigt med goda kom-
munikationslösningar till platser med ett 
bredare utbud. Arbetet med att identifiera och 
definiera en fungerade servicestruktur behöver 
integreras i en bredare samhällskontext och 
utgå ifrån orten och platsens unika kvaliteter 
och förutsättningar. 

• Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och 
öka mervärdet av infrastruktursatsningar. 
För att alla invånare ska komma in på bo-
stadsmarknaden behövs olika boendeformer. 
Det kräver även bland annat att fler bostäder 
byggs i länets alla kommuner. Den fysiska 
planeringen bör i större utsträckning integrera 
infrastruktur, näringsliv, kommersiell och of-
fentlig service och attraktiva livsmiljöer för att 
skapa större social nytta i länet. Det är särskilt 
viktigt med investeringar där tillgängligheten 
till större arbetsmarknader är god, exempelvis 
i länets stationssamhällen. Boenden och 
boendemiljöer behöver skapas för att stödja 
flyttkedjan, motverka segregation och stärka 
känslan av trygghet. Hänsyn bör även tas till 
ändamålsenlig markanvändning och tillgäng-
lighet till natur i vardagen och grönområden. 
Det handlar även om att i större utsträckning 
bygga med hållbara material, använda 
förnybara energilösningar och ta hänsyn till 
klimatförändringar. 

UNDERSTRATEGIER
 — TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 

SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — LÄNSTRANSPORTPLAN 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

 — REGIONALT SERVICEPROGRAM 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — KOMMUNALA ÖVERSIKTSPLANER 
SAMORDNANDE AKTÖR: RESPEKTIVE KOMMUN
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Prioriteringen handlar om göra länet mer 
attraktivt genom att utveckla former för ökad 
delaktighet och en aktiv fritid för alla, oavsett 
kön, ålder, bakgrund med mera. Dels handlar det 
om människor som bor här och det som får dem 
att trivas, och dels handlar det om att attrahera 
kompetenser, besökare och inflyttare. För att nå 
dit behöver alla vara med i förändringsarbetet. 
Det innebär att arbeta mer strategiskt med 
inkludering och möjlighet till en aktiv fritid.

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen 
framför allt till mål 3: hälsa och välbefinnande, 
mål 5: jämställdhet, mål 8: anständiga arbets-
villkor och ekonomisk tillväxt, mål 10: minskad 
ojämlikhet, mål 11: hållbara städer och samhällen 
samt mål 16: fredliga och inkluderande samhäll-
en. Observera att de globala målen och Agenda 
2030 är integrerade och odelbara. Fler mål än de 
som nämns ovan kan vara relevanta för priorite-
ringen, direkt eller indirekt.

INSATSOMRÅDE: SKAPA ETT MER 
LEVANDE OFFENTLIGT RUM SOM 
ARENA FÖR KULTUR, AKTIVITET  
OCH EVENEMANG
Här presenteras åtgärdspunkter som ska bidra till 
stärkt kulturutbud och ökad tillgång till kultur 
i hela länet. Ett levande kulturliv ökar attrakti-

viteten och förbättrar förutsättningarna för att 
människor ska vilja bosätta sig i länet. 

• Stärkta villkor för kulturskapare. Det är 
viktigt att attrahera och behålla professionella 
kulturskapare och därmed skapa en ökad 
attraktivitet i länet. Det kan göras genom att 
avtalsrekommendationer används, erbjuda 
nätverk och engagera professionella kultur-
skapare i större utsträckning. Mindre än en 
procent av Sveriges professionella kulturskapa-
re bor i Kronobergs län. Ett livskraftigt och ut-
forskande kulturliv bygger på att professionella 
kulturskapare kan utveckla sina konstnärskap 
och verka under rimliga arbetsvillkor och att 
det finns en bredd på kulturskapare utifrån 
kön, ålder, bakgrund etc.

• Skapa förutsättningar för kultur och 
evenemang på mindre orter. För att säker-
ställa invånarnas tillgång till kultur i hela länet 
behöver kulturutbudet anpassas efter länets 
förutsättningar. Mindre produktioner som kan 
turnera på mindre orter är en förutsättning 
för att garantera kultur i hela länet liksom 
ett utvecklat arrangörskap. Det skapar högre 
tillgång till kultur för alla invånare i länet  
även de som inte bor på orten där arrange-
manget äger rum.

PRIORITERING 2:  
EN PLATS ATT VILJA LEVA OCH BO PÅ

• Stärk kultur- och evenemangsutbudet i 
länets större arbetsmarknadsregioner. För 
att säkerställa god tillgång till kultur för länets 
invånare behöver utbudet stärkas i områden 
där människor naturligt rör sig. Det innebär i 
huvudsak inom länets större arbetsmarknads-
regioner där människor studerar eller arbetar. 
Det skapar högre tillgång till kultur för alla 
invånare i länet även om de inte bor på orten 
där arrangemanget äger rum. 

• Stärk Kronobergs varumärke. Det är viktigt 
att identifiera och lyfta det som är unikt för 
länet och platsen. Fortsätta att stärka länet 
som exempelvis ”idrottsregion”, ”glasregion”, 
”natur- och kulturregion” samt ”matregion” 
med fokus på hållbar, närodlad mat. Det är 
även viktigt att synliggöra fler platser i länet, 
både unika platser och vardagsmiljöer, och 
göra dem tillgängliga för alla genom exempel-
vis kulturturism. Det är viktigt för att utveckla 
kvaliteter i vår livsmiljö men även för att 
stärka länets identitet. 

INSATSOMRÅDE: SKAPA 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÄRKT 
DELAKTIGHET OCH SOCIAL 
SAMMANHÅLLNING
Här presenteras punkter för att stärka känslan av 
social sammanhållning genom att möjliggöra för 
invånare att vara delaktiga och kunna påverka 
samhällsutvecklingen.

• Möjliggöra en ökad involvering och aktivt 
medskapande i samhällsutvecklingen.  
Det innebär att i större utsträckning involvera 
och inkludera invånarna att vara medskapande 

i samhällsutvecklingen. För att nå framgång 
behöver olika medskapande metoder användas 
till olika målgrupper. För att generellt öka 
delaktighet i samhället är människor boende 
i socioekonomiskt utsatta områden samt barn 
och ungdomar särskilt prioriterad målgrupper. 
Barn- och ungdomar är underrepresenterade 
i beslutande församlingar och ges begränsade 
möjligheter till inflytande lokalt och regionalt. 
Det är även en målgrupp som vi i större 
utsträckning vill ska stanna kvar i länet eller 
vilja flytta tillbaka efter studier. Mer specifikt 
behöver exempelvis patienter få vara med och 
påverka sin vård eller elever vara med och 
påverka sin skola i större utsträckning. Här 
ska betonas ett bemötande som ger likvärdig 
tillgång till offentliga institutioner oavsett kön, 
ålder, bakgrund med mera.

• Stödja föreningslivet för att skapa fler 
sociala mötesplatser och nyttjande av 
friluftsliv. Ge föreningslivet och civilsam-
hället i stort bättre förutsättningar att delta 
i planering och genomförande av lokalt och 
regionalt utvecklingsarbete. Det civila sam-
hället bidrar till att involvera människor i den 
lokala samhällsutvecklingen och möjliggör 
lokala mötesplatser. I Kronoberg finns ett stort 
utbud av föreningsliv och stora möjligheter till 
friluftsliv i skog och mark som skulle kunna 
nyttjas i större utsträckning. Det är viktigt att 
det ges redskap till alla målgrupper att ta del av 
utbudet men nyanlända, barn och ungdomar 
och äldre personer är särskilt prioriterade 
målgrupper. Fler mötesplatser i samhället över 
generationsgränserna är även en viktig del. 

UNDERSTRATEGIER
 — REGIONAL KULTURPLAN 

SAMORDNANDE AKTÖR: REGION KRONOBERG

 — REGIONAL KULTURMILJÖPLAN 
SAMORDNANDE AKTÖR: LÄNSSTYRELSEN
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 INDIKATORER MÅL 2025 HÅLLBARHETSDIMENSION 
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ET Högutbildade inom näringslivet Produktiviteten 
ska öka. Mellan 
2014–2025 ska BRP/
Sysselsatt i Kronobergs 
län öka mer än i riket

Målen och de påverkande 
faktorerna följs upp utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv 
där vi bland annat beaktar 
Agenda 2030.

Tillväxtmålen kommer att 
sättas i relation till mått 
som mäter dess påverkan på 
ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet. 

Målen och påverkansfak-
torerna kommer även att 
följas upp utifrån kön, 
utbildningsnivåer, inkomst-
grupper samt härkomst.

I hållbarhets-uppföljningen 
inkluderas även ett geo-
grafiskt perspektiv som 
särskilt ska belysa skillnader 
i utvecklingen mellan olika 
geografiska delar i länet, 
exempelvis befolkningsglesa 
och befolkningstäta miljöer.

Teknikerindex

FOU/BRP i näringslivet
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Antal företag per 1000 invånare
Balanserad tillväxt – 
fler arbetstillfällen. 
Mellan 2014–2025 ska 
den sysselsatta dagbe-
folkningen i länet öka 
mer än riksgenomsnit-
tet (exklusive storstads- 
regionerna)

Näringslivsklimat

Företag som vill växa både sett till 
omsättning och antal anställda

Andel snabbväxande företag

Export per invånare
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Beveridgekurvan (arbetslöshet kontra 
vakanser)

Förbättrad match-
ning – fler i arbete.  
År 2025 ska syssel-
sättningsgraden för 
kvinnor och män i länet 
uppgå till minst 80 %

Arbetsgivares syn på matchning

Könsfördelning inom utbildning och 
arbetsmarknad

Andel av befolkningen som ingår i 
arbetskraften

Storlek på arbetsmarknadsregioner

Andel av befolkningen med minst 
gymnasial utbildning
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Behörighet till gymnasiet alt. gymna-
sieexamen

Ett ökat humankapital. 
Den självskattade 
hälsan för kvinnor och 
män, flickor och pojkar 
ska öka och könsskill-
naderna minska

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Någon att dela känslor och anförtro 
sig åt (sociala relationer)

Nedsatt psykiskt välbefinnande

Matvanor  

Stillasittande 

Fysisk aktivitet
EN

ER
G

I

BRP/Energikonsumtion

På väg mot ett 
plusenenergilän. 
Kvoten mellan förbru-
kad och egentillverkad 
energi (förnybar) ska 
förbättras

Här är en beskrivning av det andra strategiska 
området som handlar om vad vi ska leva och 
växa av. 

Regional tillväxt handlar om en balans mellan 
tillväxt i produktivitet, sysselsättning och befolkning. 
Att vi är effektiva och produktiva är en förutsättning 
i dagens globaliserade värld, där konkurrensen är 
hård. Men det är ingen självklarhet att effektivitet 
alltid leder till fler arbeten. Det är ibland, vid större 
omställningar, tvärtom. Om befolkningen samtidigt 
ökar finns risk att arbetslöshet och sociala klyftor 
uppstår. Det är därför av grundläggande betydelse 
att ständigt hitta nya vägar för att nya arbeten ska 
växa fram i regionen. 

Förändringstakten blir allt högre. För att nå en 
hållbar tillväxt behöver länet en hög förnyelseför-
måga inom både privat och offentlig sektor. God 
samordning mellan akademi, näringsliv, ideell och 
offentlig sektor är en förutsättning för att skapa ett 
gott utvecklingsklimat. Det kan på sikt skapa tillväxt 
i regionen och främja framväxten av nya företag, 
branscher och nya grupper av företagande som kan 
bidra till regionens utveckling. Det är även viktigt 
att främja att alla grupper i samhället har samma 
möjlighet att bli företagare och att göra den köns-
segregerade arbetsmarknaden mer jämställd.

Förnyelse och tillväxt sker inte i ett vakuum. Det 
är flickor och pojkar, kvinnor och män som skapar 
den. Den snabba teknikförändringen på arbetsmark-
naden har inneburit att människans kunskaper blir 
allt viktigare. Vi behöver vara kreativa, flexibla och 
påhittiga för att klara de framtida utmaningarna på 
arbetsmarknaden. Både för samhället och individen 
är det därför av stor betydelse att vi kan erbjuda ett 
livslångt och flexibelt lärande, där individer får chans 
att utvecklas och bidra till sin egen och regionens 
utveckling. Lärande kan även bidra till ökad hälsa 
i befolkningen. En god hälsa är grundläggande för 
ett gott liv. Genom att uppmärksamma och arbeta 

sektorsövergripande med folkhälsoutmaningarna 
och motverka den ojämlika hälsan i länet stärks 
länets humankapital.

Ekonomi handlar om att hushålla med resurser. 
Gröna Kronoberg 2025 satsar på möjligheterna 
med en cirkulär ekonomi. Det är ett industriellt 
produktions- och konsumtionssystem som innebär 
ett självförnyande samspel mellan ekonomi, 
samhälle och ekosystem för att ge positiva fotav-
tryck. Det står i kontrast till linjär ekonomi som 
har fokus på att optimera endast det ekonomiska 
systemet. Genom att applicera cirkulära processer 
på vårt samhälle så möjliggör vi en ekonomisk 
tillväxt som skapar social nytta.

CENTRALA UTMANINGAR 

• Stora skillnader i hälsa mellan kvinnor och män 
och mellan olika socioekonomiska grupper i 
samhället.

• Välfärdsbehoven kommer att öka vilket 
ställer höga krav på omställning inom  
offentlig sektor.

• Det råder en omfattande matchningsproblema-
tik mellan efterfrågan från arbetsgivare och den 
arbetskraft som finns tillgänglig. 

• Stort sysselsättningsgap mellan inrikes och 
utrikes födda. 

• För ett län med en hög specialisering inom 
industrisektorn behöver nya arbeten växa fram 
inom nya näringar.

• Arbetsmarknaden och utbildningssektorn är 
könssegregerad.

STRATEGISKT  
OMRÅDE:  
VI VÄXER AV EN CIRKULÄR EKONOMI MED  
FÖRNYELSEFÖRMÅGA OCH ETT ÖKAT HUMANKAPITAL

MÅL OCH PÅVERKANSFAKTORER

Tabell 2. Påverkansfaktorer, indikatorer, m
ål och hållbarhetsdim

ension.
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Prioriteringen handlar dels om att bredda länets 
näringsliv för att minska konjunkturkänsligheten, 
dels om att utveckla länets innovationsförmåga. 
Förnyelse, både i form av innovationer i befintliga 
företag, offentlig sektor, akademi och det civila 
samhället och i form av nya företag och branscher 
är ett av de främsta verktygen för att stärka länets 
tillväxt och sysselsättning. Innovation är dessutom 
principer som genomsyrar en cirkulär ekonomi, 
där resurser används mer effektivt genom att hela 
kretsloppet tas i beaktande för produkter och 
tjänster. Prioriteringen syftar till att öka länets 
konkurrenskraft och hållbarhet.

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen 
framför allt till mål 5: jämställdhet, mål 8: anstän-
diga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9: 
hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
mål 10: minskad ojämlikhet, samt mål 12: hållbar 
konsumtion och produktion. Observera att de 
globala målen och Agenda 2030 är integrerade 
och odelbara. Fler mål än de som nämns ovan  
kan vara relevanta för prioriteringen, direkt  
eller indirekt.

INSATSOMRÅDE: FRÄMJA 
ENTREPRENÖRSKAP OCH 
TILLVÄXTVILJAN
Här presenteras punkter kopplat till nyföretagan-
de och förnyat näringsliv.

• Stärka det regionala och lokala närings-
livsklimatet. Företagsklimatet på lokal och 
regional nivå har stor betydelse för uppkom-
sten av företag och för befintliga företags 
möjlighet att växa. Det handlar om att främja 
ett näringslivsklimat som är inkluderande för 
alla företagare oavsett kön, ålder, bakgrund 
med mera och som understödjer ett innovativt 
klimat. De offentliga aktörerna har god 
möjlighet att påverka näringslivsklimatet i 
regionen. Det kan exempelvis ske genom att 
stärka kontaktytorna mellan det offentliga och 
näringslivet med exempelvis handläggnings- 
tider och företagsbesök. Det handlar även om 
vilka värderingar och kulturer som förmedlas 
i olika nätverk och organisationer. Det är 
särskilt viktigt för att främja framväxten av nya 

PRIORITERING 3:  
UTVECKLA EN INNOVATIV REGION OCH ETT  
BRETT NÄRINGSLIV

företag bland unga, utlandsfödda och kvinnor 
generellt och för att få befintliga företag att 
vilja växa i större utsträckning. 

• Stöd entreprenörskap och nyföretagande för 
ett breddat näringsliv genom fler service-  
och tjänsteföretag. Regionen är i behov av 
ett mer diversifierat näringsliv för att stärka 
omställningsförmågan, särskilt i regionens 
mindre kommuner. Platsbundna företag 
inom exempelvis besöksnäring och de gröna 
näringarna skulle bidra till att minska regio-
nens sårbarhet och bidra till en mer attraktiv 
region. Dessa företag är knutna till marken 
de brukar samtidigt som de attraherar turister 
och bidrar till sysselsättning på landsbygden. 
Fler kunskapsintensiva fåmansföretag som 
omfattar exempelvis managementkonsulter, 
kulturella och kreativa näringar, IT-konsulter, 
tekniska konsulter samt jurister, skulle även 
kunna bidra till ett mer kunskapsdrivet 
näringsliv även i regionens glesare delar. 
Många etablerade företag står även inför en 
generationsväxling. Nya entreprenörer som 
kan ta över behövs. Förutsättningarna för 
företagande bland utlandsfödda, ungdomar 
och kvinnor generellt behöver förbättras. Det 
sker exempelvis genom att säkerställa att det 
företagsfrämjande systemet fungerar likvärdigt 
för alla och genom särskilt stöd till dessa under 
representerade grupper.

INSATSOMRÅDE: STÄRK 
INNOVATIONSGRADEN I 
NÄRINGSLIV OCH OFFENTLIG 
SEKTOR 
Här presenteras punkter för att stärka befintligt 
näringsliv och offentlig sektor.

• Stärk företagens uppkoppling till de 
globala värdekedjorna. Den ökade speciali-
seringen vid produktion av varor och tjänster 
innebär att en mängd aktörer är delaktiga i 
framtagningsprocessen innan produkten når 

slutmarknaden. För att bevara framtidens 
konkurrenskraft behöver länets företag 
ingå i dessa globala värdekedjor. En viktig 
del av konkurrenskraften är att få tillgång 
till nödvändig kunskap. Detta kan dels ske 
genom det lokala universitetet, dels genom 
de kunskapsnätverk av universitet som finns 
på den internationella och nationella arenan. 
Företagen i mindre regioner, likt Kronoberg, 
kan kompensera det begränsade kunskaps-
underlaget regionalt genom starka kontakter 
med dessa kunskapsnätverk. Åtgärden är 
särskilt viktig för industritäta områden i länet 
då de påverkas i störst utsträckning.

• Stärk företagens och offentlig sektors 
digitaliseringsgrad. Länet har en stark 
specialisering inom IT och tillverkning. Detta 
innebär goda förutsättningar för en lyckad 
digitalisering av näringslivet och den offentliga 
sektorn. Dels kan IT-produkter och tjänster 
utvecklade i Kronobergs län exporteras, dels 
kan tekniksektorns digitalisering bidra till en 
högre automationstakt och därmed ökade 
chanser att behålla produktionen inom länet. 
I en industriregion likt Kronobergs län är det 
viktigt att företagen anpassar sig och nyttjar 
ny teknik som ett verktyg för att utveckla 
sin verksamhet. Det handlar både om digi-
talisering, robotisering och automatisering. 
Digitalisering och smarta produkter är även 
viktiga för service- och tjänsteföretag. Med 
hjälp av digitala lösningar blir de inte blir lika 
platsberoende vilket skapar nya förutsättningar 
i länet. Inom offentlig sektor krävs stora 
satsningar på att ställa om verksamheten med 
hjälp av digitalisering för att ge invånarna den 
service de efterfrågar. 

• Stärk företagens och offentlig sektors gröna 
omställning. Miljöteknikutvecklingen bör 
stärkas ytterligare med att producera mer 
smarta, klimatvänliga produkter och tjänster 
vilka ökar möjligheterna för ett effektivt 
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kunskapsnivån i dessa branscher ökar och 
därigenom konkurrenskraften. Detta ska ske i 
kombination med att näringslivet breddas.

• Stärk sociala innovationer. Den sociala 
innovationskraften och samhällsnyttan som 
sociala företag/entreprenörer kan bidra med 
bör tillvaratas i större utsträckning i länet. Det 
handlar inte bara om att skapa sysselsättning 
för utsatta grupper utan också att stödja 
aktörer och företag i deras möjligheter till 
alternativa ägandeformer och nya sätt att driva 
företag. Det leder ofta till nya sätt att lösa 
dagens- och framtidens samhällsutmaningar. 
En sådan utmaning kan exempelvis vara att 
öka länets självförsörjningsgrad av livsmedel. 
Näringslivet och offentlig sektor bör generellt 
öka sin kunskap om socialt ansvarstagande. 
Kunder och samhället värderar idag ofta 
företag och organisationer utifrån deras arbete 
för ett mer hållbart samhälle.

• Skapa nya och flexibla lösningar på 
välfärdstjänster. För att klara dagens och 
framtidens utmaningar inom offentlig sektor 
krävs snabbt nya lösningar för välfärdstjänster. 
Att tänka och göra nytt för att möta invånar-
nas behov – användardriven innovation - blir 
avgörande och kan omöjligt göras utan aktivt 
samskapande bland samhällsaktörer. Krono-
bergs län har goda förutsättningar genom en 
redan välfungerande samverkan. Ytterligare 
steg behöver dock tas för att utmana rådande 
system för Kronobergarens förutsättningar 
att leva ett bra liv, hela livet. Offentlig sektor 
är idag en stor arbetsmarknad för kvinnor 
vilket ger potential till att stödja innovationer 
framför allt bland just kvinnor. De är ofta 
underrepresenterade i innovationssatsningar. 
Nya aktörer behöver involveras, exempelvis 
är civilsamhällets medverkan i innovationsut-
vecklingen central och nödvändig. 

resursutnyttjande. Produktionen i länet bör 
även sträva efter att i större utsträckning 
införliva en cirkulär ekonomi. I en cirkulär 
ekonomi minskar miljöbelastningen genom 
att produkter designas för att kunna åter-
användas eller brytas ned och komposteras. 
Resurserna används mer effektivt när åter-
användning, reparation och återvinning blir 
normen. Förändringen gäller inte enbart 
teknik utan även organisation, samhälle och 
finansierings- och affärsmodeller. För att bli ett 
fossilfritt län kan restvärme som i dagsläget går 
till spillo inom exempelvis industrin, nyttjas 
betydligt mer vilket skulle ge företagen bättre 
ekonomiska förutsättningar och samtidigt vara 
bra för miljön. Nya sätt att använda restvär-
men behöver utvecklas. Att vara på väg mot 
ett plusenergilän2 handlar även om att stödja 
omställningen med att öka tillverkningen av 
förnyelsebar el inom samhället i stort.

• Utveckla regionens styrkeområden inom 
näringslivet. Smart specialisering innebär 
att satsa på det vi kan bli bäst på. Denna 
specialisering är en förutsättning för att 
hävda sig i den globala ekonomin. Samarbete 
mellan företag inom styrkeområden skapar 
platsspecifika konkurrensfördelar. Länet har 
en tradition av hög konkurrenskraft inom 
exempelvis maskinindustri, IT samt skog-, trä- 
och möbelindustrin. För att kunna konkurrera 
på en global marknad behöver länet fortsatt 
utveckla specialiseringen inom dessa näringar 
och även samverkan mellan dem. Det handlar 
även om att öka förädlingsvärdet av produkter 
som finns i länet exempelvis skog vilket hänger 
samman med en grön omställning. Vilka 
styrkeområden som kan utvecklas hänger även 
samman med infrastruktursatsningar och 
kompetensförsörjning. IT-sektorn är primärt 
koncentrerad till Växjö. Industrisektorn är 
mer utspridd och skapar möjligheter till 
mer lokala specialiseringar. Det är viktigt att 

UNDERSTRATEGIER
 — STRATEGI FÖR BESÖKSNÄRINGEN 

SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — KULTURPLAN 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG

 — NÄRMARE KRONOBERGAREN – UTVECKLINGSSTRATEGI INOM 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 
SAMORDNINGSANSVAR: REGION KRONOBERG 

 — TRÄSTRATEGI SMÅLAND 
SAMORDNINGSANSVAR. REGION KALMAR

 — KRONOBERGS LIVSMEDELSSTRATEGI 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

 — STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

 — REGIONALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MILJÖMÅLEN 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

 — KOMMUNALA NÄRINGSLIVSSTRATEGIER 
SAMORDNINGSANSVAR: RESPEKTIVE KOMMUN

2 Plusenergilän innebär att kvoten mellan förbrukad och egentillverkad energi (förnybar) ska förbättras.
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INSATSOMRÅDE: SKAPA BÄTTRE 
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN GOD 
OCH JÄMLIK HÄLSA
Här presenteras punkter för att nå en god och 
mer jämlik hälsa i länet. För att lyckas krävs ett 
strategiskt och medvetet folkhälsoarbete och 
samhandling mellan många olika aktörer.

• Främja goda uppväxtvillkor hos barn och 
unga och motverka studieavhopp. Det 
handlar om att satsa på alla barn från födseln 
och ge varje barn möjlighet att utvecklas 
optimalt efter sina egna förutsättningar. Att 
höja skolresultaten och att motverka stud-
ieavhopp är en central del i att stärka barns 
och ungas förutsättningar. Pojkarna i länet är 
överrepresenterade bland elever som hoppar av 
studierna, de presterar sämre än flickorna och 
har en lägre utbildningsnivå varför de är en 
prioriterad målgrupp. Stöd till föräldraskapet 

Prioriteringen handlar om människor som 
regionens främsta resurser. Det handlar om att ta 
tillvara och öka flickor och pojkars, kvinnor och 
mäns kunskaper och färdigheter genom hela livet. 
Det handlar också om att skapa möjlighet för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna. Invånarna utgör 
regionens humankapital och är en förutsättning 
för att skapa förnyelse. Prioriteringen syftar till att 
utveckla humankapitalet som en viktig fram-
gångsfaktor för regional utveckling.

Av agenda 2030 målen bidrar prioriteringen 
framför allt till mål 3: hälsa och välbefinnande, 
mål 4: god utbildning för alla samt mål 5: 
jämställdhet, samt mål 10: minskad ojämlikhet. 
Observera att de globala målen och Agenda 2030 
är integrerade och odelbara. Fler mål än de som 
nämns ovan kan vara relevanta för prioriteringen, 
direkt eller indirekt.

PRIORITERING 4:  
UTVECKLA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN OCH 
EN GOD OCH JÄMLIK HÄLSA

• Främja goda levnadsvanor med särskilt 
fokus på mat och fysisk aktivitet. Hälsosam-
ma levnadsvanor ökar förutsättningarna för en 
god hälsa och minskad sjuklighet. Det hänger 
i sin tur samman med exempelvis möjligheter 
att orka arbeta eller vara i annan sysselsättning. 
Med levnadsvanor menas exempelvis fysisk 
aktivitet, matvanor, tobak- och alkoholbruk. 
Det behövs insatser inom alla levnadsvanor och 
till alla grupper i befolkningen. Fysisk aktivitet 
och goda matvanor behöver dock prioriteras 
upp. För att främja fysisk aktivitet är det viktigt 
att det finns grönområden och möjligheter till 
spontanidrott. Inom mat behöver bland annat 
kunskapen om livsmedelstillverkning och vad 
som är goda matvanor öka. 

är centralt och det behövs en bred samverkan 
bland aktörer i länet för att bland annat stärka 
tilliten till vuxna. 

• Främja psykisk hälsa. Insatser inom förskola, 
skola, arbetsliv och hälso- och sjukvården 
behövs för att stärka den psykiska hälsan i 
befolkningen. Brister i skolans funktion och 
förändringar på arbetsmarknaden har lyfts 
fram som två tänkbara orsaker till psykisk 
ohälsa, och därför är dessa två viktiga arenor i 
arbetet. Psykisk ohälsa är en anledning till att 
många flickor och pojkar inte går ut gymnasiet 
vilket försvagar deras framtida möjlighet på 
arbetsmarknaden, varvid unga som varken 
arbetar eller studerar (UVAS) är en prioriterad 
målgrupp. Andra prioriterade grupper är 
personer som står utanför arbetsmarknaden, 
HBTQ-personer och äldre (över 65 år), där 
ensamhet lyfts fram som en orsakande faktor. 
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En ökad mångfald och öppenhet ska leda till 
att locka fler talanger och stärka länets- och 
arbetsgivarnas varumärke. 

• Stärk utlandsföddas ställning på arbets-
marknaden och i samhället. Utlandsfödda 
kvinnor och män utanför arbetsmarknaden 
eller med outnyttjad potential behöver snabb-
are få möjlighet till utbildning, träda in på 
arbetsmarknaden och få egen försörjning. Eta-
bleringsaktörer ska samordna och effektivisera 
processen med kartläggning och bedömning 
för individen. De ska även kunna bidra till 
att målgruppen bygger upp bättre kontakter 
med arbetslivet och samhället i stort. Målet 
är att öka kunskapen om arbetslivet och att 
få individen att känna sig mer hemma i länet. 
Språkinlärning ska prioriteras och kunna 
kombineras med studier eller arbete som 
stärker de utlandsfödda sysselsättningsgrad. 
Insatser är särskilt viktigt i de kommuner som 
har haft ett högt mottagande.

• Främja tillgången till talanger och högut-
bildade. Länet behöver ta tillvara på hög-
kvalificerad kompetens för att skapa en mer 
kunskapsdriven, konkurrenskraftig och hållbar 
region. Dels handlar det om att ta tillvara och 
behålla de studenter och forskare som utbildar 

INSATSOMRÅDE: SKAPA 
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR MATCHNINGEN PÅ 
ARBETSMARKNADEN
Här presenteras punkter för att främja matchning 
mellan arbetsgivare och individer på arbetsmark-
naden samt bygga den kompetens som efterfrågas 
i länet. 

• Stärk individens omställningsförmåga. 
Arbetsmarknaden förändras allt snabbare. 
En stor del av de nya arbetena kräver högre 
och ibland helt ny kompetens. Länet behöver 
stärka omställningsförmågan i takt med att 
kunskapsinnehållet på arbetsmarknaden 
ökar. Det ställer höga krav på såväl individ, 
arbetsgivare och samhället i stort. Minst en 
gymnasial utbildning krävs men även fortsatta 
chanser till lärande under hela arbetslivet via 
exempelvis Komvux, universitet eller andra 
lösningar. Det innebär att arbetsgivare behöver 
arbeta aktivt och strategiskt med sin kompe-
tensförsörjning. Utbildningsaktörer behöver i 
sin tur, genom samverkan med arbetsgivarna, 
snabbare svara på branschernas behov utifrån 
omvärldens krav. För att öka kunskapsnivån 
och få ett mer innovativt klimat är det viktigt 
att minska underrepresentationen av män och 
kvinnor, olika bakgrund osv. i olika branscher. 

UNDERSTRATEGIER
 — KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSSTRATEGI 

SAMORDNANDE AKTÖR: REGION KRONOBERG

 — STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING 
SAMORDNINGSANSVAR: LÄNSSTYRELSEN

3 Genuskontrakt innebär att fler kvinnor väljer traditionellt kvinnliga yrke och tvärt om.

sig och verkar i länets högskolor, dels om att 
attrahera inflyttare med rätt kompetenser. 
Arbetslivet och universitet/högskolor ska 
samverka för att främja nätverkande och öka 
förekomsten av aktiviteter som ökar förståel-
sen för arbetslivet och närvaron av akademin. 
Arbetsgivare i alla länets kommuner ska 
tillsammans med universitetet arbeta för att 
aktivt behålla och attrahera kompetens som 
det råder hög konkurrens om. Det är särskilt 
viktigt att bygga upp relationen mellan akade-
min och företag som idag saknar erfarenhet av 
att arbeta tillsammans med akademin.

• Främja informerade studie- och yrkesval för 
ett livslångt lärande. Det finns ett för lågt 

intresse om branscher med stora kompetens-
behov bland ungdomar och andra grupper 
som står långt från arbetsmarknaden. Vård- 
och omsorg samt teknikområdet är två av flera 
områden. Det kan motverkas genom att öka 
kunskapen om koppling mellan utbildning 
och arbetsliv. En central del är att luckra 
upp de traditionella genuskontrakten3 för att 
främja att de individuella förmågorna styr 
valet av studier och yrke. En välfungerande 
och jämställd studie- och yrkesvägledning ska 
börja redan i grundskolans tidiga år. Den ska 
även finnas tillgängligt för vuxna som söker 
stöd och rådgivning för det livslånga lärandet 
och ändrade yrkesval. 
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Kronobergs län står liksom andra regioner inför 
ett antal globala och lokala samhällsutmaningar 
för att nå en hållbar samhällsutveckling. Utmär-
kande för dessa utmaningar är att de skär genom 
sektoriella gränser. 

För att insatser kopplade till Gröna Kronoberg 
2025 ska bemöta dess utmaningar och driva en 
utveckling som skapar positiv förändring behövs 
ett ledningssystem som ger verktyg för att meto-
diskt och hållbart gå från mål till handling, gröna 
tråden4. Arbetsmetoden, Gröna tråden innehåller 
ett antal komponenter och verktyg som lägger 
grunden för detta. 

Gröna tråden utgår ifrån att samhällsut- 
maningarna sätts i centrum och att det finns ett 
sektorsövergripande perspektiv. För att uppnå 
denna så kallade utmaningsdrivna utveckling 
krävs ett kompetent ledarskap som blir ett medel 
för att skapa kreativitet, förnyelse och innovation. 
En ledare måste skapa förutsättningar för en ökad 
medvetenhet och förståelse för en hållbar utveck-
ling. I det ingår att bidra till att organisationens 
processer är framsynta. Det innebär att skapa 
beredskap för hur samhället kan se ut på längre 
sikt och hur det kan påverka verksamheten.

Regionalt utvecklingsarbete ska sätta männ-

iskan i centrum och komma alla människor i 
samhället till del, oavsett kön, ålder bakgrund 
med mera5. Mångfald- och jämställdhetsintegrering 
ska användas i alla led i arbetsmetoden gröna 
tråden - från planering till genomförande och 
uppföljning. I det regionala utvecklingsarbetet 
ska även barn och ungdomar ges inflytande och 
få komma till tals i frågor som berör dem. Vid 
åtgärder och beslut som berör barnet ska barnets 
bästa komma i första hand. 

Gröna tråden innehåller utöver de över-
gripande komponenterna utmaningsdriven 
utveckling, kompetent ledarskap, mångfald- och 
jämställdhetsintegrering och framsyn ett antal 
verktyg; samhandlingstrappan, planeringsverktyg, 
intressentanalys, förändringslogik och lärande-
cykel. Vilket verktyg som ska användas och i 
vilken ordning det ska ske beror på den enskilda 
processens behov. 

SAMHANDLINGSTRAPPAN
Samhällsutmaningar som inte kan inte lösas av en 
enskild aktör kräver olika former av samhandling. 
Samhandlingstrappan är ett verktyg som synliggör 
stegen i en utvecklingsprocess så att aktörerna kan 
agera effektivt tillsammans. Det finns tre huvud-

GRÖNA TRÅDEN:  
KRONOBERGS METOD FÖR HÅLLBART REGIONALT  
UTVECKLINGSARBETE

sakliga skäl till samhandling. Det första är att det 
leder till högre kostnadseffektivitet. Det i sin tur 
leder till bättre och effektivare verksamheter som 
minskar samhällets totala kostnader. Det andra 
skälet är att samhället genom en samhandling 
mellan myndigheter och/eller aktörer kan bemöta 
utsatta gruppers behov. Det tredje skälet är att 
inflytandet hos medborgare och andra aktörer 
ökar, vilket gynnar de aktörer som samhandlar. I 
arbetet med samhandlingstrappan är det viktigt 
att vara medveten om, och hantera att det kan 
finnas olika maktordningar som påverkar intres-
sentens möjlighet till inflytande och delaktighet 
samt var de placerar sig på samhandlingstrappan.

I samband med att samhandlingstrappan 
används bör aktörerna gemensamt undersöka 
om det finns eventuella gap och hinder för ett 
effektivt samspel. Det kan vara exempelvis in-
formationsgap det vill säga att aktörerna inte har 
likvärdig information. Kapacitetsgap uppstår vid 
brist på människor, kunskap eller infrastrukturella 
resurser. Finansiella gap innebär brist på resurser 
som motsvarar behovet. Politikgap innebär att 
när en aktör bedriver stuprörspolitik eller bara 
ser till platsen. Målgap innebär att det finns 
specifika mål som inte går ihop med det bredare 
uppdraget. Ansvarighetsgap innebärolika syn på 
mätmetoder och medborgarsamverkan6.

Samhandlingstrappan 
illustrerar hur 
samhandlingen kan 
gå till; skapa samtal, 
samsyn, samarbete och 
samhandling.

HUR SKA 
DET GÖRAS

OCH AV VILKA?

SAMHANDLING

 VILKA
BEHÖVS FÖR

ATT GÖRA DET?

SAMARBETE3

4

VAD BÖR
GÖRAS?

SAMSYN2

SAMTAL
VEM VILL

GÖRA NÅGOT
OCH VARFÖR?

1

HÄR KAN DU HITTA GRÖNA KRONOBERG 
UNDER KRONOBERG.SE

4 Har sin grund från Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, 
landsting och regioner; Svensk standard SS 854000: 2014

5 Det är förbjudet enligt lag att diskriminera någon på grund av: kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Observera att även andra kategorier såsom stad och land, utbildnings-
bakgrund eller inkomst kan vara grund för diskriminering. 6 OECDs GAP-analys
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PLANERINGSVERKTYG
Designmetodik och designverktyg används för att 
utveckla innovativa lösningar. De utgår från an-
vändarens behov och upplevelser men lyfter också 
fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv 
på utmaningarna. Det handlar om att ta fram 
de lösningar som skapar värde för de som ska 
använda dem, få insikter om invånarnas verkliga 
behov, arbeta i en kreativ och engagerande process 
samt att tillsammans ta fram idéer och testa om 
de fungerar. Det skapar inga misslyckanden då 
verktygen går ut på att arbeta agilt, det vill säga 
testa, ändra och testa igen. Processen gör det 
lättare att fokusera på att lösa ”rätt” problem och 
sluta göra det som inte skapar värde. Den skapar 
även goda förutsättningar för att idéer ska bli 
verklighet och spridas.

Det regionala utvecklingsarbetet syftar till att 
skapa förändring. Det finns olika planeringsverk-
tyg som sätter förändringen, eller det önskade 
resultatet, i fokus. Vad dessa planeringsverktyg 
har gemensamt är att de förflyttar perspektivet 
i planeringen från aktiviteter till de resultat 
och mål som vill uppnås. Planeringen tar sin 
utgångspunkt i de samhällsproblem som behöver 
lösas, vilket lägger grunden för de resultat och 
mål som formuleras. Detta resultatinriktade 
arbetssätt kännetecknas också av ett reflekterande 
förhållningssätt där lärdomar dras av framgångar 
och motgångar, för att kontinuerligt förbättra 
verksamheten och skapa större nytta för de som 
lever och verkar i Kronobergs län.  

Gröna Kronoberg har en lärande- och uppfölj-
ningscykel som syftar till att skapa ett systematiskt 
lärande. Ett systematiskt lärande är viktigt för att 
kunna bedriva ett resurseffektivt och ändamål-
senligt arbete. Uppföljnings- och lärandecykeln 
beskrivs mer ingående i Gröna Kronobergs 
uppföljnings- och lärandeplan.

Flera analys- och uppföljningsinsatser sker lö-
pande under verksamhetsåret. Varje år tar Region 
Kronoberg fram en rapport där utvecklingsstra-
tegins mål och indikatorer följs upp. Rapporten 
innehåller även en kartläggning av de insatser 
som genomförts under året och som kopplar 
till strategins prioriteringar och mål. Årligen tar 
Region Kronoberg även fram ett flertal analyser 
som syftar till att följa utvecklingen i regionen 
och beskriva de utvecklingsförutsättningar som 
finns i Kronobergs län. Varje år genomförs även 
ett flertal utvärderingar och uppföljningar av 
projekt och verksamheter som får finansiering 
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från Region Kronoberg.
Vart fjärde år genomförs en aktualitets-

prövning av utvecklingsstrategin. Syftet med 
aktualitetsprövningen är att säkerställa strategins 
fortsatta relevans. 

All uppföljning och rapportering av mål, 
indikatorer och påverkansfaktorer i regionala 
utvecklingsstrategin kommer i möjligaste mån 
att beskrivas uppdelat på kön, härkomst, ålders-
grupper och utbildningsnivå. Uppföljningen av 
utvecklingsstrategin kommer även att ta hänsyn 
till de tre hållbarhetsdimensionerna (se bilaga 2). 
Detta kommer att ske genom att vi sätter tillväxt-
målen i relation till mätsystemet BRP+ , som är 
framtaget av Tillväxtverket och regionerna. 

En viktig del av analys- och uppföljningsar-
betet är att sprida den kunskap som tas fram. 
Region Kronoberg kommer därför att arbeta 
aktivt med att sprida lärande inom redan etablera-
de nätverk och forum.

FÖRÄNDRINGSLOGIK
Förändringslogik är ett verktyg som ger en 
överblick av vad som ska förändras, hur det ska 
gå till och vilka resurser som finns tillgängliga för 
arbetet. Förändringslogik synliggör den logiska 
kedja som säkerställer att utvecklingsarbetet 
leder mot uppsatta mål. Utvecklingsprocessen 
blir tydlig, styrkor och svagheter synliggörs och 
förutsättningarna att följa upp arbetet förbättras. 
Det ska finnas en ”grön tråd” hela vägen. 

LÄRANDECYKEL
Lärandecykel är ett verktyg som används för att 
förvalta kunskap så att lärande sker systematiskt. 
Det behövs en plan för hur vi förvaltar kunskap 
för att vara säkra på att vi lär oss av det vi gör. 
Om vi inte sprider kunskaper finns det inget 
värde i att följa upp olika insatser. Syftet med 
lärandecykeln är att ta ansvar och vara öppna och 
transparenta. Lärandecykelns steg kan användas i 
mindre eller större processer som bidrar till att nå 
Gröna Kronoberg 2025.  Uppföljning av hållbar-
hetsdimensionerna är viktigt i alla steg.

UPPFÖLJNING OCH LÄRANDE

INTRESSENTANALYS
En mångfald av intressenter ska bidra till regional 
utveckling. Intressenterna ska kunna ta olika 
roller och ansvar i utvecklingsarbetet över tid 
och kliva in i och kliva av utvecklingsprocesser, 
beroende på vad utmaningen är och vilka lösning-
ar som behövs. Intressentanalys är ett verktyg som 
synliggör vilka som påverkas av, och kan påverka 
utvecklingsarbetet. I arbetet med intressentanalys 
är det viktigt att vara medveten om, och hantera 
att olika intressenter har olika förutsättningar att 
få inflytande och att vara delaktiga. 
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I Förordningen (2017:583) om regionalt 
tillväxtarbete tydliggörs ansvaret för aktörer 
med regionalt utvecklingsansvar och statliga 
myndigheter i det regionala tillväxtarbetet. 
Region Kronoberg har ansvaret för det regionala 
tillväxtarbetet i Kronobergs län. I förordningen 
finns bland annat bestämmelser om att:

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets 
utveckling och samordna insatser för att 
genomföra strategin. 

2. besluta om användningen av vissa statliga 
medel för regionalt tillväxtarbete. 

3. följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa 
resultaten av det regionala tillväxtarbetet till 
regeringen. 

Enligt förordningen är en regional utvecklings-
strategi en samlad och sektorsövergripande 
strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller 
flera län. Strategin ska innehålla mål och långsik-
tiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet 
och ligga till grund för regionala strukturfonds-
program, territoriella program, regionala tillväxt-
program samt andra relevanta regionala program 
och insatser. Vidare ska strategin: 

• upprättas utifrån en analys av de särskilda 
utvecklingsförutsättningarna i länet,

• utarbetas i samråd med berörda kommuner 
och landsting samt länsstyrelser och andra 
berörda statliga myndigheter. Strategin ska 
förankras väl lokalt och regionalt. Även 
näringslivet och det civila samhällets organi-
sationer i länet ska erbjudas möjligheter  
till samverkan. 

• när ett regionalt utvecklingsprogram har fast-
ställts eller uppdaterats, lämnas till regeringen 
och utvalda myndigheter och aktörer.

En regional utvecklingsstrategi kan begränsas till 
att enbart vara en utgångspunkt vid urvalet av 
insatser när Region Kronoberg och Länsstyrelsen 
fattar beslut om statliga medel för regionala 
tillväxtåtgärder (tillväxtprojekt, företagsstöd och 
kommersiell service). Men strategin kan också 
göras bredare och då även belysa andra områden 
såsom regional kulturverksamhet, kompetensför-
sörjning, klimatfrågor och folkhälsa. Finansie-
ringskällor för uppfyllande av strategins insatser 
kan då vara andra statliga medel, EU-medel, 
olika myndigheters nationella utlysningar samt 
egna regionala medel.

BILAGA 1:  
FÖRORDNINGEN OM REGIONALT TILLVÄXTARBETE

BILAGA 2:  
VAD INNEBÄR HÅLLBARHET I KRONOBERG

Hållbarhet ska genomsyra alla led i det regio-
nala utvecklingsarbetet. En hållbar utveckling 
tillgodoser alla människors behov och mänskliga 
rättigheter utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina. Hållbar-
hetsperspektivet vilar på tre ben; social, ekologisk 
och ekonomisk utveckling. De tre perspektiven 
är lika vik¬tiga och varandras förutsättningar. 
Människan är i centrum, ekologin sätter ramarna 
och en god ekonomisk hushållning är en förut-
sättning och ett medel för hållbar utveckling. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt 
och jämlikt samhälle där människor lever ett gott 
liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
Ett samhälle med hög tolerans där människors 
lika värde står i centrum, vilket kräver att 
människor känner tillit och förtroende till 
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. 
Vi ska verka för att flickor och pojkar, kvinnor 

och män ska ha samma förutsättningar att nå 
inflytande i det regionala utvecklingsarbetet. 
Arbetet ska präglas av respekt för de mänskliga 
rättigheterna. 

Ett ekologisk hållbart samhälle innebär att 
skydda pla¬neten från att förstöras genom att 
långsiktigt förvalta naturresurser, konsumera 
och producera hållbart samt vidta åtgärder mot 
klimatförändringar. I vårt arbete ska vi hushålla 
med resurser, minimera utsläpp till luft och 
vatten, bevara biologisk mångfald och ekosys-
temtjänster samt verka för en hållbar konsum-
tion, produktion och samhällsplanering. 

Ett ekonomiskt hållbart samhälle innebär att 
förvalta och utveckla mänskliga och materiella 
resurser på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi verkar 
för en varaktig, inkluderande och hållbar eko-
nomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla.
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ATTRAKTIVITET - FLER SKA VILJA BO 
I LÄNET. ETT FÖRBÄTTRAT INRIKES 
FLYTTNETTO (INRIKES FLYTTNETTO 
I RELATION TILL BEFOLKNINGEN 
2014-2025)
Inrikes flyttnetto är det främsta måttet för att 
mäta boendeattraktivitet i en region. Måttet 
mäter skillnaden mellan hur många människor 
som flyttar till och från Kronobergs län i 
relation till övriga län i Sverige. Ett positivt 
inrikes flyttnetto är ett mer rättvisande mått 
för att studera boendeattraktivitet än den totala 
befolkningsutvecklingen. De senaste åren har 
länets befolkningstillväxt till stora delar drivits av 
invandringen till länet. Historiskt sett har dock 
sekundäromflyttningen av de som invandrat 
till länet varit hög och ökningen riskerar att bli 
temporär. Det är därför inte säkert att länets 
befolkningstillväxt de senaste åren kan sägas bero 
på en ökad boendeattraktivitet. Snarare är det 
mer intressant, ur ett attraktivitetsperspektiv, 
att följa hur många av de som invandrat till 
regionen som väljer att bo kvar här på sikt, vilket 
inrikes flyttnetto fångar upp. De senaste åren har 
länet haft ett av de svagaste inrikes flyttnettona 
i Sverige, vilket indikerar att länet har en svag 
boendeattraktivitet. 

KLIMATPÅVERKAN SKA MINSKA. 
2025 SKA DE KLIMATPÅVERKANDE 
UTSLÄPPEN VARA HÖGT 2,5 TON 
PER INVÅNARE
En hållbar utveckling förutsätter att vi inte 
förbrukar jordens resurser i den takt som vi gör 
idag. I Kronobergs län är det främst transport-
utsläppen som är den stora utmaningen. Sedan 
1990 har utsläppen från denna sektor varit i 
princip oförändrade samtidigt som de totala 
klimatpåverkande utsläppen minskat med mer än 

30 procent. Idag står transportsektorn för ungefär 
50 procent av de klimatpåverkande utsläppen i 
länet. Detta beror dels på att stora mängder gods- 
och persontrafik passerar länet, dels på att länet 
har en relativt gles struktur som genererar många 
och långa personresor inom länet. Idag har vi 
tyvärr inte tillgång till någon konsumtionsbaserad 
utsläppstatistik på regional nivå.

PRODUKTIVITETEN SKA ÖKA. 
MELLAN 2014-2025 SKA BRP/
SYSSELSATT I KRONOBERGS LÄN 
ÖKA MER ÄN I RIKET
Bruttoregionprodukt (BRP) per sysselsatt är 
ett mått på produktiviteten i en region. BRP är 
ett aktivitetsrelaterat mått som visar hur stor pro-
duktionen är inom en region. Genom att sätta 
det i relation till antal sysselsatta inom en region 
ges ett mått på hur stort värde en sysselsatt 
producerar i genomsnitt. Ju högre värde, desto 
högre produktivitet. En hög produktivitet inne-
bär i regel en god konkurrenskraft. I Kronobergs 
län behöver vi en hög produktivitet för att bevara 
konkurrenskraften, särskilt inom industrisek-
torn. De senaste åren har produktiviteten i länet 
utvecklats starkt, främst som en följd av att färre 
arbetar inom industrisektorn, samtidigt som den 
producerar samma värde. BRP är inte ett mått 
på regional välfärd eller regionala inkomster. 
Ett problem med BRP är att de inte tar hänsyn 
till externa effekter såsom socialt välbefinnande 
och effekter på miljön. Att komplettera mått på 
ekonomisk utveckling med mått från den sociala 
dimensionen och miljödimensionen är därför väl 
motiverat. Målet ska sättas i relation till jobbtill-
växten i länet.

BILAGA 3:  
BESKRIVNING OCH MOTIVERING AV MÅL

med de övriga målen. Måttet ger även en bild av 
det allmänna matchningsläget på den regionala 
arbetsmarknaden, det vill säga om befolkningen 
synes kunna få de arbeten som finns på den 
regionala arbetsmarknaden. Sedan finanskrisen 
har sysselsättningsgraden i länet utvecklats 
mycket svagt som en följd av att befolknings-
tillväxten varit högre än jobbtillväxten. Nivån 
på sysselsättningsgraden inverkar även på den 
socioekonomiska utvecklingen i en region. En 
hög sysselsättningsgrad innebär i regel att antalet 
personer i utsatt ekonomisk ställning minskar.

ETT ÖKAT HUMANKAPITAL. DEN 
SJÄLVSKATTADE HÄLSAN FÖR 
KVINNOR OCH MÄN SKA ÖKA OCH 
KÖNSSKILLNADERNA MINSKA
Ett gott liv handlar inte endast om tillgång till 
arbete utan även om att må bra. De senaste åren 
har sjukskrivningar med anledning av psykisk 
ohälsa ökat och det finns stora hälsoskillnader 
mellan kvinnor och män och mellan invånare 
med olika utbildningsnivåer. En förbättrad 
folkhälsa, som till stora delar handlar om 
prevention, är även ett viktigt led i att klara den 
framtida välfärden.

PÅ VÄG MOT ETT PLUSENERGILÄN. 
KVOTEN MELLAN FÖRBRUKAD 
OCH EGENTILLVERKAD ENERGI 
(FÖRNYBAR) SKA FÖRBÄTTRA
Enligt de regionala miljömålen ska Kronobergs 
län vara ett plusenergilän 2050. Att vara ett 
plusenergilän innebär att energiproduktionen i 
länet (förnybar) är större än den totala energi-
konsumtionen i länet. Målet är ambitiöst och 
positionerande; Kronobergs län ska vara en av de 
grönaste regionerna i Sverige. 

BALANSERAD TILLVÄXT – FLER 
ARBETEN. MELLAN 2014–
2025 SKA DEN SYSSELSATTA 
DAGBEFOLKNINGEN 
I LÄNET ÖKA MER ÄN 
RIKSGENOMSNITTET (EXKLUSIVE 
STORSTADSREGIONERNA)
Denna indikator mäter, till skillnad från BRP 
per sysselsatt, om produktivitetsutvecklingen 
även genererar arbeten. Det kan vara så att 
automatiseringar, särskilt i industriberoende län, 
leder till att antalet arbeten minskar trots att 
produktiviteten ökar. Men för att utvecklingen 
ska vara hållbar är det viktigt att även antalet 
yrken som helhet ökar, annars finns risk för 
ökade sociala klyftor och minskad boendeattrak-
tivitet. Att antalet sysselsatta i länet som helhet 
ökar indikerar att näringslivet diversifieras, 
då jobbtillväxten idag främst återfinns inom 
service- och tjänstesektorn. Över tid har länet 
haft en god jobbtillväxt och återhämtat de 
arbeten som försvann i samband med nittiotal-
skrisen – något flera län i landet inte har lyckats 
med. Detta tyder på att länet över tid har haft 
en god omställningsförmåga. Sedan finanskrisen 
har jobbtillväxten i länet dock inte varit lika 
stark och relativt långt under riksgenomsnittet 
samtidigt som produktivitetsutvecklingen  
varit god. Detta indikerar att länet är i behov 
av en kraftigare jobbtillväxt inom tjänste- och 
servicesektorn.

FÖRBÄTTRAD MATCHNING – 
FLER I ARBETE. ÅR 2025 SKA 
SYSSELSÄTTNINGSGRADEN FÖR 
KVINNOR OCH MÄN I LÄNET UPPGÅ 
TILL MINST 80 PROCENT
Måttet mäter hur stor andel av befolkningen 
i arbetsför ålder, och som bor i Kronobergs 
län, som har ett arbete. Då måttet påverkas av 
befolkningsutvecklingen kompletterar det målen 
som handlar om jobb- och produktivitetstillväxt. 
För det kan vara så att både arbeten och produk-
tiviteten ökar men andelen sysselsatta minskar 
– detta om befolkningstillväxten inte är i balans 
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Regionalt utvecklingsarbete är komplext och 
kräver många aktörers delaktighet. Olika 
sakområden har sina särskilda förutsättningar 
och verktygen i gröna tråden behöver anpassas 
efter behov. Här beskrivs några olika roller som 
aktörer i länet har i arbetet för att nå regional 
utveckling. 

På regional nivå har Region Kronoberg till-
växtansvaret vilket bland annat innebär att arbeta 
fram, fastställa och genomföra insatser i linje 
med regionens utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen 
har rollen att bevaka statens intressen och bidra 
till regional utveckling utifrån sina sakområden. 
Bägge organisationerna leder olika former av 
samhandling kring regional utveckling. På lokal 
nivå har kommunerna ansvaret för förvaltningen 
av kommunala resurser och för utvecklingen 
lokalt. Kommunerna är också intressenter i 
regional samhandling. 

Kommunerna, Region Kronoberg och staten 
har i sin tur viktiga plattformar för samhandling 
mellan många olika samhällsaktörer som var och 
en bidrar till Gröna Kronoberg. Det handlar om 
att skapa förutsättningar och beredskap både  
för hur aktörer arbetar (process) och vad de 
arbetar med. 

För att nå regional utveckling behövs även 
ofta samverkan nationellt och mellanregionalt. 
Regionsamverkan Sydsverige är en viktig 
samverkansplattform inom infrastruktur och 
transportplanering, kultur, hälso- och sjukvård 
samt arbetsmarknadsfrågor. Region Kronoberg 
är med tillsammans med övriga sydlänen som 
är Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och 
Skåne. Målsättningen att skapa en grund för 
ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekolo-
giskt, kulturellt och socialt hänseende. 

För en gles region som Kronoberg – liten 
befolkning på en relativt stor yta - spelar det roll 
när, var och hur aktörerna möts för att skapa ett 
hållbart upplägg. Befintliga nätverk och möten 
nyttjas för att skapa samsyn och ett strategiskt 
arbete runt en viss utvecklingsfråga. Exempel 
på samhandlingsformer är: Kommunalt forum 
(för förtroendevalda), nätverk och projekt. De 
används för att skapa möten mellan olika intres-
senter inom offentlig, privat och civil sektor i 
syfte att nå samhandling och rikta olika resurser 
till gemensamma mål. Under året arrangeras 
återkommande större mötesplatser och möten 
där länets utvecklingsaktörer kan delta och 
påverka utvecklingen oavsett vilket område de 
representerar, exempelvis vår- och höstforum.

BILAGA 4:  
ROLLER OCH SAMHANDLINGSFORMER I KRONOBERG

BILAGA 5:  
SAMMANFATTNING INSATSLOGIK

STRATEGISKT 
OMRÅDE MÅL PRIORITERING INSATSOMRÅDE INSATSOMRÅDEN

Vi växer i öppna 
och hållbara 
livsmiljöer

Ökad attraktivitet - fler 
ska vilja bo i länet. Inrikes 
flyttnetto ska förbättras 
2015-2025.

Klimatpåverkan ska mins-
ka. 2025 ska de klimatpåver-
kande utsläppen vara högst 
2,5 ton per invånare.

Utveckla attrakti-
va livsmiljöer med 
god tillgänglighet

Hållbara resor och 
transporter

Skapa en gemensam infrastruktur för förnybara bränslen och 
stödja ett mer klimatsmart transportsystem

Stärkt tillgänglighet inom Sydsverige – med fokus mot Öre-
sundsregionen

Stärk kopplingen mellan och inom arbetsmarknadsregionerna

Utveckla flexibla kollektivtrafik- och trafiklösningar i länets 
glesa miljöer och landsbygder

Hållbart samhälls-
byggande

Fortsätta stödja utvecklingen av bredband och digitala service-
lösningar

Definiera en fungerande servicestruktur

Fler bostäder - utveckla boendemiljöer och öka mervärdet av 
infrastruktursatsningar

Stärkta villkor för kulturskapare

En plats att vilja 
leva och bo på

Skapa ett mer 
levande offentligt 
rum som arena för 
kultur, aktivitet och 
evenemang

Skapa förutsättningar för kultur och evenemang på mindre orter

Stärk kultur- och evenemangsutbudet i länets större arbetsmark-
nadsregioner

Stärk Kronobergs varumärke

Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i 
samhällsutvecklingen

Skapa förutsättning-
ar för stärkt delak-
tighet och social 
sammanhållning

Stödja föreningslivet för att skapa fler sociala mötesplatser och 
nyttjande av friluftsliv

Stärka det regionala och lokala näringslivsklimatet

Vi växer av 
en cirkulär 
ekonomi med 
förnyelseförmå-
ga och ett ökat 
humankapital

Produktiviteten ska öka. 
Mellan 2014-2025 ska BRP/
sysselsatt öka mer än i riket

Balanserad tillväxt - fler 
arbetstillfällen. Mellan 
2014-2025 ska den sysselsatta 
dagbefolkningen i länet ökar 
mer än riksgenomsnittet (ex-
klusive storstadsregionerna)

Förbättrad matchning - fler i 
arbete. År 2025 ska sysselsätt-
ningsgraden för kvinnor och 
män i länet uppgå till minst 
80 %

Ett ökat humankapital. 
Den självskattade hälsan för 
kvinnor och män ska öka och 
könsskillnaderna minska.

På väg mot ett plusenergi-
län. Kvoten mellan förbrukad 
och egentillverkad energi 
(förnybar) ska förbättras

Utveckla en inn-
ovativ region och 
ett brett näringsliv

Främja entre-
prenörskap och 
tillväxtviljan

Stöd entreprenörskap och nyföretagande för ett breddat närings-
liv genom fler service- och tjänsteföretag

Stärk företagens uppkoppling till de globala värdekedjorna

Stärk innovations-
graden i näringsliv 
och offentlig sektor 

Stärk företagens och offentlig sektors digitaliseringsgrad

Stärk företagens och offentlig sektors gröna omställning

Utveckla regionens styrkeområden inom näringslivet

Stärk sociala innovationer

Skapa nya och flexibla lösningar på välfärdstjänster

Främja goda uppväxtvillkor hos barn och unga och motverka 
studieavhopp

Utveckla kompe-
tensförsörjningen 
och en god och 
jämlik hälsa

Skapa bättre 
förutsättningar för 
en god och jämlik 
hälsa

Främja psykisk hälsa

Främja goda levnadsvanor med särskilt fokus på mat och fysisk 
aktivitet

Stärk individens omställningsförmåga

Skapa bättre 
förutsättningar för 
matchningen på 
arbetsmarknaden

Stärk utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och i 
samhället

Främja tillgången på talanger och högutbildade

Främja informerade studie- och yrkesval för ett livslångt lärande
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Diagram 59: Befolkningens utbildningsnivå i Kronobergs län, 25-29 år, efter kön och födelseregion (2017). 

Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 60: Sysselsatt dagbefolkning (20-64 år)  i Kronobergs län efter yrke (2016). Källa: SCB och egna 

bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 61: Antal personer i arbetsför ålder per arbetstillfälle i regionen (2016). Källa: SCB och egna 

bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 62: De mest pendlingsberoende utbildningsgrupperna i Kronobergs län (andel av den sysselsatta 

dagbefolkning som är inpendlare) (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 63: Sysselsättningsgrad, nattbefolkningen 20–64 år, efter födelseregion (2016). Källa: SCB och egna 

bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 64: Sysselsättningsgrad, utlandsfödd nattbefolkning 20-64 år, efter utbildningsnivå (2016). Källa: 

SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 65: Sysselsättningsgrad, nattbefolkning 20–64 år, utlandsfödda och vistelsetid (2016). Källa: SCB och 

egna bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 66: Lönesumma per anställd, sysselsatt dagbefolkning 20–64 år (2016). Källa: SCB och egna 

bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 67: Antal personer i arbetsför ålder, antal personer i sysselsättning och sysselsättningsgrad, 

nattbefolkning 20–64 år (2000–2016), Kronobergs län. Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 

Kronoberg 
Diagram 68: Förändring antal i arbetsför ålder och sysselsatta i Kronobergs län, nattbefolkning 20–64 år efter 

födelseregion (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 69: Förändring av antalet sysselsatta och förändring av personer i arbetför ålder, nattbefolkning 20-

64 år (2007-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 70: Förändring av sysselsättningsgrad, i procentenheter, nattbefolkning 20–64 år (2007-2016). Källa: 

SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 71: Andel personer sysselsatta inom näringslivet i Kronobergs län med en eftergymnasial utbildning 

på minst tre år, dagbefolkning 30–34 å och, 60–64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 

Region Kronoberg 
Diagram 72: Förväntad medellivsläng vid födseln, män och kvinnor i Kronobergs län. Källa: SCB:s 

befolkningsdata 
Diagram 73: Självskattat allmänt hälsotillstånd, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 

2014, Kronobergs län. 
Diagram 74: GHQ-12, cut off 3, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs 

län 
Diagram 75: GHQ-12, cut off 3, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs 

län 
Diagram 76: Stress inför skolarbetet, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Barns och ungdomars hälsa och 

levnadsvanor i Kronobergs läns 2015 
Diagram 77: Ohälsosamma levnadsvanor, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, 

Kronobergs län 
Diagram 78: Andel med övervikt eller fetma, utifrån kön och årskurs. Källa: Barns och ungdomars hälsa och 

levnadsvanor i Kronobergs läns 2015 
Diagram 79: Tillit till andra, utveckling över tid, åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs 

län 
Diagram 80: Tillit till andra, utifrån kön och utbildningsnivå, åldersgrupp 30-64 år. Källa: Hälsa på lika villkor 

2014, Kronobergs län 

file:///C:/Users/rorik/Nulagesanalys20190122.docx%23_Toc536515380
file:///C:/Users/rorik/Nulagesanalys20190122.docx%23_Toc536515380
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Diagram 81: Tillit till vuxna, utifrån kön och årskurs. Källa: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i 

Kronobergs läns 2015 
Diagram 82: Ohälsotalet, 20–64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 83: Ohälsotalet i Kronobergs län, efter kön (2012–2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 

Region Kronoberg 
Diagram 84: Ohälsotalet i Kronobergs län, efter utbildningsnivå (2012-2016). Källa: SCB och egna 

bearbetningar av Region Kronoberg 
Diagram 85: Medianinkomst, 20-64 år, efter kön (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 

Kronoberg 
Diagram 86: Utveckling av medianinkomst, i procent, 20-64 år (2007-2016). Källa: SCB och egna 

bearbetningar av Region Kronoberg 
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Inledning och bakgrund 
Följande rapport har tagits fram som ett underlag till revideringen av den regionala 

utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. Syftet med rapporten är att ge en nulägesbild av länets 

utvecklingsförutsättningar och att sätta dem i ett teoretiskt sammanhang.  

I rapporten använder vi den senaste statistiken som är nedbrytbar på bland annat geografi, utbildning 

och bransch. I vissa fall innebär detta att vi inte använder oss av de senaste totalsiffrorna, exempelvis 

när det gäller sysselsättningsstatistiken. Rapporten kommer dock att uppdateras kontinuerligt när 

statistiktillgången medger. Uppdateringar och korrigeringar kommer framöver att rapporteras i ett 

särskilt kapitel. Den senaste versionen av rapporten kommer att finnas tillgänglig på Region 

Kronobergs hemsida. 

För frågor om rapportens innehåll kontakta robin.rikardsson@kronoberg.se.  

  

mailto:robin.rikardsson@kronoberg.se
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Sammanfattning 

Tillgänglighet, attraktivitet och miljö 
 Kronobergs län har ett centralt läge i södra Sverige och har länsgrannar i samtliga väderstreck 

– alla kommuner i regionen angränsar till ett annat län. För att ligga i södra delarna av 

Sverige har regionen en låg befolkningstäthet, endast något över riksgenomsnittet. Drygt 80 

procent av länsytan är skogsbetäckt, vilket gör länet till ett av de främsta skogslänen i 

Sverige.  

 

 Växjö är regionens största stad och den största staden i sydöstra Sverige. Länet har en 

monocentrisk struktur och nästan hälften av befolkningen bor i Växjö kommun. Förutom 

Växjö är det endast tätorterna Älmhult och Ljungby som har ett invånarantal som överstiger 

10 000 personer. 

 

 Regionen genomkorsas av två större järnvägsdragningar; södra stambanan och kust-till-kust-

banan. Den förra förbinder länet med Stockholms- och Öresundsregionen och den senare 

förbinder länet med Kalmar i öst och Göteborg i väst. Öresundsregionen är den 

storstadsregion som länet har lägst restid till. 

 

 Flera av riksvägarna som går genom länet möts i Växjö. I de västra delarna av länet är E4:an 

ett viktigt transportstråk, framförallt för Markaryd och Ljungby. De mest trafikerade 

sträckorna i länet är E4:an mellan Markaryd-Ljungby och väg 25 mellan Alvesta-Växjö.  

 

 Den generella tillgängligheten inom länet är förhållandevis god. Drygt 70 procent av länets 

invånare har max 10 minuter i restid, med bil, till en tätort med minst 2 000 invånare. Inom 

20 minuter når 93 procent av länets befolkning en tätort med minst 2 000 invånare.  

 

 Nästan 65 procent av länets hushåll har tillgång till höghastighetsbredband. Det finns dock 

relativt stora inomregionala variationer. I länets tre största kommuner är 

bredbandstillgången högre än i länets mindre kommuner.   

 

 Ett småhus i Kronobergs län har ett medelpris på 1,85 miljoner kronor, vilket är långt under 

riksgenomsnittet som ligger på 2,97 miljoner kronor. Under 2000-talet har dock 

bostadspriserna i länet, liksom i övriga delar av Sverige, ökat avsevärt. Inom länet är 

huspriserna i Växjö kommun betydligt högre än i de övriga kommunerna. I Växjö kommun 

kostar ett småhus nio medianårsinkomster och i Uppvidinge kommun endast två 

medianårsinkomster. 

 

 De senaste årens kraftiga befolkningstillväxt har resulterat i att länets kommuner generellt 

sett bedömer att det råder en bostadsbrist i länet. I relation till befolkningsprognosen för 

länet behöver bostadsbyggandet uppgå till 760 bostäder om året under perioden 2018–

2032. Detta är, historiskt sett, en hög nivå och mellan 2013–2017 låg nyproduktionen på 630 

bostäder per år.  

 

 Kronobergs län är beroende av inpendling för att klara kompetensförsörjningen. 

Inpendlingen till länet har under de senaste tio åren ökat markant och är betydligt högre än 

utpendlingen från länet. I relation till befolkningen har länet den högsta inpendlingen jämfört 

med övriga regioner i Sverige. Regionen har starkast pendlingsförbindelser med Skåne län. 
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 Det är främst kommunerna Växjö, Älmhult och Markaryd som genererar länets höga 

pendlingsnetto. I faktiska tal har Växjö den högsta nettopendlingen, i relativa tal är det 

Älmhults kommun. För Älmhults- och Markaryds kommun är inpendlingen från andra län 

högre än inpendlingen från kommuner inom länet.  

 

 Länet har tre statistiska arbetsmarknadsregioner; Växjö, Älmhult-Osby och Ljungby-

Markaryd. Växjö arbetsmarknadsregion är den största och består av fem kommuner. Alvesta- 

och Lessebo kommun är de mest utpräglade pendlingskommunerna i länet och nästan 

hälften av den sysselsatta befolkningen i de båda kommunerna pendlar till en annan 

kommun för att arbeta.  

 

 Den inomregionala pendlingen har ett radiellt mönster och 80 procent av arbetspendlingen 

innanför länets gränser sker i relation till Växjö kommun. Samtliga av länets kommuner, 

förutom Markaryd, har Växjö kommun som största utpendlingsdestination.  

 

 I Kronobergs län uppgår de klimatpåverkande utsläppen till 5 ton per invånare, vilket är 

något under riksgenomsnittet. Mellan 1990–2016 minskade utsläppen i länet med 34 

procent, vilket var en kraftigare minskning än i riket (-20 procent). Främst är det 

omställningen inom energisektorn som förklarar de minskande utsläppen i länet.  

 

 Transportsektorn står för nästan hälften av utsläppen i länet. Länets relativt glesa struktur 

bidrar till långa körsträckor.  Tillsammans med de övriga Smålandslänen har Kronobergs län 

de längsta genomsnittliga körsträckorna i södra Sverige. Personbilstrafiken står för mer än 

hälften av transportsektorns utsläpp i länet. 

 

 Kollektivtrafikens marknadsandel i länet uppgår till ungefär 10 procent, vilket är under 

riksgenomsnittet som ligger på 17 procent. De senaste åren har antalet resenärer med 

kollektivtrafiken i länet ökat med 33 procent – vilket är en av de största ökningarna i landet – 

och antalet påstigningar per år uppgår till drygt 10 miljoner. Resandeökningen har skett inom 

stads- och tågtrafiken, samtidigt som antalet resenärer med regionaltrafiken minskat något. 

 

 Mellan 1990–2017 har antalet invånare i länet ökat med nästan 20 000 invånare. Drygt 90 

procent av tillväxten har skett i Växjö kommun. De övriga procenten fördelas mellan, i 

rangordning, kommunerna Älmhult, Ljungby samt Alvesta. Vid utgången av 2017 hade länet 

197 519 invånare.  

 

 Mellan 1990–2017 har kommunerna Markaryd, Uppvidinge och Tingsryd, som tillsammans 

med Lessebo kommun tillhör länets mindre kommuner, minskat sin befolkning med ungefär 

10 procent. I Lessebo kommun har invånarantalet endast minskat marginellt under denna 

period.  

 

 Befolkningstillväxten i länet mellan 1990–2017 har först tillkommit under de senaste tio åren. 

Främst beror länets befolkningstillväxt på att det invandrar fler till länet än vad som 

utvandrar. Under den senaste tioårsperioden har 88 procent av befolkningstillväxten i länet 

bestått av ett positivt utrikes flyttnetto, resterande delar förklaras med ett positivt 

födelsenetto.  
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 Sedan lång tid tillbaka har länet ett negativt inrikes flyttnetto. I relation till befolkningen har 

länet en av landets lägsta nivåer i detta avseende. Givet länets höga inpendling, som 

indikerar att det finns många arbeten i förhållande till befolkningen i länet, indikerar detta 

att regionen har en svag boendeattraktivitet. Främst är det yngre vuxna mellan 20-34 år, som 

bidrar till länets negativa flyttningsnetto.  

 

 De senaste åren har Sverige haft en rekordhög befolkningstillväxt som en följd av en hög 

invandring till landet. Som ett av de största mottagarlänen har detta resulterat i en historiskt 

sett hög befolkningstillväxt för Kronobergs län och dess kommuner. Det finns dock en risk att 

en stor del av ökningen, särskilt i de mindre kommunerna, endast blir temporär. Tidigare har 

sekundäromflyttningen från länet bland utlandsfödda varit mycket hög. Mellan 2013-2017 

stod utlandsfödda för 32 procent av utflyttningarna från länet, trots att endast 19 procent av 

länets befolkning är född i ett annat land än Sverige.  

 

 Endast 49,2 procent av länets invånare är kvinnor, vilket är den tredje lägsta nivån i riket. I 

riket är 49,8 procent av befolkningen kvinnor. Att kvinnor är underrepresenterade i länet har 

flera olika förklaringar. En är att det är fler män än kvinnor som invandrar och givet att 

Kronobergs län har haft en, relativt sett, hög invandring de senaste åren har detta bidragit till 

att andelen män ökat. En annan faktor är att länet har ett ”traditionellt genuskontrakt” 

jämfört med exempelvis storstadsregionerna. Att länet har ett traditionellt genuskontrakt 

innebär att näringslivet i regionen är dominerat av branscher där män är 

överrepresenterade, att kvinnor föder barn tidigare än i riket och att välutbildade kvinnor 

flyttar i högre utsträckning än män. Mansöverskottet är som högst i länets mindre kommuner 

och särskilt när det gäller gruppen unga vuxna. I exempelvis Uppvidinge kommun går det 133 

män på 100 kvinnor sett till åldersgruppen 25-34 år. 

 

 I Kronobergs län är 19,4 procent av befolkningen född i ett annat land än Sverige. Detta är 

över riksgenomsnittet där andelen uppgår till 18,5 procent. Över relativt kort tid har andelen 

utlandsfödda boende i länet ökat kraftigt. I början av 00-talet låg den på ungefär nio procent. 

Jämfört med övriga län har Kronobergs län den femte högsta andelen utlandsfödda bland 

befolkningen. Av länets kommuner har fem av dem en högre andel utlandsfödda bland 

befolkningen än riksgenomsnittet. Som högst är andelen i Älmhults-, Markaryds- samt 

Lessebo kommun, där den ligger på mellan 23-26 procent. Som lägst är andelen i Tingsryds 

kommun där den ligger på 15,9 procent. I Växjö kommun ligger andelen på 18,1 procent och i 

Ljungby kommun på 18,3 procent. 

 

 Sedan 2000 har utlandsfödda stått för hela arbetskraftstillväxten i länet och totalt har antalet 

i arbetsför ålder ökat med drygt 8 000 personer. Utan invandringen hade länet istället haft en 

minskning på 7000 personer i arbetsför ålder. Nästan var femte person i arbetsför ålder i 

länet är född i ett land utanför Sverige, vilket är något över riksgenomsnittet (23,5 procent). 

 

 Medelåldern i Kronobergs län är 41,5 år, vilket är 0,3 år mer än riksgenomsnittet. 

Försörjningskvoten i länet är 81,2 vilket även det är över riksgenomsnittet som ligger på 75,3. 

År 2000 låg kvoten i Kronobergs län på 75,1. En anledning till att den har ökat är att den stora 

kullen fyrtiotalister nu inträtt i pensionsålder, men även att antalet barn och ungdomar blivit 

fler. 
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 I Kronobergs län har kommunerna Uppvidinge, Markaryd, Lessebo, Tingsryd samt Alvesta en 

försörjningskvot på 89 eller mer. Som högst är den i Lessebo där den ligger på 96. I 

kommunerna Älmhult, Växjö samt Ljungby är försörjningskvoten betydligt lägre. I Älmhult är 

den 82,9, i Ljungby 82,6 och i Växjö 74,1. Av kommunerna i Kronobergs län är det således 

endast Växjö kommun som har en kvot som ligger under riksgenomsnittet. Medelåldern i 

Växjö, som har länets lägsta medelålder, ligger på 39,8 år, vilket är 6,2 år mindre än i 

Tingsryds kommun som har länets högsta medelålder. 

 

 Den kommande femårsperioden (2018-2022) förväntas befolkningstillväxten i att uppgå till 5 

procent – i faktiska tal innebär det en ökning med ungefär 10 000 invånare fram till 2022. Om 

vi ser ännu längre fram, till 2032, förväntas antalet invånare i länet att öka med drygt 25 000 

invånare jämfört med idag vilket skulle innebära att länet har 223 000 invånare 2032. 

 

 Den kommande femårsperioden förväntas antalet födslar att uppgå till 2350 om året, vilket 

är ungefär 150 fler födslar om året än under perioden 2013-2017.    

 

 Befolkningsprognosen för länet visar att försörjningskvoten kommer att öka som en följd av 

att fler förväntas vara i ej arbetsför ålder samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte 

förväntas att öka i samma takt. 2032 förväntas försörjningskvoten att uppgå till 85,4, vilket är 

en ökning med 5,2 procent jämfört med 2017. Både unga och äldre förväntas att bidra till 

ökningen av försörjningskvoten. När det gäller den äldre åldersgruppen är det främst den 

grupp som är över 80 år som förväntas att öka, och det dramatiskt. Ökningen mellan 2017-

2032 prognosticeras till nästan 50 procent. Att gruppen unga och äldre förväntas att öka 

relativt kraftigt under prognosperioden innebär med stor sannolikhet att välfärdsbehoven 

kommer att öka och därmed även kostnaderna. Ur en kostnadssynpunkt är det främst 

ökningen av antalet äldre, över 80 år, som kommer att påverka kostnadsutvecklingen för den 

offentliga sektorn. 
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Näringsliv, innovation, entreprenörskap och regional ekonomi 
 Det arbetar 90 2001 personer i Kronobergs län, varav 65,3 procent är verksamma inom den 

privata sektorn, vilket är den femte högsta andelen i riket jämfört med övriga län. Den enskilt 

största branschen i länet, inom den privata sektorn, är tillverkningssektorn. Totalt finns 18,5 

procent av arbetena i länet inom branschen. I riket arbetar endast 11,3 procent inom 

tillverkningssektorn. 

 

 Inom regionen finns det, sett till branschstrukturen, väsentliga skillnader mellan 

kommunerna. I samtliga kommuner förutom Växjö är en högre andel av jobben inom 

industrin jämfört med riket. I Uppvidinge- och Markaryds kommun är nästan hälften av alla 

jobb inom industrin och i Alvesta, Ljungby samt Tingsryd nästan var fjärde. Växjö- och 

Älmhults kommun skiljer sig från de andra kommunerna i länet genom att ha en mer service- 

och tjänstebetonad branschstruktur. En skillnad mellan Växjö- och Älmhults kommun är dock 

att en betydande andel av jobben i Växjö finns inom den offentliga sektorn. 

 

 Av samtliga jobb i regionen finns nästan hälften i Växjö kommun. Tillsammans med 

kommunerna Älmhult och Ljungby står Växjö för nästan tre fjärdedelar av jobbtillfällena i 

länet. Men fördelningen av jobben varierar stort beroende på vilken bransch vi studerar. 

Exempelvis återfinns endast var fjärde industrijobb i Växjö – trots att kommunen står för 

hälften av alla jobb i regionen. Tittar vi istället på den privata tjänstesektorn finns 57 procent 

av de jobben i Växjö kommun. Tillsammans med Älmhults kommun står Växjö för 80 procent 

av länets arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn. 

 

 Att ha en hög koncentration av arbeten inom tillverkningssektorn är positivt i den meningen 

att branschen attraherar externt kapital vid exportförsäljning. Dock innebär koncentrationen 

även en hög sårbarhet för konjunkturella nedgångar i viktiga exportländer. Branscher som är 

mer beroende av inhemsk konsumtion tenderar att vara mer motståndskraftiga och inte lika 

konjunkturkänsliga. För länet kan detta, och särskilt för de geografierna med en hög 

koncentrationsgrad inom industrin, resultera i betydande nedgångar under lågkonjunkturer. 

 

 Jämfört med andra regioner hamnar Kronobergs län och övriga Smålandslän långt ner på 

skalan sett till hur kunskapsintensivt näringslivet är. Främst är andelen som arbetar inom 

kunskapsintensiva tjänstenäringar (KIS) lägre än i flera andra regioner. Istället har Kronobergs 

län en hög andel anställda, jämför med riket, inom medelhög- till lågteknologisk tillverkning. 

 

 Kronobergs län har en tydlig näringslivsspecialisering inom bland annat trä- och 

möbelindustrin, maskin- och verkstadsindustrin, handel och logistik samt IT och 

programutveckling.  

 

 Det finns en tydlig könsuppdelning på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar i långt lägre 

utsträckning än män inom den privata sektorn; 2014 var en tredjedel av arbetskraften, 

mellan 20–64 år, inom den privata sektorn i Kronobergs län kvinnor. Jämfört med 2009 var 

detta en ökning med 0,7 procentenheter. Könsgapet har med andra ord minskat, men i en 

långsam takt. I riket var, under 2014, 37 % av de anställda inom den privata sektorn kvinnor. 

                                                           
1 Sysselsättningsstatistiken är från 2016. Den senast tillgängliga statistiken är dock från 2017 men kan ännu inte 
brytas ner på ålder och bransch. När statistiken från 2017 år är fullt tillgänglig kommer rapporten att 
uppdateras med dessa siffror. 
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 Under 2014 var, enligt 60/40 definitionen, fem branscher i Kronobergs län jämställda, i riket 

var det en mer. Av de 15 branscherna hade riket en högre grad av jämställdhet än 

Kronobergs län i 11 av dem. Endast inom branscherna transport, kulturella- och personliga 

tjänster, information- och kommunikation samt finans- och försäkringsverksamhet hade 

Kronobergs län en högre grad av jämställdhet än riket, här definierat som avståndet från en 

50/50 fördelning. 

 

 Totalt har länet, om man räknar med arbetsställen med 0 anställda, 27 800 arbetsställen. 

Utan arbetsställen med 0 anställda minskar siffran till knappt 7 000 arbetsställen. Av 

företagen med 0 anställda i regionen, totalt 20 800, är nästan hälften registrerade inom jord- 

och skogsbruk. Jämfört med riket har länet både en lägre andel anställda inom större- (250+ 

anställda) och mindre (1–9 anställda) arbetsställen. Orsaken till detta är att länet har en hög 

andel anställda inom medelstora företag, här förstått som företag med 10–249 anställda. 

 

 I Kronobergs län är andelen företagare av de sysselsatta 7,7 procent, vilket är något under 

riksgenomsnittet som ligger på 8 procent. Jämfört med övriga län i Sverige ligger Kronoberg 

på en nionde plats. Ser vi till företagsamheten bland länets kommuner är den som högst i 

Tingsryd, Uppvidinge samt Markaryd. Det är inte endast sett till kön som det finns skillnader i 

graden av företagande, utan det finns även skillnader sett till födelseregion. Bland den inrikes 

födda befolkningen i länet är 7,8 procent företagare, för utrikes födda ligger nivån på 7,1 

procent. 

 

 I genomsnitt startade drygt 1052 företag per år i länet under perioden 2015-2017, vilket var 

något under snittet för perioden 2012-2014, då snittet låg på 1123 företag om året. Av de 

företag som startades 2017 hade 32 procent en kvinna som företagsledare. Jämfört med 

andra län hade Kronobergs län, under 2017, den sjätte lägsta etableringsfrekvensen i riket. 

Ser man till hela företagsstocken, och sätter den i relation till antalet invånare, har 

Kronobergs län haft en svagare företagstillväxt än riket under de senaste åren.  

 

 Det råder stora könsskillnader sett till hur stor andel av de sysselsatta som är företagare. I 

länet är 10,5 procent av männen företagare men endast 4,6 procent av kvinnorna. 

Differensen återfinns i samtliga kommuner i länet.  

 

 Totalt exporterar Kronobergs län varor till ett värde av 35 miljarder kronor om året. I relation 

till befolkningen har länet den högsta exportintensiteten i riket, totalt uppgår exporten från 

länet till utlandet till nästan 180 tkr per invånare. Länet har således, mätt i exportvärde, en 

mycket hög internationaliseringsgrad. Av de som är verksamma inom näringslivet i 

Kronobergs län arbetar 24 procent inom ett företag som är utlandsägt. Detta är den tredje 

högsta nivån i riket jämfört med övriga län. 

 

 I Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2017 framkommer att 

22 procent av företagen i Kronobergs län har utvecklat och sålt nya produkter. Detta är en 

högre andel än i riket, där nivån lågt på 17 procent. 

 

 Totalt investerade näringslivet i regionen 2012 miljoner kronor i forskning och utveckling 

under 2015. Detta var, i relation till näringslivets BRP, den fjärde högsta nivån i riket. De 
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privata FoU-investeringarna i länet till 3,7 procent av BRP-nivån inom den privata sektorn. I 

riket låg nivån på 3,3 procent. 

 

 I Tillväxtverkets enkätundersökning framkommer att 66,4 procent av företagen i länet vill 

växa, vilket är drygt två procentenheter under riksgenomsnittet och endast den trettonde 

högsta nivån av 21 län. Bryter man ner statistiken blir dock bilden mycket intressant. För ett 

företag kan vilja växa på två olika sätt; antingen genom både omsättning och antal anställda 

eller endast genom att öka omsättningen. Av företagen i länet uppger 29,9 procent att de vill 

växa både genom att anställa och öka omsättningen. Detta är den näst lägsta nivån i riket 

och en betydligt lägre andel än i riket där nivån ligger på 37,6 procent. Men däremot ligger 

Kronobergs län väldigt högt när det gäller andelen företag som endast vill växa genom ökad 

omsättning. På denna fråga svarar 36,5 procent av länets företag ja, vilket är den näst högsta 

nivån i riket och betydligt högre än riksgenomsnittet som ligger på 30,9 procent. 

 

 Kronobergs län har, jämfört med övriga län, en låg andel anställda inom turistsektorn. Totalt 

finns 3,3 procent av arbetstillfällena i länet inom sektorn, att jämföra med riket där andelen 

uppgår till 4,8 procent. Dock har sektorn i länet en mycket god tillväxt. Jämfört med riket 

hade länet en högre jobbtillväxt inom sektorn mellan 2007–2016 och den fjärde högsta 

tillväxten jämfört med övriga regioner. Antalet gästnätter i länet ökade med 40 procent 

mellan 2008-2017, vilket var den näst högsta ökningen i riket.  

 

 Över tid har Kronobergs län haft en god konkurrenskraft sett till hur många jobb som har 

skapats i regionen. Efter nittiotalskrisen, som nådde sin botten 1993, hade länet en mycket 

god återhämtning. Mellan 1993–2007 ökade antalet jobb i regionen med 17,8 procent. Detta 

var något över riksgenomsnittet, som under samma period låg på 16,6 procent. I relation till 

andra län hade Kronoberg den sjunde högsta tillväxten i riket. Endast storstadslänen, 

Hallands- och Jönköpings län hade en högre tillväxt under denna period. 

 

 Totalt stod Kronobergs län för 2,2 procent av jobbtillväxten i riket mellan 1993–2007. Inom 

Kronobergs län stod Växjö kommun för 54,4 procent av jobbtillväxten under samma period, 

Älmhult för 16,2 procent och Ljungby för 9,5 procent. Övriga kommuner stod således för 20 

procent av jobbtillväxten, vilket är ett starkt resultat i relation till jämförbara kommuner. 

Endast Lessebo kommun hade negativ utveckling under denna period, till stor del som en 

följd av färre anställda inom glasindustrin och neddragningar på pappersbruket. På nationell 

nivå stod storstadslänen för 68,9 procent av jobbtillväxten under denna period. 

 

 Totalt har jobbtillväxten i länet mellan 2007–2016 varit 1,7 procent, vilket är den trettonde 

högsta tillväxten i riket, I riket låg tillväxten under denna tidsperiod på 7,3 procent. Även om 

vi ser till perioden 2009–2016, som endast inkluderar själva återhämtningsperioden sedan 

finanskrisen, hamnar länet på trettonde plats. Först 2016 var länet tillbaka på lika många 

anställda som under 2007. 

 

 Mellan 2007–2016 stod storstadslänen för 82 procent av jobbtillväxten i Sverige och 

Kronobergs län för endast 0,5 procent. Vid utgången av 2016 var det fortfarande sex län som 

inte hade lika många jobb som under 2007. 

 

 Mellan 2007–2016 är det endast Älmhults- och Växjö kommun som har haft en jobbtillväxt. I 

övriga kommuner var antalet jobb 2016 färre än 2007. Totalt sett stod Växjö för 78 procent 
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av jobbtillväxten i länet under denna period och Älmhults kommun för resterande 22 

procent. I kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge samt Lessebo minskade 

antalet arbetstillfällen med fem procent eller mer mellan 2007–2016. Under samma tid 

uppgick tillväxten i Älmhults kommun till 9,2 procent och i Växjö kommun till 7,3 procent – i 

riket låg tillväxten under denna period på 7,3 procent. 

 

 Mellan 2007–2016 minskade antalet anställda inom tillverkningssektorn i Kronobergs län 

med drygt 5 200 personer, en nedgång på 24 procent. I riket var nedgången 22 procent. 

Detta innebär att tillverkningssektorn stått för mer än 80 procent av jobbminskningen i länet 

under perioden. Övriga branscher som har utvecklats negativt, sett till antal anställda, är 

jord- och skogsbruk samt finans- och försäkring. Att länet trots allt haft en jobbtillväxt under 

perioden beror på tillväxten, i rangordning, inom företagstjänster, vård- och omsorg, 

utbildning, handel, information och kommunikation, hotell och restaurang, byggverksamhet, 

fastighetstjänster samt personliga tjänster. 

 

 Ser vi till arbetsmarknadsregionerna i Kronobergs län har Växjö- och Älmhults 

arbetsmarknadsregioner haft en jobbtillväxt mellan 2007-2016 medan Ljungby 

arbetsmarknadsregion har haft en jobbminskning. 

 

 Kronobergs län har det femte högsta BRP/invånare i Sverige jämfört med övriga län. Totalt 

ligger länets bruttoregionprodukt på 413 tkr per invånare. Mellan 2007-2016 hade 

Kronobergs län den fjärde högsta ekonomiska tillväxten jämfört med andra län. Under 

samma tid ökade även produktiviteten kraftigt i länet, delvis som en följd av att 

jobbtillväxten i länet inte höll samma takt som den ekonomiska tillväxten. Detta antyder att 

länet genomgått en rationaliseringsprocess, framförallt inom industrisektorn. Under 2016 

producerade sektorn samma värde som före finanskrisen, fastän antalet anställda inom den 

minskat med drygt 5 000 personer under perioden.  
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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
 

 Det finns en matchningsproblematik i länet. Sedan finanskrisen har arbetsgivarnas 

efterfrågan ökat starkt. Samtidigt har arbetskraftsutbudet ökat men fortfarande ligger 

arbetslösheten på förhållandevis höga nivåer. Hälften av de privata arbetsgivarna i länet och 

70 procent av de offentliga uppger att de har svårt att hitta rätt kompetens och tillsätta 

utlysta tjänster.  

 

 I Kronobergs län har 22,5 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning på minst tre 

år, vilket är under riksgenomsnittet som ligger på 27 procent. Jämfört med övriga regioner i 

Sverige har Kronobergs län den åttonde högsta utbildningsnivån.  

 

 Inom Kronobergs län är utbildningsnivån i de olika kommunerna ytterst olikartad. I Växjö 

kommun har 30 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning som är längre än tre 

år. Detta är en dubbelt så hög andel som i länets mindre kommuner och långt över nivån i 

Ljungby kommun där andelen uppgår till 16,5 procent. I Älmhults kommun har 22,1 procent 

av befolkningen en eftergymnasial utbildningsnivå längre än tre år. 

 

 En gymnasial utbildning är en viktig förutsättning för att kunna inträda på den regionala 

arbetsmarknaden. Av länets elever, exklusive introduktionsprogrammen, som påbörjar en 

gymnasial utbildning avklarar 79 procent av dem utbildningen inom tre år, vilket är något 

över riksgenomsnittet. Om vi även inkluderar elever som påbörjar ett introduktionsprogram 

är genomströmningsfrekvensen endast 67 procent. 

 

 Andelen elever som efter gymnasial examen väljer att studera på högskola är lägre i 

Kronobergs län än i riket. Under 2017 uppgick andelen i länet till 36 procent och i riket till 40 

procent. I kommunerna var skillnaderna betydande. I Älmhults kommun var 

övergångsfrekvensen som högst och låg på 46 procent, att jämföra med Markaryds kommun 

där den var som lägst och låg på 24 procent.  

 

 Totalt saknar 17,4 procent av ungdomarna i länet mellan 25–29 år en treårig gymnasial 

utbildning, i faktiska tal innebär detta 2400 personer. Hälften av denna grupp är födda i 

Sverige och hälften i utlandet. Andelen män som saknar en treårig gymnasial utbildning är 

högre än andelen kvinnor.  

 

 I Kronobergs län har 28,4 procent av kvinnorna eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. 

För männen uppgår andelen endast till 17,2 procent. Över tid har könsskillnaderna ökat. I 

början av nittiotalet var det faktiskt fler män än kvinnor som hade minst en treårig 

eftergymnasial utbildning. Differensen i utbildningsnivå mellan kvinnor och män är inte unikt 

för Kronobergs län utan förhållandet är likadant i riket. Dock är skillnaden något större i 

Kronobergs län. 

 

 Även när vi ser till yngre åldersgrupper är andelen högutbildade kvinnor mycket högre än 

andelen högutbildade män. Av kvinnorna i länet mellan 30–34 år har 35 procent en minst 

treårig gymnasial utbildning, för männen ligger andelen på 20 procent. Differensen är som 

högst i Tingsryds kommun där den ligger på 21 procentenheter. 
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 På gymnasial nivå är skillnaderna i utbildningsval tämligen omfattande. Av de som studerar 

vård- och omsorgsutbildning i länet är 85 procent kvinnor. Balansen är något jämnare när vi 

ser till barn- och fritidsprogrammet där andelen kvinnor uppgår till 64 procent. När det gäller 

de högskoleinriktade programmen är könsrepresentation i princip helt jämn. Men när det 

gäller teknik-, fordons-, bygg- och elprogrammet är andelen män bland eleverna 80 procent 

eller fler. På högskolenivå följer fördelningen samma mönster. Ungefär 80 procent av 

befolkningen i länet med en eftergymnasial utbildning inom vård- och omsorg är kvinnor. Det 

motsatta förhållandet gäller när vi tittar på fördelningen inom tekniska utbildningar. 

 

 Totalt har 22 procent av de utlandsfödda i länet en eftergymnasial utbildning på tre år eller 

mer, vilket är samma nivå som för inrikes födda. Andelen högutbildade bland utlandsfödda 

kvinnor är dock något lägre jämfört med inrikes födda kvinnor. När det gäller männen är 

situationen omvänd.  

 

 Totalt saknar 20 procent av de utlandsfödda i länet en minst tvåårig gymnasial utbildning, 

varav 12 procent har en utbildning som är kortare än nio år. Bland inrikes födda saknar 11 

procent en gymnasial utbildning, varav endast en procent har en utbildning som är kortare 

än nio år.  

 

 Endast 4,8 procent av jobben i länet är så kallade ”enkla jobb” utan krav på formell 

utbildning. Detta är något under riksgenomsnittet där andelen ligger på 5,3 procent. Ungefär 

en tredjedel av jobben i länet kräver en eftergymnasial utbildning. Det innebär att 

majoriteten av jobben har gymnasiala utbildningskrav. 

 

 Kronobergs län har en hög självförsörjningsgrad sett till hur många arbeten det finns i 

förhållande till antalet invånare i arbetsför ålder. Jämfört med övriga län är det endast i 

Stockholms län där det går färre antal invånare per arbetstillfälle. Detta är både positivt och 

negativt. Å ena sidan innebär detta goda arbetsmöjligheter för invånarna i länet, å andra 

sidan innebär det att befolkningen skulle kunna vara större och att arbetsgivarna kan ha 

svårt att hitta kompetens. 

 

 I riket ligger sysselsättningsgraden på 78,6 procent, vilket är något under nivån i Kronobergs 

län där den uppgår till 79,4 procent. I fyra av länets kommuner är sysselsättningsgraden över 

80 procent, vilket relativt sett är en mycket hög nivå. Totalt har fem av länets kommuner en 

högre sysselsättningsgrad än riket. Även Växjö kommun har detta om man tar hänsyn till att 

en relativt stor andel av befolkningen är studenter. Främst är det Markaryds- och Lessebo 

kommun som avviker, i negativ bemärkelse, från riksgenomsnittet. 

 

 I riket som helhet har inrikes födda en sysselsättningsgrad på 83,9 procent och för utrikes 

födda är den 60,6 procent, en differens på 23,3 procentenheter. Ur ett europeiskt perspektiv 

är detta ett stort gap. I Kronobergs län är gapet än större och uppgår till 29,1 

procentenheter, vilket är den tionde högsta differensen jämfört med andra län. Personer 

boendes i Kronobergs län och som är födda i Sverige har en sysselsättningsgrad på 86,1 

procent, den tredje högsta nivån i riket. För utlandsfödda boendes i länet är 

sysselsättningsgraden 57 procent, vilket är den tionde högsta nivån i riket. Man kan därför 

med fog säga att arbetsmarknaden i Kronobergs län till viss del är tudelad. 
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 Utbildningsnivån har stor betydelse för sysselsättningsgraden. I Kronobergs län uppgår 

sysselsättningsgraden för personer med endast en förgymnasial utbildning till 59,4 procent. 

För personer med en gymnasial utbildning ligger nivån på 84,8 procent och för 

eftergymnasialt utbildade på 82,4 procent. Att ha en gymnasial utbildning är således av 

mycket stor betydelse för att kunna komma in på länets arbetsmarknad. 

 

 I riket uppgår sysselsättningsgraden för kvinnor till 77,7 procent, vilket är något lägre än i 

Kronobergs län där den ligger på 78,1 procent. Jämfört med andra län är detta den elfte 

högsta nivån i riket. I riket ligger är sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män 1,8 

procentenheter. I Kronobergs län är det mer omfattande och ligger på 2,4 procentenheter. 

Av männen i länet är 80,5 procent i sysselsättning, vilket är den åttonde högsta nivån i riket. I 

länet är könsgapet, jämfört med inrikes födda, större för utlandsfödda. För utlandsfödda 

uppgår könsgapet till 4,4 procentenheter och för inrikes födda till 1,6 procentenheter. 

Sysselsättningsgapet är även större mellan inrikes- och utrikes kvinnor (30,6 procentenheter) 

än vad det är för männen (27,8 procentenheter). 

 

 Finanskrisen drabbade Kronobergs län hårt och samtidigt har länet haft en relativt stor 

befolkningsökning. Detta har fått som konsekvens att länets sysselsättningsgrad minskat 

jämfört med 2007. Innan finanskrisen låg sysselsättningsgraden i länet på 81,9 procent. 

Sedan föll den drastiskt, när finanskrisens effekter slog igenom och föll till 77,6 procent. 

Återhämtningen var sedan långsam. Vid tiden för den senaste mätningen låg 

sysselsättningsgraden i länet på 79,3 procent. Jämfört med tiden före krisen är detta en 

nedgång på 2,6 procentenheter, vilket är en av de största minskningarna i Sverige. Fortsatt 

har länet en högre sysselsättningsgrad än riket.  

 

 Om vi bryter ner utvecklingen på inrikes- och utrikes födda framkommer att andelen inrikes 

födda i sysselsättning faktiskt ökade mellan 2007–2016, från 85,8 procent till 86,1 procent. 

För utlandsfödda har sysselsättningsgraden under samma period dock minskat från 60,5 

procent till 57 procent.  

 

 Mellan 2007–2016 stod utlandsfödda för hela arbetskraftstillväxten i länet. Samtidigt 

minskade antalet inrikes födda personer i arbetsför ålder. Att sysselsättningsgraden för 

inrikes födda ökat under perioden beror på att antalet personer i gruppen totalt minskat mer 

än antalet sysselsatta. Anledningen till att sysselsättningsgraden för utlandsfödda minskade 

under perioden beror på att antalet personer i arbetsför ålder i denna grupp ökade mer än 

antalet sysselsatta. Men i faktiska tal ökade antalet sysselsatta födda i utlandet. Med andra 

ord har utlandsfödda stått för både jobb- och befolkningstillväxten i länet under de senaste 

åren. 

 

 Anledningen till att sysselsättningsgraden i länet minskat mellan 2007–2016 är att antalet 

personer i arbetsför ålder ökat mer än antalet personer i sysselsättning. I faktiska tal är 

antalet personer boende i länet med ett jobb fler än 2007. Men i relation till hur många som 

bor i länet och som är i arbetsför ålder är andelen lägre. Konsekvensen av en sådan 

utveckling är att befolkningstillväxten riskerar att bli temporär. Om de som flyttar till länet 

inte får ett arbete är det troligt att incitamenten att flytta till en annan region ökar. Detta 

skulle kunna leda till att sysselsättningsgraden i länet ökar, men grunden till ökningen skulle 

vara en minskande befolkning i arbetsför ålder. 
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 Kunskapsintensiteten på länets arbetsmarknad ökar i hög takt. Drygt 35 procent av de som är 

mellan 30-34 år och som arbetar i näringslivet har en eftergymnasial utbildning på mer än tre 

år. Jämfört med personer mellan 60-64 år är detta en 70 procent högre andel. 

Kunskapsökningen ligger på samma nivå även inom tillverkningssektorn, där nyanställningar 

tenderar att ha högre utbildning än de som går i pension. 

Folkhälsa och socioekonomi 
 Medellivslängden i Kronobergs län är högre än i riket både sett till kvinnor och män. För 

männen i Kronoberg uppgår den till 81,4 år och för kvinnorna till 84,8 år. Jämfört med andra 

län har männen i Kronobergs län den näst högsta medellivslängden och kvinnorna den 

högsta.  

 

 I Kronobergs län var det vid den senaste undersökningen (2014) 74 procent i den vuxna 

befolkningen (16–84 år) som hade en god eller mycket god hälsa. Den självskattade hälsan är 

något högre bland män än kvinnor i samtliga åldersgrupper. Den är även högre, både bland 

kvinnor och män, i de yngre åldersgrupperna jämfört med de äldre åldersgrupperna. 

 

 I länet finns det även socioekonomiska och geografiska skillnader i självskattad hälsa. Bland 

personer med eftergymnasial utbildning uppgav 83 procent att deras allmänna hälsotillstånd 

var bra eller mycket bra, jämfört med 75 procent bland personer med gymnasial utbildning. I 

gruppen med förgymnasial utbildning var andelen lägst, 64 procent. 

 

 Inom Kronobergs län skiljer sig den självskattade hälsan åt mellan kommunerna, omkring tio 

procentenheter mellan kommunerna med högst respektive lägst andel som har en bra eller 

mycket bra hälsa, både bland kvinnor (Växjö 74,7 % resp. Lessebo 65,4 %) och män (Växjö 

80,1 % resp. Lessebo 69,4 %). 

 

 För den vuxna befolkningen (16–84 år) i Kronoberg upplever kvinnor på flera sätt en sämre 

psykisk hälsa än män. Detta är särskilt framträdande för psykosomatiska besvär som ängslan, 

oro eller ångest, sömnsvårigheter och stress. Kvinnorna i länet upplever även mer av dessa 

besvär jämfört med riket som helhet. 

 

 Sett över tid har ett nedsatt psykiskt välbefinnande minskat bland Kronobergarna generellt 

sett. Från 15,7 till 11 procent bland männen och 20 till 17 procent bland kvinnorna. Jämfört 

med riket är det för både män och kvinnor i Kronobergs län en något lägre andel med nedsatt 

psykiskt välbefinnande 

 

 Kvinnor upplever i högre grad ett nedsatt psykiskt välbefinnande än män i samtliga 

åldersgrupper, även om könsskillnaderna minskar i de äldre åldersgrupperna. Mest 

utmärkande är unga kvinnor i åldern 16–29 år, där det är en tredjedel som har ett nedsatt 

psykiskt välbefinnande, jämfört med 14 procent av männen i samma åldersgrupp. 

 

 För den vuxna befolkningen (16–84 år) i Kronoberg har graden av tillit till andra varit stabil 

mellan åren 2004–2014. Jämfört med riket så är det färre i Kronoberg som anger att de har 

svårt att lita på andra, 23 procent jämfört med 28 procent i riket som helhet. Det finns 

däremot tydliga skillnader i länet utifrån faktorer som ålder, geografi och utbildningsnivå. 

Sett över tid så har tilliten systematiskt varit lägre bland unga vuxna (16–29 år) jämfört med 

äldre åldersgrupper, omkring 60 procent jämfört med 80 procent. 
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 Ohälsotalet i Kronobergs län ligger på, för kvinnor och män, 29,1 dagar per år och invånare i 

arbetsför ålder. Detta är något över riksgenomsnittet som ligger på 28,1 dagar. Jämfört med 

övriga regioner har länet det sjätte lägsta ohälsotalet i riket. 

 

 I riket är ohälsotalet för män 22,2 och för kvinnor 34,2, en skillnad på tio dagar om året. I 

Kronobergs län uppgår könsdifferensen till 14,1 dagar per år, vilket är den elfte högsta 

differensen i riket. 

 

 I Tingsryds kommun, som har det högsta ohälsotalet bland regionens kommuner, uppgår 

talet till 36,4 dagar, vilket är 11,7 fler dagar om året jämfört med Älmhults kommun som har 

den lägsta nivån i regionen. Av kommunerna i länet är det endast Älmhults- och Växjö 

kommun som ligger under riksgenomsnittet. Könsdifferensen, sett till ohälsotalet, är högre 

än i riket i samtliga av länets kommuner förutom i Alvesta och Växjö.  

 

 Under den senaste femårsperioden ökade antalet ohälsodagar i länet med 2,6 dagar, vilket är 

en dubbelt så stor ökning jämfört med riket där den under samma tid låg på 1,1 dagar. Under 

2012 och 2013 hade länet ett lägre ohälsotal än riksgenomsnittet. Men sedan 2014 är det 

något högre än i riket. Framförallt beror det på att antalet ohälsodagar för kvinnor har ökat 

mer i Kronobergs län än i riket. 

 

 I Kronobergs län är medianinkomsten, för kvinnor och män, 300 tkr om året. Detta är 5,5 tkr 

under riksgenomsnittet. I relation till övriga län har Kronoberg den elfte högsta inkomstnivån 

i Sverige. Bland länets kommuner har invånarna i Älmhults kommun den högsta 

medianinkomsten på drygt 320 tkr, vilket är i nivå med Stockholms län. Mellan Älmhults 

kommun och Lessebo kommun, som har den lägsta medianinkomsten i länet, skiljer det hela 

48,7 tkr om året.    

 

 Det råder stora skillnader mellan hur mycket kvinnor och män tjänar. I riket har männen en 

medianinkomst på 337 tkr, vilket är 59,2 tkr mer än kvinnornas medianinkomst. I procent 

tjänar kvinnorna således 82,4 procent av vad männen gör. I Kronobergs län är 

könsskillnaderna större än i riket. Medianinkomsten för kvinnor är 267 tkr, vilket är 66,7 tkr 

lägre än männens som ligger på 333,7 tkr om året. Jämfört med övriga län i riket har 

Kronoberg den tredje största inkomstskillnaden mellan kvinnor och män. Totalt tjänar 

kvinnorna i länet 80 procent av vad männen gör. 
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Tillgänglighet, attraktivitet och miljö 

Markanvändning, infrastruktur och ortsstrukturer 
Kronobergs län ligger centralt beläget i södra Sverige. Det bor 197 5192 invånare i länet och 

befolkningstätheten uppgår till 23,4 invånare per kvadratkilometer. Jämfört med andra län i de södra 

delarna av Sverige har länet en låg befolkningstäthet, endast Kalmar län har en lägre. Endast 4,3 av 

länets landyta är täckt av bebyggelse. Skogen tar desto mer plats och täcker mer än 80 procent av 

landytan i länet. Detta gör länet till ett av de mest skogsbetäckta i Sverige och skogen har en stor 

betydelse för länet som rekreationsyta och råvara. Andelen betes- och åkermark av länsytan (8,3 

procent) är dock låg i jämförelse med andra län i de södra delarna av Sverige. 

 

Karta 1: Folkmängd i tätorter (2017) och invånare per kvadratkilometer i kommuner (2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Länet har grannar i alla väderstreck och samtliga åtta kommuner inom länet gränsar till ett annat län, 

vilket resulterar i det finns flera funktionella områden som är länsövergripande. I de norra delarna av 

länet finns det starka relationer med Jönköpings län. I de södra delarna av länet finns en dragning mot 

Skåne- och Blekinge län. Markaryds kommun, som gränsar mot både Hallands- och Skåne län, har 

starka kopplingar både söder- och västerut. Exempelvis har befolkningen i Markaryd närmare till 

Halmstad än till Växjö. Det finns förstås ett flertal andra interregionala samband som vi studerar 

närmre under avsnittet som handlar om pendling och arbetsmarknadsregioner. Men vi vill redan här 

poängtera att den funktionella geografin är någonting annat än den administrativa och att olika delar 

                                                           
2 Befolkningsstatistiken som vi använder i rapporten är från 2017-12-31 om inget annat anges.  
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av länet ingår i olika sådana samband. Kronobergs län är med andra ord i högsta grad beroende av sina 

grannar. 

Kartan ovanför visar att de sydöstra delarna av Sverige är relativt glesa, åtminstone sett till att regionen 

ligger i de södra delarna av Sverige. Regionstäderna Växjö, Kalmar samt Karlskrona sticker ut genom 

att ha en relativt sett hög befolkningstäthet. I övrigt är befolkningstätheten låg, särskilt jämfört med 

väst- och sydkusten. De närmaste större städerna, eller tillväxtmotorerna, till länet är Kalmar, 

Karlskrona, Jönköping, Halmstad, Lund samt Malmö. Restiden till dessa städer, med utgångpunkt från 

Växjö, är i samtliga fall över en timme. Som längst är restiden till Halmstad och som lägst till Kalmar. 

Inom länet, med utgångspunkt från centralorterna, är det endast Markaryd som har en annan större 

stad än Växjö som närmaste större stad. 

Växjö är länets största stad och den största staden i sydöstra Sverige. I Växjö kommun bor 46 procent 

av länets invånare vilket innebär att länet har en monocentrisk struktur jämfört med exempelvis Skåne- 

och Kalmar län. En anledning till den höga koncentrationen till Växjö är att länet har flera mindre 

tätorter och relativt få medelstora samhällen. Förutom Växjö tätort är det endast tätorterna Ljungby- 

och Älmhult som har ett invånarantal som överstiger 10 000 invånare.  

Ett sätt att beskriva tätortsstrukturen i en region är att använda den så kallade Rank-Size regeln. Rank-

Size regeln säger att den näst största staden inom en geografisk yta har ungefär hälften av 

invånarantalet av den största staden, medan den tredje största har ungefär en tredjedel av 

invånarantalet av den största staden o.s.v. Ser vi på Sverige som helhet stämmer denna tumregel 

relativt väl, exempelvis sett till de tre största städerna. I Kronobergs län följer inte ortstrukturen denna 

logik. Den näst största staden Ljungby (16 000 invånare) har endast 24 procent av Växjös invånarantal 

(67 000) och i Älmhult som är länets tredje största stad (10 000 invånare) uppgår andelen endast till 

15 procent. Den monocentriska strukturen i Kronobergs län är med andra ord relativt stark.  
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Karta 2: Folkmängd per kilometerruta (2017), Kronobergs län. Källa: SCB/MONA och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Kronobergs län genomkorsas av två större järnvägsdragningar. Den södra stambanan har 

järnvägsstopp i Alvesta och Älmhult och förbinder länet med Köpenhamn och Stockholm. Kust-till-kust-

banan – som går mellan Kalmar i öst och Göteborg i väst – går genom Växjö och förbinder staden, via 

Alvesta, med södra stambanan. Alvesta är med andra ord en viktig knutpunkt för länet. I den sydvästra 

delen av länet är Markaryd anslutet till stambanan genom Markarydsbanan, som idag har persontrafik 

mellan Markaryd och Hässleholm. I övrigt trafikeras sträckan främst av godstrafik. Södra stambanan är 

den mest trafikerade tågsträckan i länet, både sett till antalet avgångar och antalet resenärer.  

De senaste åren har fler orter i länet blivit uppkopplade till tågnätet genom det så kallade Krösatåget, 

som kompletterar Öresundstågen. Öresundstågen stannar i Lessebo, Hovmantorp, Växjö, Alvesta samt 

Älmhult. Krösatågen stannar i Växjö, Gemla, Alvesta, Diö, Vislanda, Älmhult, Moheda samt Lammhult. 

Utbyggnaden av tågtrafiken i länet har ökat potentialen för ett ökat kollektivtrafikresande och för en 

utvidgning av de lokala arbetsmarknadsregionerna. De nya tågorterna har genom den ökade 

tillgängligheten dels fått ökade möjligheter att utveckla boendeattraktiviteten, dels att tillgodose den 

lokala kompetensförsörjningen.  

Det går flertalet riksvägar genom länet och de flesta av dem möts i Växjö, vilket gör att språkstrukturen 

i länet får ett radiellt mönster. Länet har endast en europaväg, E4:an, som går genom de västra delarna 

av länet och som binder samman Markaryd och Ljungby med Skåne- och Jönköpings län. E4:an mellan 

Markaryd-Ljungby och 25:an mellan Alvesta-Växjö är de mest trafikerade sträckorna i Kronobergs län. 

E4:an genom länet är dock den vägsträcka som har de högsta volymerna av tung trafik. Övriga 

vägsträckor med ett högt trafikflöde i länet är väg 23 mellan Älmhult och Växjö, väg 27 mellan Tingsryd 

och Växjö, väg 37 mellan Växjö och Braås samt väg 25 mellan Växjö och Lessebo.  
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Till stora delar är länets befolkning koncentrerad runt de större stråken. Under 2015 bodde nästan tre 

fjärdedelar av länets befolkning inom 2,5 kilometer från någon av de större vägarna. I sig är detta 

ingenting konstigt då samtliga större tätorter i länet är lokaliserade i anslutning till någon av de större 

vägarna och det är främst här befolkningskoncentrationerna finns. Det mest välbefolkade stråket är 

väg 25 mellan Ljungby-Växjö, vilket beror på att sträckan inkluderar tre större tätorter (Ljungby, Alvesta 

och Växjö). Genom att studera kartan här ovanför ser vi att det finns en befolkningskoncentration av 

länets invånare till Växjö och Alvesta med omnejd. Inom en radie på två mil runt Växjö centralort bor 

nästan hälften av länets invånare.  

Det näst mest välbefolkade stråket är väg 23 mellan Älmhult och Växjö. Sedan följer, sett till folkmängd, 

stråken väg 27 mellan Tingsryd-Växjö samt väg 25 mellan Lessebo-Växjö. Folkmängden utmed väg 37 

är lägre som en följd av att Rottne hamnar en bit utanför den stråkdefinition vi använder i denna 

rapport. Även sträckan mellan Markaryd-Ljungby, som går längs med E4:an, är förhållandevis 

välbefolkad som en följd av att den går genom flertalet tätorter.  

Ett annat sätt att beskriva befolkningsstrukturen i länet är att se till hur stor andel av befolkningen som 

bor i en tätort. Den vanliga definitionen av tätort, och som SCB använder, är ett samhälle med 

sammanhängande bebyggelse och med minst 200 invånare. Givet denna definition bor 78,6 procent 

av invånarna i länet i en tätort och 21,4 procent bor utanför tätort. Mellan 1970–2017 har andelen av 

länets befolkning som bor i en tätort ökat med 9,5 procentenheter. Att studera boende i- och utanför 

tätort, enligt SCB:s breda tätortsdefinition, ger oss endast en väldigt generaliserad bild av länets 

boendestruktur. Nedanför följer därför en mer förfinad beskrivning över befolkningsfördelningen 

mellan stad och land i länet. 

För att få en finare indelning av olika slags landsbygder har vi delat in länet i olika områden beroende 

på hur lång körtid de har till närmaste stad. I sammanhanget använder vi en generös definition av vad 

en stad är; den ska ha minst 2 000 invånare. Definitionen är dock betydligt mer avgränsad än SCB:s 

tätortsdefinition. Anledningen till att vi har valt denna definition är att vi bedömer att en tätort med 

minst 2 000 invånare kan erbjuda omlandet ett förhållandevis brett serviceutbud och en någorlunda 

stor arbetsmarknad. Vi menar även att ju större staden är, desto högre är den generella 

tillgängligheten för omlandet sett till service- och arbetsutbud. Landsbygd som ligger i direkt anslutning 

till en stad, om än en liten sådan, antas här ha andra förutsättningar än landsbygd som har längre till 

en stad. Landsbygdsområden med långt avstånd till närmaste stad är troligen mer beroende av en egen 

arbetsmarknad och ett eget serviceutbud och därför mer sårbara. 
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Karta 3: Körtider till närmaste tätort (2017), Kronobergs län. Källa: Trafikverket, SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

När vi använder vår indelning framkommer att 71 procent av länets befolkning har max 10 minuter till 

en stad med minst 2 000 invånare. Med andra ord bor drygt sju av tio personer i Kronobergs län i en 

stad eller inom dess närmaste influensområde. 22 procent av befolkningen har 10–20 minuter till den 

närmaste staden. Även detta avstånd är i viss mån stadsnära landsbygd utifrån den definition vi 

använder här. Totalt bor således 93 procent av länets befolkning i en stad eller i ett område med 

mindre än 20 minuters körtid till närmaste stad. De mest glesa områdena i länet återfinns i länets 

östligaste och västligaste punkter, i kommunerna Uppvidinge och Ljungby. Här finns ett antal mindre 

områden där invånarna har mer än 30 minuter till närmaste stad. Totalt har endast en procent av 

länets befolkning mer än 30 minuter till närmaste stad. Sex procent av befolkningen har 20–30 minuter 

till närmaste stad. Av kommunerna är det, med inbördes rangordning, Uppvidinge, Ljungby, Tingsryd 

samt Alvesta som har den högsta andelen invånare (8–18 procent) med 20 minuter eller mer till en 

stad.  
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Karta 4: Tillgänglighetsindex. Källa: Tillväxtverket 

 

Diagram 1: Andel av befolkningen utifrån tillgänglighetsklass (2017). Källa: Tillväxtverket, SCB/MONA och egna 
bearbetningar av Regioner Kronoberg 

Tillväxtverket har tagit fram en modell för att mäta tillgängligheten i olika delar av Sverige. Fördelen 

med modellen är att den har skapats utifrån 250-metersrutor och ger en högupplöst bild över 

tillgängligheten i olika delar av Sverige. Till skillnad från den metod vi använde tidigare i detta avsnitt 

tar modellen hänsyn till hur stor staden är som det aktuella området har tillgänglighet till. Avståndet 

till varje tätortsstorlek beräknas och indexeras utifrån avståndet till tätorten. Ju närmare ett område 

ligger en stad med en större befolkningsstorlek desto högre indexvärde. De tätortsstorlekar som 

används i modellen är tätorter med minst 200, minst 1 000, minst 3 000, minst 30 000 samt minst 

60 000 invånare. Med tillgänglighet avses körtid med bil på farbara vägar. Fördelen med denna metod 

är att den ger en än mer nyanserad bild av tillgängligheten givet att den värderar tätortsstorlekarna 

olika. Grundantagandet för modellen är att ju större stad ett område har tillgång till, desto större är 

tillgången på olika sorters arbeten och serviceinrättningar. 

Kartan ovanför visar att det endast är i Kronobergs län i sydöstra Sverige som det finns områden med 

en mycket hög tillgänglighet. Detta som en följd av att Växjö är den enda stad i regionen med över 
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60 000 invånare. Området som bedöms att ha en mycket hög tillgänglighet sträcker sig till Rottne och 

Moheda i norr, till Hjortsberga i väster, till Ingelstad i söder samt till Furuby i öster. Totalt omfattar 

området 47 procent av länets befolkning. Totalt bor 38 procent av länets befolkning i ett område med 

hög tillgänglighet, som är den näst högsta tillgänglighetsklassen enligt Tillväxtverkets modell. Bland 

annat har invånarna i Ljungby, Älmhult, Tingsryd, Lammhult, Markaryd samt Lessebo en hög 

tillgänglighet. Detta innebär att 85 procent av befolkningen i länet bor i ett område med hög- eller 

mycket hög tillgänglighet.  

Ungefär 14 procent av länets befolkning bor i områden med en ”mellan”-tillgänglighet. I kommunerna 

Uppvidinge, Markaryd samt Tingsryd bor mellan 40–49 procent i ett sådant område. I Ljungby-, 

Älmhult- samt Lessebo kommun uppgår nivån till mellan 22–24 procent. Endast en procent av 

invånarna i länet har en låg tillgänglighet enligt denna modell och de bor i länets västligaste- respektive 

östligaste delar. 

I detta avsnitt har vi tidigare diskuterat fysisk tillgänglighet. En annan slags tillgänglighet är den digitala, 

vars betydelse successivt ökat över tid. Digital tillgänglighet, i form av en snabb och stabil 

internetanslutning, är viktig för att kunna ta del av offentliga e-tjänster och i allmänhet kunna sköta 

vardagliga sysslor i ett allt mer digitaliserat samhälle. Med en stabil uppkoppling ökar även 

möjligheterna till att arbeta på distans och att bedriva näringsverksamhet även i glesare delar av länet 

– en god digital infrastruktur kan överbrygga fysiska avstånd och frigöra potential i områden som 

annars hade haft svårt att hävda sig på en global marknad. 

 

Diagram 2: Andel av hushållen med tillgång till höghastighetsbredband (2017). Källa: PTS och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Nästan två tredjedelar av länets hushåll har tillgång3 till en fiberanslutning. Detta är något under 

riksgenomsnittet som ligger på 72 procent och plats 15 av 21 i relation till övriga län. Länet har dock 

en god digital tillgänglighet för områden utanför en tätort. Totalt har 44 procent av hushållen utanför 

en tätort tillgång till fiberanslutning, vilket är den fjärde högsta nivån i landet. I riket ligger nivån på 31 

procent. I länets tätorter uppgår nivån till 69 procent av hushållen, vilket är under riksgenomsnittet 

som ligger på 83 procent.  

Av kommunerna i länet är bredbandstillgången som högst i Växjö kommun där drygt tre fjärdedelar av 

hushållen har tillgång till en fiberanslutning. Detta är den enda kommunen i länet som ligger över 

riksgenomsnittet. I kommunerna Älmhult och Ljungby har runt 60 procent av hushållen tillgång till 

fiber. I länets fyra mindre kommuner, sett till folkmängd, inklusive Alvesta, ligger nivån på mellan 45–

53 procent. I sex av länets åtta kommuner är andelen hushåll utanför tätort med fiberanslutning över 

riksgenomsnittet, endast i Lessebo- och Markaryds kommun är andelen lägre. 

Tillgång till offentlig och kommersiell service 
Service är ett brett begrepp och inkluderar allt från specialisttjänster till vardagliga tjänster som tillgång 

till en livsmedelsbutik. I denna rapport har vi ingen ambition att göra någon fördjupning i själva 

begreppet service eller vad som är tillräckligt god service. I viss mån är vad som är tillräckligt god service 

en subjektiv fråga. Region Kronoberg har idag heller inga fasta kriterier för vad som räknas som ”god” 

alternativt ”mindre god” servicetillgång. Kartorna som redovisas i detta avsnitt visar tillgången till 

förhållandevis grundläggande servicetjänster, exempelvis livsmedelsbutiker och vårdcentraler. 

Service dyker ofta upp som en faktor när man diskuterar attraktivitet. Utan servicetillgång blir 

attraktiviteten svag och det blir svårt att locka nya invånare. Med minskad service riskerar en negativ 

spiral att uppkomma – utan ett stabilt befolkningsunderlag försämras chanserna för olika 

serviceinrättningarna att kunna operera på platsen.  

Det finns flera studier som diskuterar vad som gör en plats attraktiv och vilken betydelse service har 

för attraktiviteten. Tillväxtanalys menar att vardaglig service, som förskolor och livsmedelsbutiker, i 

regel behöver ligga förhållandevis nära boendeplatsen. Med andra ord är vissa tjänster i behov av att 

vara ”platsbundna”. Andra tjänster behöver däremot med nödvändighet inte finnas på den specifika 

platsen man flyttar till. Exempelvis kan det räcka med tillgång till nöjen, eller andra sällanköp, inom en 

viss restid från hemmet.  

Till ovan ska tilläggas att även om en del grundläggande eller ”vardaglig” service bör finnas på en 

specifik plats för att stärka attraktiviteten där, är det inte självklart att marknadsförutsättningarna på 

den aktuella platsen är tillräckligt goda för att skapa ett långsiktigt hållbart serviceutbud. Därför är det 

viktigt att se servicetillgången i ett större geografiskt sammanhang och inte endast till enskilda orter. I 

vissa geografiska områden är underlaget för att ha samma servicetjänster i samtliga orter helt enkelt 

för begränsat. I dessa fall behöver man istället arbeta strategiskt med att befolkningen i dessa områden 

ska ha en god tillgänglighet till de platser eller till den plats som servicen finns.  

Över tid har antalet livsmedelsbutiker i Sverige minskat. Många mindre butiker har lagt ner och istället 

har det blivit vanligare med större – men färre – butiker som ofta är belägna en bit utanför stadens 

centrum.  Förändringen beror dels på den demografiska utvecklingen, att antalet boende i mindre 

orter har minskat, dels på ett förändrat konsumtionsmönster.  

                                                           
3Andelen som på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställa ett Internetabonnemang över accesstekniken 
ifråga. Innan 2010 avsåg fiber- och kabel-tv-täckningen andelen som bodde i, eller inom 354 meter, från en 
fastighet ansluten till fiber- eller kabel-tv-nät. 
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Karta 5: Tillgänglighet till livsmedelsbutiker 2017. Källa: Tillväxtverket: 

I Kronobergs län är servicetillgången, sett till livsmedelsbutiker, överlag god. Nästan 96 procent av 

befolkningen i länet har mindre än 10 km till närmaste livsmedelsbutik och 99,9 procent har mindre 

än 20 km. Totalt är det 264 personer som har mellan 20–30 km till en butik. Dessa personer bor i de 

västra delarna av länet, norr om Markaryd och nordväst om Ljungby. Det är även i de västra delarna 

av länet som det finns störst områden där avståndet till en livsmedelsbutik uppgår till 10–20 km. Trots 

att tillgången till en livsmedelsbutik överlag är god i länet finns det en viss sårbarhet i butiksnätet. I 

västra Kronoberg fyller butiken i Lidhult en viktig funktion för omlandet, som utan den har det relativt 

långt till den näst närmsta butiken. Förutom Lidhult skulle Häradsbäck, Linneryd, Ryssby, Liatorp samt 

Norrhult få 14,5 km eller mer till den näst närmaste butiken vid en eventuell nedläggning. I regel är det 

inte endast tillgången till livsmedel som försvinner från orten när en butik lägger ner, utan även 

uthämtning av exempelvis apoteksvaror, postservice och andra servicefunktioner. 

Stora delar av befolkningen i länet har relativt god tillgång till drivmedelsstationer. Totalt har 96,1 

procent av invånarna mindre än 10 km, här mätt utifrån vägnätet, till närmaste drivmedelsstation och 

3,9 procent av befolkningen har 10–20 km. Detta innebär att endast 0,1 procent av befolkningen har 

20 km eller mer, vilket i faktiska tal är 181 personer, samtliga boendes i Ljungby kommun.   

Sammantaget är tillgången till service i länet, när det gäller butiker och drivmedelstationer, överlag 

god för de som har möjlighet att transportera sig med egen bil. Däremot kan den faktiska 

tillgängligheten vara sämre för de personer som bor utanför kollektivtrafiknätet utan att ha egen bil. 

Detta gäller särskilt i de områden där det är över en mil till närmaste serviceinrättning. Vissa områden 

har även en sårbar struktur vid en eventuell nedläggning, exempelvis i de västligaste delarna av länet. 

Det finns flera olika offentliga serviceinrättningar som det är viktigt att befolkningen har tillgång till. I 

denna rapport har vi, förutom butiker och drivemedelsstationer, valt att titta på tre offentliga 

servicetjänster; förskolor, busshållplatser och vårdcentraler. Förskolor är intressanta att studera för 

att kommuner inte är skyldiga att erbjuda skolskjuts till dem, vilket innebär att personer som har god 

tillgänglighet till dessa i regel vinner tid och bekvämlighet. När det gäller vårdcentraler är en god 
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geografisk tillgänglighet ofta något som anses vara av stor betydelse för patienten. Tillgång till 

busshållplatser inom ett rimligt avstånd ökar den allmänna tillgängligheten för området när det gäller 

anslutningar till andra delar av länet.  

 

Karta 6: Tillgång till vårdcentraler. Källa: Region Kronoberg 

Tre fjärdedelar av befolkningen i länet har mindre än fem kilometer till närmaste vårdcentral. Främst 

är detta en följd av att det finns en vårdcentral i de flesta större tätorter i länet. Utvidgar vi radien till 

10 kilometer täcks 88,5 procent av befolkningen in och vid 15 km 97,7 procent. Totalt har 2,3 procent 

av befolkningen 15 kilometer eller mer till en vårdcentral. Ett sammanhängande område med relativt 

låg tillgänglighet (här definierat som minst 15 km till närmaste vårdcentral) löper från söder om Lidhult 

till området kring Ryd och Tingsryd. Ett relativt stort område med lägre tillgänglighet återfinns även i 

de sydöstra delarna mellan Tingsryd och Lessebo. Att observera är att denna karta inte tar hänsyn till 

vårdcentraler utanför länsgränserna, vilket gör att personer som bor i gränsbygderna mycket väl kan 

ha en bättre tillgänglighetsklass än vad kartan visar. 
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Karta 7: Tillgång till förskolor (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Tillgängligheten till förskolor är överlag hög – 92 procent av länets invånare har mindre än fem 

kilometer till närmaste förskola. Utvidgar vi området till 10 kilometer täcks 99 procent av befolkningen 

in.  Det finns några enstaka områden i länet, varav det största återfinns i de västra delarna av Ljungby, 

som har mellan 10–15 kilometer till en förskola. Sådana områden återfinns även i de syd- och nordöstra 

delarna av länet. När vi ser till förskolor är inte strukturen lika sårbar som när det gäller 

livsmedelsbutiker. På flera platser ligger den näst närmaste förskolan inom en tio kilometers radie. 

Några undantag finns dock, främst i länets utkanter. I denna karta har vi även tagit hänsyn till förskolor 

utanför länsgränserna, även om dessa inte visas på kartan. 
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Karta 8: Tillgång till busshållplatser (2016). Källa: Region Kronoberg 

Ovan karta visar vilka delar av länet som har tillgång till en busshållplats inom 2000 meter. Totalt bor 

tre fjärdedelar av länets befolkning inom en 500 meters radie från en busshållplats. En förklaring till 

denna relativt höga siffra är att, som vi tidigare diskuterat i detta kapitel, en hög andel av länets 

befolkning bor längs med de större riksvägarna. Om vi utökar radien till en kilometer har 90 procent 

av befolkningen tillgång till en hållplats och inom 2000 meter nås 96 procent av befolkningen. Som 

kartan visar är det till ytan stora områden där det är längre än två kilometer till en hållplats. Men 

andelen av befolkningen som bor i dessa områden är låg. I faktiska tal rör det sig om nästan 8 000 

personer.  

Boendestruktur, bostadsmarknad och hushåll 
I takt med den höga befolkningsökningen i Sverige under de senaste åren har diskussionen om 

bostadsmarknadens utformning tilltagit. Flera kommuner som tidigare hade ett överskott på 

lägenheter uppger nu att det råder bostadsbrist. Inne i växande städer har priserna ökat drastiskt och 

utbudet matchar inte alltid den efterfrågan som finns, vilket genererat långa bostadsköer. 

Bostadsmarknaden är komplex och påverkas av den allmänna konjunkturen, demografiska trender och 

regleringar. I denna rapport ämnar vi inte gå djupare in på hur bostadsmarknaden fungerar och varför. 

Snarare är syftet att redovisa hur bostadsmarknaden i Kronobergs län ser ut och hur den har utvecklats 

över tid.  
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Diagram 3: Bostadsbeståndet i Kronobergs län fördelat efter byggår (-2017). Källa: SCB/MONA och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

Bostadsbeståndet i Kronobergs län, räknat som antalet lägenheter, består till 61 procent av småhus 

och till 37 procent av flerbostadshus. Genom att titta på när dagens bostadsbestånd byggdes får vi en 

bild av hur byggintensiteten har skiftat under olika årtionden. Under 60- och 70-talet byggdes väldigt 

många hus och lägenheter i länet. Under 70-talet stod småhusbyggnationen för en stor del av den 

totala produktionen. När nittiotalskrisen inträffade bromsades byggtakten in rejält och tillsammans 

med demografiska förändringar resulterade detta i en minskad produktion. Under andra hälften av 

nittiotalet hade länet en negativ befolkningsutveckling vilket bidrog till att efterfrågan på 

nybyggnationer avtog. Särskilt minskade efterfrågan i de mindre kommunerna som hade omfattande 

befolkningsminskningar under denna period. Några år in på 2000-talet tilltog dock 

befolkningstillväxten både i riket och länet och så även efterfrågan på bostadsmarknaden, särskilt inne 

i städerna. Trots en allmänt svag befolkningstillväxt i riket hade städerna en befolkningsökning som en 

följd av omflyttningar mellan kommuner.  

Trots en tilltagande befolkningstillväxt under 2000-talet har bostadsbyggandet i länet varit relativt lågt 

jämfört med tidigare decennier. En bidragande orsak till detta var finanskrisen som fick stor påverkan 

på byggindustrin. Först under de senaste åren har byggnationerna tagit fart. Under 2016 och 2017 

påbörjades ungefär 1 500 lägenheter om året. Detta kan jämföras med en genomsnittlig takt på 

ungefär 550 lägenheter per år mellan 2000–2015. Det första kvartalet 2018 sjönk dock antalet 

påbörjade lägenheter till 228 stycken, vilket var mer än en halvering jämfört med motsvarande kvartal 

under 2016 och 2017. 
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Diagram 4: Byggnation av bostäder i relation till befolkningstillväxt (2013-2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

Vid en jämförelse med andra län och riket har Kronobergs län haft en relativt förväntad byggtakt i 

relation till befolkningsutvecklingen de senaste åren. Att sambandet mellan byggtakten och 

befolkningsförändringen inte är helt linjärt beror på en mängd faktorer. En förklarande faktor är att 

län med befolkningstillväxt under de senaste åren kan ha haft flera tomma lägenheter som en följd av 

tidigare befolkningsminskningar. Därför har man inte behövt bygga nya bostäder för att klara 

befolkningstillväxten de senaste åren. Grafen tyder på ett sådant samband när vi ser till exempelvis 

Kalmar- och Blekinge län. I Kronobergs län uppgick befolkningsökningen mellan 2013–2017 till 5,5 

procent och bostadsbeståndet ökade med 4,5 procent. Bostadsbyggandet var under denna period i 

nivå med riksgenomsnittet, trots att befolkningstillväxten var något högre. Över en längre period har 

dock Kronobergs län haft en svagare befolkningstillväxt än riket vilket kan vara förklaringsfaktor till 

differensen. 
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Diagram 5: Bostadsbeståndet i Kronobergs län fördelat efter byggår och kommun (- 2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Diagrammet ovanför visar hur länets bostadsbestånd fördelas mellan kommunerna. Om man adderar 

samtliga staplar blir värdet 100 procent, det vill säga länets totala bostadsbestånd. Diagrammet visar 

att bostadsbyggandet i länet har präglats av olika geografiska trender under de senaste decennierna. 

Det äldre bostadsbeståndet i länet, som restes innan 1930, är till en tredjedel förlagt till Växjö kommun. 

Sedan dess har stadens andel av byggnationerna successivt ökat för varje decennium. Mellan 1961–

1980, när det skedde en kraftig utökning av länets bostadsbestånd, byggdes 45 procent av husen i 

Växjö kommun. Men i samband med nittiotalskrisen och en tilltagande urbanisering kom en allt större 

andel av bostäderna att resas i staden. De andra kommunernas andel av nybyggnationerna minskade 

vid denna tid relativt kraftigt. Mellan 2001–2017 har 72 procent bostadsbyggnationen i länet tagit plats 

i Växjö kommun, trots att knappt hälften av länets invånare bor i den. I ett senare kapitel som handlar 

om flyttningar studerar vi närmare hur denna utveckling kan förklaras. Dock kan vi redan här 

konstatera att Växjös relativa styrka gentemot de övriga kommunerna i länet har ökat under de senaste 

årtiondena. Faktorer som har bidragit till detta är urbanisering, en tilltagande koncentrering av 

ekonomin och en pågående strukturomvandling.  

Kommunerna i länet har olika bostadsstrukturer sett till hur många som bor i flerbostads- respektive 

småhus. I kommunerna Tingsryd, Uppvidinge samt Lessebo är mer än tre fjärdedelar av 

bostadsbeståndet småhus. I Alvesta-, Markaryds- samt Älmhults kommun ligger nivån på 70–73 

procent. I Ljungby är drygt var tredje bostad en lägenhet i ett flerbostadshus. Störst andel lägenheter 
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i flerbostadshus finns i Växjö, där andelen uppgår till 49,2 procent. Totalt är 38 procent av lägenheterna 

i länet inrymda i flerbostadshus. 

 

 

 

Karta 9: Genomsnittligt försäljningsvärde av bostäder (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Som vi tidigare har sett finns det stora variationer i hur mycket som byggs i de olika kommunerna i 

länet. Även när det gäller priserna på bostäder finns stora skillnader när vi tittar på Kronobergs län och 

grannlänen. Exempelvis kan en person som säljer ett hus i Lomma kommun få tillräcklig med köpkraft 

för att köpa tio hus i Högsby kommun. Den tämligen extrema prisdifferensen är en avspegling av 

ekonomiskgeografiska förändringar som har pågått under flera decennier. Geografier som har haft en 

svag jobbutveckling och ligger långt från en större stad har i regel betydligt lägre bostadspriser än 

städer och deras omland. Kartan ovan visar att i Sydsverige är bostadspriserna som högst i de större 

städerna. I befolkningsrika områden, som Skåne och Halland, ser vi även att det finns en 

spridningseffekt kring de största städerna. I takt med att priserna stiger inne städerna ökar 
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attraktiviteten i omlandet med anledning av att bostadspriserna där är lägre. En förutsättning för att 

omlandet ska vara attraktivt är dock att det finns goda kommunikationer till städernas 

arbetsmarknader. 

I sammanhanget är det viktigt att poängtera att ”attraktivitet” som begrepp kan vara vanskligt; det är 

ett kontextberoende begrepp. När vi säger att en kommun är attraktiv för att bostadspriserna är höga 

gör vi detta för att priserna indikerar en stark efterfrågan på att bo i den aktuella kommunen. Självfallet 

är inte höga priser i sig attraktivt, däremot indikerar de att något i den aktuella geografin gör människor 

beredda att betala en högre summa för att få bor där. Om endast pris var den faktor som avgjorde 

människors boendeval skulle således kommuner med höga bostadspriser inte vara attraktiva. En 

kommun som har låga bostadspriser är med nödvändighet inte oattraktiv, däremot finns det faktorer 

som har gjort att människor inte är beredda att flytta dit trots att priserna är tio gånger lägre än i andra 

kommuner. I regel handlar dessa faktorer om tillgänglighet till arbeten, underhållning samt utbildning.  

I kommuner där bostadspriserna är låga, oftast befolkningsglesa sådana, är det ofta svårt att få lån till 

att bygga hus. I områden där byggnadskostnaderna överstiger marknadsvärdet är det svårt för 

invånare och entreprenörer att få lån till att bygga bostäder. Bankerna är i regel skeptiska till att låna 

ut pengar till områden med en svag tillväxt. De bedömer ofta att efterfrågan är för svag för att 

garantera ett tillräckligt högt marknadsvärde vid en eventuell försäljning. Detta resulterar i att unga 

människor som vill bygga bostad på landsbygden ofta får det svårt att finansiera byggnationen. 

Alternativet blir att flytta till ett befintligt hus. Dock är det inte säkert att det utbud som finns motsvarar 

efterfrågan vad gäller utförande och lokalisering. Ett andra alternativ blir att flytta till en plats där 

bankerna bedömer att efterfrågan är tillräckligt stark för att låna ut till en nybyggnation. På sikt kan en 

sådan struktur bidra till att mer glesa områden får det svårt att föryngra demografin och vitalisera 

platsen. 

I Kronobergs län kostar ett hus i genomsnitt 1,85 miljoner kronor, vilket är den trettonde högsta nivån 

jämfört med övriga län och under riksgenomsnittet som ligger på 2,97 miljoner kronor. Generellt sett 

har bostadspriserna i Sverige ökat under 2000-talet. I samtliga län har priserna minst dubblerats mellan 

2000–2017 (i fasta priser). Inom Kronobergs län är prisskillnaderna för ett hus stora. I Uppvidinge 

kommun uppgår det genomsnittliga försäljningsvärdet till 0,73 miljoner kronor, i Växjö kommun till 

2,97 miljoner kronor. Med andra ord kan en person som säljer sitt hus i Växjö köpa drygt fyra hus i 

Uppvidinge kommun. I kranskommunerna kring Växjö, med undantag för Alvesta kommun, ligger det 

genomsnittliga försäljningsvärdet på under en miljon kronor. I kommunerna Älmhult-, Ljungby samt 

Alvesta ligger priset på mellan 1,5–1,7 miljoner kronor. Mellan 2000–2017 har huspriserna ökat mest 

i Älmhults-, Alvesta samt Växjö kommun. I Älmhult och Växjö har de ökat med drygt 170 procent och i 

Alvesta med 148 procent. I Ljungby, som är länets näst största kommun, har ökningen inte varit lika 

hög utan uppgår till 93 procent. I övriga kommuner ligger ökningen på 70–78 procent. 

För att sätta prisökningarna i relation till något har vi här valt att studera hur många 

medianårsinkomster ett hus kostade år 2000 och 2016 i de olika kommunerna i länet. Inkomstnivån är 

justerad efter respektive kommun. Som förväntat är skillnaderna mellan kommunerna stora. I 

Uppvidinge kostar ett hus två medianårsinkomster och i Växjö nio. Mellan 2000–2016 har antalet 

medianårsinkomster som krävs för att köpa ett hus i Växjö ökat med 4,3 stycken. Detta indikerar en 

het bostadsmarknad där prisstegringarna på hus drivs av en stark efterfrågan. Bostadsvärdets 

beständighet blir då viktigt i och med att inkomsterna inte ökat i samma takt. För närvarande är räntan 

mycket låg vilket ökar hushållens disponibla köpkraft. Det är vid en ränteökning och dess följdeffekter 

problem kan uppstå på en överhettad bostadsmarknad. Höjda månadskostnader kan leda till att man 

behöver minska konsumtionen och sälja bostaden, då till en marknad där utbudet ökar och priserna 

minskar som en följd av att fler behöver göra samma sak. Detta är förstås ett förenklat resonemang. 
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Syftet med att lyfta fram resonemanget här är att visa på att bostadsmarknaden står inför stora 

utmaningar både när det gäller stad- och landsbygd. 

 Uppvidinge   Lessebo   Tingsryd   Alvesta   Älmhult   Markaryd   Växjö   Ljungby   
Hela kommunen 2018                 
Hela kommunen 2021                 
För studenter 2018                 
För ungdomar 2018                 
För äldre 2018                 
Nyanlända 2018                 

Tabell 1: Bostadsförsörjningssituationen i kommunerna i Kronobergs län (2018). Källa: Länsstyrelsen, Boverket och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Tabellen ovanför visar att samtliga kommuner i länet förutom Markaryd uppger att det råder 

bostadsbrist i kommunen. Några år tillbaka i tiden var förhållandet det omvända i flera av kommunerna 

– lägenheter stod tomma och det pågick diskussioner om att påbörja rivningar. I flera kommuner kom 

man att förverkliga planerna och relativt omfattande rivningsprojekt genomfördes. För kommuner 

som tidigare har haft ett överskott på bostäder är det nuvarande läget komplicerat. Det är inte 

självklart att man vågar bygga och utöka beståndet – vad händer om de nya invånarna inte stannar 

kvar? Till stora delar beror den uppkomna bostadsbristen, särskilt i de mindre kommunerna, på att 

länet har haft ett högt positivt utrikes flyttnetto de senaste åren. Tidigare erfarenheter visar att denna 

grupp ofta flyttar vidare från en mindre kommun till en större kommun, så kallad sekundäromflyttning. 

Risken för de mindre kommunerna är att man utökar sitt boendebestånd för att lösa en temporär 

efterfrågan för att i slutändan ha ett för stort boendebestånd om de nya invånarna flyttar därifrån. Det 

är en svår balansgång, särskilt eftersom flera av de mindre kommunerna på sikt är i behov av nya 

invånare för att få en förbättrad demografisk balans. Utan bostäder är det förstås svårt att öka 

folkmängden.  

Även om bostadsbyggnationen har ökat under senare år är nivåerna långt under de som rådde under 

byggboomen på sextio- och sjuttiotalet. Vår prognos, som baseras på befolkningsprognosen för länet, 

visar att man behöver bygga i snitt 760 bostäder om året mellan 2018–2032. Detta är en hög nivå om 

vi jämför med de senaste åren. Under perioden 2013–2017 byggdes i snitt 630 lägenheter om året i 

länet, varav 893 under 2017. Produktionen i länet har med andra ord ökat under de senaste åren, men 

för att klara den framtida efterfrågan4, krävs en fortsatt hög takt under en längre tid. Alternativen är 

annars att storleken på hushållen ökar eller att det sker en omflyttning till platser där det finns 

tillgängliga bostäder. Vi vill poängtera att detta är en beräkning som ska tolkas med försiktighet. För 

närvarande innehåller befolkningsprognoser osäkerheter som en följd av svårigheterna med att 

förutse hur stor invandringen till Sverige kommer att vara. Dock pekar vår beräkning i samma riktning 

som Boverkets. I Boverkets prognos till 2025 menar de att antalet bostäder Sverige behöver öka med 

71 000 per år under perioden 2016–2025; under 2016–2017 låg den faktiska byggnivån på 45 000 

bostäder om året. 

Den stora utmaningen är att det främst är ungdomar, nyanlända och låginkomsttagare som har svårt 

att hitta en bostad, vilket beror på att dessa grupper generellt sett har en relativt låg köpkraft – även 

om undantag förstås finns. Samtliga kommuner i länet uppger att det idag råder brist på bostäder till 

ungdomar. De främsta anledningarna till detta är, enligt kommunerna, att det finns för få små lediga 

hyreslägenheter och en generell brist på lägenheter. Några av kommunerna uppger att ett ytterligare 

problem är att de lägenheter som finns tillgängliga är för dyra. I regel har yngre personer och personer 

                                                           
4 Beräkningen om den framtida bostadsproduktionen bygger på att bostadsbeståndet idag är utnyttjat till max 
och att antalet personer i ett hushåll fortsatt kommer att vara 2,21. 
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med svag koppling till arbetsmarknaden svårare att få ihop till det sparkapital som krävs för att kunna 

investera i ett hus eller en bostadsrätt. Kvar blir hyresmarknaden som alternativ, där kötiderna på flera 

platser är långa. På sikt kan detta påverka människors möjligheter till att flytta till en ort för att arbeta 

eller studera, vilket i förlängningen kan påverka människors möjligheter till att få ett arbete. 

De senaste åren har vi fått bättre statistiktillgång när det gäller hur de olika hushållen i Sverige ser ut. 

Utvecklingen av statistiken skedde i samband med att ett lägenhetsregister skapades. Därför kan vi nu 

få exakt information om hur många hushåll som finns i länet och hur stora de är. Hushåll är intressant 

att studera tillsammans med bostadsmarknaden för att få en bild av hur vi väljer att bo och vilken typ 

av boenden vi efterfrågar. Hushållsstrukturen ser dessutom väldigt olika ut beroende på vilka platser 

vi studerar. Om exempelvis flera hushåll i ett område har en hög medelålder kan vi förvänta oss att en 

flyttkedja snart kommer att sättas igång. 

 

Diagram 6: Antal personer per hushåll (2017). Källa: SCB och bearbetningar av Region Kronoberg 

Det finns totalt 91 215 hushåll i Kronobergs län. I genomsnitt består ett hushåll i länet av 2,21 personer, 

vilket är en relativt hög nivå jämfört med övriga län och strax över riksgenomsnittet. Anledningen till 

att hushållen i Kronobergs län är större är att det finns relativt sett få ensamhullshåll i länet. Totalt är 

38 procent av hushållen i länet ensamhushåll, vilket är den tredje lägsta nivån i riket – andelen är 

endast lägre i Jönköpings- och Hallands län. I övrigt är hushållen som störst i storstadsregionerna. En 

annan bidragande faktor till att hushållstorleken i Kronobergs län är relativt stor är att andelen 

personer som bor i en familj med två barn eller fler, mellan 0–24 år, är bland den högsta i Sverige. 

Denna nivå är även hög i Jönköpings- och Hallands län. Vidare är andelen av befolkningen som är gifta 

eller lever i registrerat partnerskap som högst i Jönköpings-, Kronobergs- samt Hallands län. I 

storstadslänen är det vanligare med hushåll där ungdomar som är25+ år bor kvar hos sina föräldrar 

vilket bidrar till att öka genomsnittsstorleken på hushållen i dessa regioner. 
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Inom länet är det genomsnittliga hushållet som störst i kommunerna Lessebo, Alvesta samt Älmhult. I 

dessa kommuner bor en tredjedel av invånarna i ett hushåll med tre eller fler personer. I Tingsryds 

kommun, som har den lägsta andelen invånare som bor i ett hushåll med tre personer eller fler, uppgår 

denna andel till 25 procent. I Tingsryds- och Markaryds kommun är genomsnittsstorleken för ett 

hushåll låg för att andelen ensamhushåll är högre än i övriga kommuner, totalt bor ungefär 40 procent 

av invånarna i de båda kommunerna i ett ensamhushåll. Nivån är nästan densamma i Växjö kommun. 

Anledningen till att det genomsnittliga hushållet i Växjö trots det är större och något över 

riksgenomsnittet beror på att 30 procent av invånarna bor i ett hushåll med tre personer eller fler. 

Arbetsmarknadsregioner och pendlingsmönster 
Det har inte alltid varit en självklarhet att man ska överväga att pendla någon längre sträcka mellan sitt 

hem och arbete. Om vi går tillbaka endast några decennier var pendling något som indikerade att en 

plats antingen hade svårigheter med att klara den egna arbetskraftsförsörjningen eller inte kunde 

frambringa tillräckligt med jobb för sina invånare. Man skulle bo och arbeta på samma plats, eller 

åtminstone inom samma kommun. Detta var en bärande tanke när den senaste kommunreformen 

implementerades. De gränser som då drogs upp skulle till stora delar vara funktionella; invånarna 

skulle kunna bo och arbeta inom dem. Några decennier senare är det uppenbart att både synen på 

pendling och rörligheten på arbetsmarknaden förändrats förhållandevis drastiskt. En konsekvens av 

förändringen är att arbetsmarknaden inte längre kan studeras utifrån de administrativa gränserna, 

utan istället behöver vi se till hur den faktiska rörligheten ser ut och vilken geografi som växer fram ur 

den. 

 

Diagram 7: In- och utpendling från Kronobergs län (2004–2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Kronobergs län har ett positivt pendlingsnetto, vilket innebär att det är fler som pendlar in till länet för 

att arbeta än vad som pendlar ut från länet för att arbeta i andra län. Över tid har både in- och 

utpendlingen till och från länet ökat. Inpendlingen har dock ökat mer än utpendlingen vilket har 

resulterat i att länets pendlingsnetto mer än fördubblats sedan 2004. Efter Stockholms län har 

Kronobergs län, jämfört med övriga län, det högsta pendlingsnettot i relation till befolkningen. Detta 

innebär att länet är ytterst beroende av arbetskraftsinpendling för att klara kompetensförsörjningen. 

Om vi endast hade haft tillgång till befolkningen som bor i länet, och som är i arbetsför ålder, skulle 

fem procent av arbetstillfällena i länet vara obemannade. En positiv tolkning av detta förhållande är 

att länet har en stark och attraktiv arbetsmarknad. Den negativa tolkningen är att trots att vi har 

grundläggande förutsättningar, i form av försörjningstillfällen, väljer en relativt stor andel att hellre 

pendla till länet än att flytta till det.  

 

Karta 10: In- och utpendling till och från Kronobergs län, regional nivå (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar 
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Karta 11: In- och utpendlingar till och från kommunerna i Kronobergs län (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 
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Karta 12: De största utomregionala pendlingsrelationerna, kommunal nivå (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

 

Karta 13: Andel av pendlingsrörelserna som sker i relation till en kommun utanför länet (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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De största pendlingsrörelserna i länet sker i relation till Skåne. Totalt står in- och utpendlingen till och 

från Skåne län för drygt en tredjedel av de länsöverskridande pendlingsrörelserna. Mellan 2004–2016 

har antalet pendlingar mellan länen ökat med mer än 50 procent – 85 procent av ökningen beror på 

en ökad utpendling från Skåne- till Kronobergs län. Tre fjärdedelar av inpendlingen från Skåne län går 

till Älmhults- och Markaryds kommun. Inpendlingen från Skåne län är som störst från kommunerna 

Osby, Malmö samt Hässleholm; samtliga av dessa kommuner ligger utmed den södra stambanan som 

binder samman länet med Skåne.  

Länet har även starka pendlingsrelationer med, i rangordning, Jönköpings-, Kalmar-, Blekinge-, 

Stockholms-, Hallands- samt Västra Götalands län. Totalt står dessa län för 60 procent av de totala 

pendlingsrörelserna till- och från Kronobergs län. Relationen till Jönköpings län är balanserad i den 

meningen att antalet in- och utpendlare är nästan lika många. När det gäller länen Kalmar, Blekinge 

samt Halland är inpendlingen betydligt större än utpendlingen. Motsatt förhållande gäller när vi ser till 

storstadslänen Stockholm och Västra Götaland. Detta är de enda län som Kronobergs län har ett 

negativt pendlingsnetto till.  

Kommunerna i länet är, sett till arbetspendling, i varierande grad beroende av kommuner utanför 

länets gränser. I länets västra delar är det relativa beroendet av kommuner utanför länsgränserna 

större än i de östra delarna. I Markaryds- och Älmhults kommun sker mer än två tredjedelar av samtliga 

in- och utpendlingar i relation till en kommun utanför Kronobergs län. Framförallt är det andelen 

inpendlare till kommunerna som kommer från ett annat län. I Markaryds kommun kommer åtta av tio 

inpendlare från en kommun utanför länsgränsen och i Älmhults kommun ligger nivån på 72 procent. I 

Ljungby kommun sker något mer än hälften av alla in- och utpendlingar till och från kommunen i 

relation till en kommun utanför länet. I detta fall är andelen utomregionala in- och utpendlingar lika 

stora. De starkaste pendlingsrelationerna i de västra delarna av länet är till Osby, Värnamo, 

Hässleholm, Malmö samt Halmstad. Älmhults kommun har en tydlig dragning mot Skåne län och i 

synnerhet till Osby kommun. Markaryds kommun har starka pendlingsrelationer både till kommuner i 

Skåne- och Hallands län. Ljungby kommun drar mer mot de södra delarna av Jönköpings län och i 

synnerhet mot Värnamo.  

I de östra delarna av länet är pendlingsrörelserna mer koncentrerade till kommuner inom Kronobergs 

län. Särskilt Lessebo- och Alvesta kommun har en tydlig koncentration till det egna länet och framförallt 

till Växjö kommun. Uppvidinge-, Tingsryds- samt Växjö kommun har starkare relationer, mätt i totala 

antalet pendlingsrörelser, till kommuner utanför länet. Ser man endast till utpendlingar har dock 

samtliga kommuner i de östra delarna av länet fler personer som pendlar till en kommun inom länet 

än till en kommun utanför.  

De starkaste utomregionala relationerna i länets östra delar är i relation till kommunerna Kalmar, 

Emmaboda, Nybro, Vetlanda, Ronneby, Karlshamn samt Karlskrona. Pendlingsrelationen mellan 

Stockholm-Växjö är även en av de större relationerna i de östra delarna av Kronobergs län, även om 

denna sträcka inte ligger i det östra närområdet.  

Av kommunerna i de östra delarna av länet finns lite olika dragningar sett till vilka utomregionala 

kommuner som pendlingsströmmarna primärt går till. I Uppvidinge kommun sker en stor del av de 

utomregionala pendlingsrörelserna till kommunerna Vetlanda, Högsby samt Nybro. Lessebo kommun 

har ett mer begränsat utomregionalt pendlingsutbyte och det enda större utbytet sker i relation till 

Emmaboda kommun. Tingsryds kommun har en tydlig dragning mot kommuner i Blekinge län, särskilt 

i relation till kommunerna Ronneby, Karlskrona samt Olofström. Alvesta har, liksom Lessebo kommun, 

begränsade utomregionala pendlingsrelationer, den starkaste är i relation till Värnamo kommun. Växjö 
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kommun har ett flertal utomregionala pendlingsrelationer som i sammanhanget kan betraktas som 

starka.  Exempelvis gäller detta för kommunerna Värnamo, Sävsjö, Kalmar, Malmö samt Stockholm. 

Att notera är att arbetskraftspendlingen mellan de större kommunerna i sydöstra Sverige är relativt 

begränsad. De totala pendlingsrörelserna, det vill säga både in- och utpendling, mellan Växjö och 

Kalmar uppgår till 472 personer och mellan Växjö och Karlskrona till 264 personer.  För att sätta dessa 

volymer i perspektiv uppgår de totala pendlingsrörelserna mellan Alvesta och Växjö till nästan 4 900 

personer och mellan Växjö och Ljungby till 830 personer. En anledning till den relativt svaga kopplingen 

mellan de tre regionstäderna beror förstås på att restiderna överstiger den kritiska gränsen på en 

timme. En annan förklaring till de relativt små flödena är att studenter inte räknas in i 

arbetspendlingen, vi har heller inte möjlighet att kontrollera för hur många studenter som pendlar 

mellan Växjö och Kalmar. Dock visar statistiken för arbetspendlingen att städerna inte är särskilt 

integrerade om vi ser till personer som är i arbetslivet.  

 

Karta 14: Arbetsmarknadsregioner i södra Sverige och tätorternas storlek (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

 
 

Inpendling Utpendling Nettopendling Andel av 
befolkningen som 
pendlar 

0761 Lessebo 861 1721 -860 47,8% 

0764 Alvesta 2539 4124 -1585 44,2% 

0763 Tingsryd 1596 1629 -33 28,6% 

0760 Uppvidinge 1477 1111 366 24,6% 
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0767 Markaryd 1897 1039 858 23,4% 

0765 Älmhult 4126 1438 2688 17,7% 

0781 Ljungby 2077 2276 -199 16,2% 

0780 Växjö 10461 7046 3415 16,1% 

Tabell 2: Pendlingsstatistik för kommunerna i Kronobergs län (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Den inomregionala pendlingen har ett radiellt mönster och sker i hög utsträckning i relation till Växjö 

kommun. Detta är en konsekvens av den monocentriska struktur som präglar länet. Samtliga av de tio 

starkaste inomregionala pendlingsrelationerna i länet sker i relation till Växjö kommun. Den 

inomregionala pendlingen mellan övriga kommuner är mer begränsad.  Större pendlingsrelationer i 

länet, exklusive Växjö, är mellan Ljungby-Markaryd, Älmhult-Ljungby samt Alvesta-Ljungby. Alla 

kommuner i länet förutom Markaryd har Växjö som den största utpendlingskommunen. Detta innebär 

att Växjö fyller en viktig funktion för övriga kommuner i länet när det gäller arbetstillfällen. Omvänt är 

Växjö beroende av bostadsmarknaden i- och arbetskraften från de övriga kommunerna i länet. Totalt 

sker 80 procent av den inomregionala pendlingen, om man räknar både in- och utpendlingen, i relation 

till Växjö kommun. Drygt 15 procent av de som arbetar i Växjö kommun bor i en annan kommun i länet, 

totalt 6 600 personer.  

En arbetsmarknadsregion är ett geografiskt område som invånarna både kan bo och arbeta inom.  

Arbetsmarknadsregionerna följer inte de administrativa gränserna men kommunerna är de minsta 

byggstenarna. När utpendlingen i en kommun överstiger 20 procent av den sysselsatta 

nattbefolkningen eller när andelen utpendlare till en enskild kommun uppgår till mer än 7,5 procent 

upphör kommunen att vara en självständig arbetsmarknadsregion och kopplas istället samman med 

den kommun som den största delen av utpendlingen går till. Centrum för en arbetsmarknadsregion 

blir den kommun som inte har en pendling som överstiger dessa nivåer.  

Alvesta- och Lessebo kommun är två utpräglade utpendlingskommuner som är starkt integrerade med 

Växjös arbetsmarknad. I Lessebo kommun arbetar 42 procent av de sysselsatta invånarna i Växjö 

kommun och i Alvesta kommun ligger nivån på 40 procent. Med andra ord är Växjös arbetsmarknad 

nästan lika viktig som de båda kommunernas egna arbetsmarknader. Därför tillhör de även, rent 

statistiskt, Växjö arbetsmarknadsregion. Förutom kommunerna Alvesta och Lessebo ingår även 

Tingsryds- och Uppvidinge kommun i Växjö arbetsmarknadsregion. De är dock inte lika utpräglade 

pendlingskommuner som Alvesta- och Lessebo, delvis beroende på att avstånden till Växjö är något 

längre. De har dessutom ett betydligt högre pendlingsnetto än Lessebo och Alvesta. Trots detta är de 

inte självständiga arbetsmarknadsregioner utan en del av Växjö arbetsmarknadsregion. Mer än hälften 

av utpendlarna från Tingsryds- och Uppvidinge kommun pendlar till Växjö. Uppvidinge- och Tingsryds 

kommun har en högre självförsörjningsgrad än Alvesta- och Lessebo. Med självförsörjningsgrad menar 

vi hur många arbeten det går på antalet invånare i arbetsför ålder. I Uppvidinge finns det 0,88 jobb per 

invånare, i Tingsryd 0,78, i Alvesta 0,66 och i Lessebo endast 0,55. 

Att en kommun har en relativt hög utpendling och samtidigt en relativt hög inpendling indikerar att 

kommunen har en näringslivsstruktur som inte alltid motsvarar de kompetenser som finns hos 

medborgarna. Detta kan generera pendlingskedjor, där kommuninvånare pendlar till en annan 

kommun för att arbeta samtidigt som det pendlar in invånare från andra kommuner för att tillsätta de 

arbeten som finns i kommunen.  

Älmhults arbetsmarknadsregion består endast av två kommuner; Älmhult och Osby. Det är relativt 

ovanligt att en arbetsmarknadsregion innehåller kommuner från två olika län. I Osby kommun pendlar 

46 procent av den sysselsatta befolkningen till en annan kommun för att arbeta, varav 40 procent av 

utpendlarna jobbar i Älmhults kommun. Älmhult har den högsta självförsörjningskvoten i länet och 
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bland de högsta i Sverige. Om alla personer i arbetsför ålder i kommunen hade stått till 

arbetsmarknadens förfogande hade de inte räckt till för att tillsätta alla tjänster i kommunen. Totalt 

finns det 1,1 jobb per invånare i arbetsför ålder i kommunen.  

Ljungby arbetsmarknadsregion består av Ljungby- och Markaryds kommun. Drygt 23 procent av 

invånarna i Markaryds kommun pendlar till en annan kommun för att arbeta och 27 procent av 

utpendlarna arbetar i Ljungby kommun. Sambandet mellan Markaryds- och Ljungby kommun är 

relativt svagt jämfört med hur starka relationerna är mellan kommunerna i de andra 

arbetsmarknadsregionerna i länet. I faktiska tal är utpendlingen från Ljungby till Älmhult större än 

pendlingen mellan Ljungby och Markaryd. Trots att Ljungby kommun är en egen arbetsmarknadsregion 

har kommunen ett, om än marginellt, negativt pendlingsnetto. Det negativa nettot uppstår främst i 

relation till Växjö- och Värnamo kommun. Med 0,92 arbeten per invånare i arbetsför ålder har 

Markaryds kommun, likt Älmhult, en hög självförsörjningsgrad. I Ljungby kommun uppgår 

självförsörjningsgraden till 0,81.  

 

Diagram 8: Andel av den sysselsatta nattbefolkningen som pendlar över kommungräns för att arbeta (2016). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Över tid har pendlingen i Kronobergs län ökat. Under första hälften av nittiotalet pendlade 16 procent 

av den sysselsatta befolkningen i Kronobergs län över en kommungräns för att arbeta och nu är 

andelen 22 procent. I faktiska tal har antalet pendlare i länet ökat med nästan 8 000 personer mellan 

1993–2016. Ökningen kan förklaras med förbättrad infrastruktur och en förändrad arbetsmarknad. 

Strukturomvandlingen har inneburit att allt fler arbetar inom tjänstesektorn, som primärt är belägen i 

befolkningstäta geografier, samtidigt som industrisektorn haft en negativ jobbutveckling. Växjö 

kommun har haft en god jobbtillväxt samtidigt som grannkommunerna har haft en svagare tillväxt. En 

annan bidragande faktor till den ökande pendlingen i länet är att de relativt sett höga bostadspriserna 

i Växjö genererat en inflyttning till grannkommunerna där bostadspriserna är lägre.  
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Den starka ökningen av antalet utpendlare i Lessebo- och Alvesta kommun är typisk för mindre 

kommuner som ligger nära en större stad. De kan dra nytta av tillväxten i Växjö samtidigt som 

bostadspriserna är lägre och boendemiljöerna annorlunda vilket är en konkurrensfaktor gentemot den 

större staden. Fördelen med att ingå i en arbetsmarknadsregion som innehåller en större stad är helt 

enkelt att man som grannkommun kan dra nytta av tillväxten i staden och dess stora utbud.  

I Lessebo kommun har strukturomvandlingen inneburit att antalet jobb minskat kraftigt de senaste 

decennierna. Men tack vare närheten till en växande arbetsmarknad, i detta fall Växjö, har man kunnat 

ställa om till att bli en pendlingskommun och därmed behålla skatteintäkter och fokusera på att 

utveckla attraktiva boendemiljöer. Alternativet hade annars varit att invånare hade fått flytta som en 

följd av försämrade försörjningsmöjligheter. Tillgängligheten till en större arbetsmarknad, som är mer 

robust som en följd av en större branschbredd, är en konkurrensfördel – särskilt eftersom branscher 

som främst är belägna i städer står för stora delar av tillväxten i landet som helhet – som ger 

förutsättningar att växa.   

En kommun eller ort som har längre avstånd till en större arbetsmarknad är betydligt mer sårbar för 

branschspecifika nedgångar. Kan inte invånarna finna nytt arbete inom rimligt pendlingsavstånd finns 

en stor risk att folkmängden på sikt minskar. Ett sådant exempel är Fridafors, beläget i de södra delarna 

av Tingsryds kommun, som tidigare hade flertalet arbetstillfällen inom bruket som lade ner. Sedan dess 

har invånarantalet successivt minskat och 2015 upphörde orten att vara en tätort som en följd av att 

invånarantalet var mindre än 200 invånare.  

Ovan innebär att ur ett regionalt perspektiv är det viktigaste att balansen mellan arbete och 

bostadsmöjligheter finns inom en funktionell arbetsmarknadsregion och inte inom en kommun. 

Kommunerna är administrativa enheter, en arbetsmarknadsregion en återspegling av hur människor 

faktiskt bor och arbetar. För invånaren är det väsentliga att denne kan hitta ett arbete som går att ta 

sig till och från inom rimlig tid från sin bostad. Med starka arbetsmarknadsregioner ökar möjligheterna 

för att invånarna att bo kvar inom regionen och omställningsförmågan förstärks.  

Därför är det önskvärt att arbetsmarknadsregionerna blir så stora som möjligt. Ju större 

arbetsmarknadsregioner, desto fler blir valmöjligheterna både för arbetstagare och arbetsgivare. Dock 

innebär inte detta att pendling och regionförstoring kommer att vara verktyget för alla delar av landet 

som befinner sig under någon slags omställning. Alla områden i landet har inte, bland annat med 

anledning av för stora fysiska avstånd, förutsättningarna att bli en del av en större arbetsmarknad. För 

dessa områden återstår alternativet att hitta vägar till att skapa en lokal arbetsmarknad som klarar den 

globala konkurrensen. Om detta inte lyckas väntar i regel en negativ befolkningsutveckling. 
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Karta 15: Andel av den sysselsatta nattbefolkningen i tätorterna som pendlar till en annan tätort för att arbeta (2016). Källa: 
SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

 

Karta 16: Andel av in- och utpendlingarna i länet som går till/från respektive tätort (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Det är inte endast större städer som har en stor betydelse för sitt omland. Skillnaden mellan en stor- 

och liten stad är dock att den större stadens influensområde som regel är betydligt större. I kartorna 

här ovan ser vi att orter som ligger i närheten av centralorterna oftast har en hög utpendling, upp mot 

80 procent. Det finns alltså mindre arbetsmarknadsregioner inom kommunerna där centralorterna 

spelar en betydande roll. I den ena kartan här ovanför ser vi hur stor andel av den totala in- och 

utpendlingen till och från orterna i Kronobergs län, inklusive pendlingar i relation till orter utanför 

länet, som de olika orterna i länet står för. Det som är framträdande, och föga oväntat, är att 
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pendlingsrörelserna i mycket hög utsträckning är koncentrerade till de större arbetsmarknaderna i 

länet och att dessa centralorter har ett positivt pendlingsnetto.  

Självfallet finns det även mindre orter i länet som har ett positivt pendlingsnetto, exempelvis i 

Tingsryds- och Uppvidinge kommun. Detta är små orter som relativt sett har en stark lokal 

arbetsmarknad, ofta som en följd av något eller några större företag finns belägna där. Ett sådant 

exempel är Alstermo där antalet tillgängliga arbeten är fler än den arbetsföra befolkningen i orten. Det 

är viktigt att poängtera att även mindre orter fyller en viktig funktion för den regionala geografin – 

utan mindre orter i mer perifera lägen som har en stark, om än liten, arbetsmarknad skulle dessa 

delarna av länet med hög sannolikhet bli svårare att bo i. Detta gäller särskilt i de områden där 

tillgängligheten till större orter och städer är låg, exempelvis i länets östligaste- och västligaste delar.  

 

Modell 1: Modell över olika pendlartyper. Källa: SKL 

Det finns negativa aspekter med regionförstoring. Att vi ägnar mycket tid åt att transportera oss mellan 

hem och arbete innebär att vår fria tid minskar. En annan negativ effekt är att infrastrukturen belastas 

i en allt högre utsträckning vilket genererar högre underhållskostnader och ibland längre restider. Fler 

pendlare kan även innebära ökad biltrafik om resorna inte företas med kollektivtrafik. Detta leder i sin 

tur till ökad belastning på klimatet. 

Om pendlingen är positiv eller negativ för individen och samhället beror dock på vad drivkrafterna 

bakom pendlingen är. I tidigare studier har man identifierat olika pendlare beroende på om de pendlar 

frivillighet eller av nödvändighet. Beroende på vilka det är som börjar pendla kan en ökad rörlighet 

vara mer eller mindre positiv, eller mer eller mindre varaktig. I modellen ovanför redovisas de olika 

pendlartyperna. 

En frivillig pendlare kan pendla med anledning av att resan stärker möjligheterna till att göra karriär. 

Genom att resa når denna pendlare en arbetsmarknad som erbjuder ett arbete med hög lön och 

uppgifter som ligger i linje med personens utbildning och yrkeskunskaper. I dessa fall finns ofta inte 

arbetet denne pendlar till representerat i hemkommunen, åtminstone inte med samma villkor eller 

med samma anställningsmöjligheter. I detta fall motiveras pendlingen ur ett karriärsperspektiv.  

En annan typ av frivillig är den som pendlare väljer att pendla för att kunna äga en viss typ av boende 

denne värdesätter högt. Denna pendlartyp kan även välja att pendla för att denne vill bo kvar där den 

sociala kretsen finns. Det kan även handla om andra fördelar som motiverar pendlingen i dessa fall. 

Exempelvis kanske skolan eller naturmiljöerna är bättre där personen bor än där den arbetar. Denna 



51 
 

pendlartyp omfattar även personer som frivilligt väljer att bo utanför städer för att där finns billigare 

bostäder. 

Det finns två pendlartyper som är ”ofrivilliga”. Den första ofrivilliga pendlaren är en person som har 

blivit av med sitt arbete i hemkommunen och som inte hittar något nytt där utan tvingas att pendla till 

en annan kommun. Egentligen vill personen bo i den kommun som denne pendlar till, eller hitta ett 

jobb i sin boendekommun. Ett antagande är att denna pendlartyp över tid inte kommer att fortsätta 

att pendla, utan förmodligen flytta om denne inte hittar ett nytt arbete i hemkommunen. Den andra 

ofrivilliga pendlartypen har ett arbete i en kommun som denne inte har råd att flytta till, trots att 

personen vill göra det. Men bostadspriserna i arbetskommunen är för höga och en försäljning av 

nuvarande bostad skulle ge för lite pengar för att kunna köpa ett boende i arbetskommunen. Personen 

är med andra ord ofrivilligt inlåst på bostadsmarknaden. 

För att en regionförstoring på sikt ska vara hållbar är det önskvärda att de som pendlar gör det av 

frivillighet, oavsett om motivet till pendlingen är arbets- eller boenderelaterat. Om en stor del av 

pendlarna är ofrivilliga finns en risk att en eventuell regionförstoring endast är temporär. Pendlingen 

blir ett nödvändigt ont under en omställningsperiod och med tiden kommer flödena att minska som 

en följd av omflyttningar. Resultatet blir då att delar av regionen förlorar i utvecklingskraft och 

regionförstoringens fördelar uteblir.  

Vilka är det då som pendlar i Kronobergs län? Och hur långt pendlar man? Den genomsnittliga 

pendlingsresan, enkel väg, är idag 1,9 mil. Avståndet mellan hem och arbete ökar ju högre utbildning 

en person har. Detta beror på att en eftergymnasial utbildning leder till en högre specialiseringsgrad 

och oftast högre lön, vilket ger individen incitament att pendla längre sträckor än en person med en 

förgymnasial utbildning. I Kronobergs län pendlar en person med en förgymnasial utbildning i 

genomsnitt 1,6 mil enkel riktning. För personer med en eftergymnasial utbildning uppgår sträckan till 

2,2 mil. De relativt stora skillnaderna mellan grupperna belyser att personer med en eftergymnasial 

utbildning har en större arbetsmarknad att välja på än personer med en lägre utbildningsnivå. På 

yrkesnivå är det yrken med krav på högskolekompetens inom ekonomi och IT som har de längsta 

pendlingsresorna (2,8–3,4 mil). De kortaste sträckorna har de som arbetar med omsorgsyrken och 

städyrken (1,1 mil).  

Den stora skillnaden mellan de redovisade yrkesgrupperna beror på att omsorgsyrken är mer 

geografiskt spridda än yrken inom näringslivet. Exempelvis finns det ålderdomshem och skolor i 

samtliga delar av länet. Mer specialiserade yrken inom näringslivet är i högre utsträckning 

koncentrerade till ett fåtal platser, primärt i de större orterna i länet och i synnerhet till Växjö. Då 

kvinnor är överrepresenterade inom vård- och omsorgssektorn innebär detta att de oftare arbetar 

närmare hemmet än vad männen gör. Den genomsnittliga pendlingsresan för en kvinna i länet ligger 

på 1,2 mil, för en man på 1,7 mil. Det är fler män än kvinnor som arbetspendlar och gapet har funnits 

sedan lång tid tillbaka. I Kronobergs län arbetspendlade 23,1 % av männen under 2015 och 19,3 % av 

kvinnorna. Gapet har under senare år minskat något som en följd av att andelen kvinnor som pendlar 

ökar snabbare än andelen män som pendlar. 
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Diagram 9: Antal arbetsmarknadsregioner i Kronobergs län, efter utbildningsnivå (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar 
av Region Kronoberg 

När vi studerar arbetsmarknadsregioner i länet utifrån ett utbildningsperspektiv är det tydligt att högre 

utbildning innebär högre rörlighet och större arbetsmarknader. Mellan 2008–2016 minskade antalet 

arbetsmarknadsregioner för eftergymnasialt utbildade i Kronobergs län till endast en, där Växjö 

kommun utgör centrum. Mellan 2008–2016 upphörde Ljungby att vara en egen 

arbetsmarknadsregion, sett till eftergymnasialt utbildade, och ingår nu istället i Växjös 

arbetsmarknadsregion. Utvecklingen har sett likadan ut för gymnasialt- och förgymnasialt utbildade, 

fastän antalet arbetsmarknadsregioner är fler för dessa grupper. Antalet arbetsmarknadsregioner i 

länet för gymnasialt utbildade är tre stycken och består av Växjö, Älmhult samt Ljungby. Mellan 2008–

2016 upphörde Markaryds kommun att vara en självständig arbetsmarknadsregion, sett till gymnasialt 

utbildade, och kom istället att ingå i Ljungbys arbetsmarknadsregion. I länet finns fem självständiga 

arbetsmarknadsregioner om vi ser till förgymnasialt utbildade. Mellan 2008–2016 upphörde Tingsryd 

att vara en egen arbetsmarknadsregion för gruppen och kom istället att ingå i Växjö 

arbetsmarknadsregion. 

Slutsatser som kan dras av att arbetsmarknadsregionerna är större för eftergymnasialt utbildade är att 

denna grupp, alla annat lika, har enklare att hitta ett relevant arbete i regionen med en lön som 

motiverar pendlingen. I takt med att allt fler genomgår en högskoleutbildning är ett troligt scenario att 

pendlingen kommer att öka i framtiden. Troligen är det pendlingsströmmarna till platser med en 

relativt hög andel eftergymnasiala yrken som kommer att öka, exempelvis Växjö och Älmhult. Att 

personer med eftergymnasial utbildning i högre utsträckning än andra grupper är beredda att resa 

längre sträckor innebär dock att de med nödvändighet inte kommer att flytta till de ställen där arbeten 

finns. Attraktiva boendeorter kring de större arbetsmarknaderna i länet kommer med hög sannolikhet 

0

1

2

3

4

5

6

7

2008 2016 2008 2016 2008 2016

Förgymnasial Gymnasial Eftergymnasial



53 
 

att ha en god utveckling i framtiden. De gymnasiala yrkena är mer utspridda i länet och troligen 

kommer de gymnasiala arbetsmarknadsregionerna inte att bli lika stora som de eftergymnasiala. De 

medelstora orterna, här förstått som exempelvis Tingsryd och Markaryd, fyller en viktig funktion inom 

de gymnasiala arbetsmarknadsregionerna, där de utgör centrum för omlandet.  

Körsträckor, resande och miljö 
Kronobergs län är ett glest län med förhållandevis långa avstånd mellan större 

befolkningskoncentrationer. Varje år passerar även mängder av godstrafik genom länet som en följd 

av att länet genomkorsas av flertalet riksvägar och en europaväg. Allt detta bidrar till att länet har en 

utmaning när det gäller att minska utsläppen som kommer från transportsektorn. Ett sätt att bemöta 

utmaningen är att öka andelen som åker kollektivtrafik, ett annat att verka för att fler fordon övergår 

till koldioxidneutralt bränsle. 

 

Diagram 10: Klimatpåverkande utsläpp fördelat efter sektorer, Kronobergs län (2016). Källa: Naturvårdsverket och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

De senaste decennierna har de klimatpåverkande utsläppen i Kronobergs län minskat med 34 procent. 

Minskningen är betydligt mer omfattande än den som har skett på risknivå (-20 procent) under samma 

tidsperiod. Jämfört med övriga län i Sverige har Kronobergs län haft den sjunde största minskningen i 

landet under denna period.  I Västernorrlands län, som har haft den största minskningen i landet, har 

utsläppen minskat med mer än 50 procent. Per invånare har Kronobergs län den åttonde lägsta 

utsläppsnivån i riket, totalt 5 ton per år. Att notera är att statistiken inte tar hänsyn till utsläpp som 

uppkommer som en följd av konsumtion, exempelvis flygresor utomlands.  

Minskningen av de klimatpåverkande utsläppen i länet under de senaste decennierna beror till stora 

delar på en mer klimatvänlig uppvärmning. Exempelvis har en allt högre användning av fjärrvärme med 

energi från olika biobränslen bidragit till sektorns omställning. Totalt har el- och uppvärmning stått för 

57 procent av utsläppsminskningarna i länet sedan 1990. Övriga branscher som i betydande grad sänkt 

sina utsläpp och bidragit till sänkningen i länet är arbetsmaskiner och avfall samt industri. Jordbruks- 
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och transportsektorn har haft en mer begränsad minskning över tid och endast bidragit med ett fåtal 

procent till länets totala minskning.  

 

Diagram 11: Genomsnittlig körsträcka per personbil (2017). Källa: Trafikanalys och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Idag står transportsektorn för nästan hälften av länets klimatpåverkande utsläpp. Av utsläppen inom 

sektorn står personbilstrafiken för 56 procent och godstrafiken för 36 procent. Över tid har utsläppen 

från personbilar dock minskat samtidigt som godstrafikens utsläpp ökat. Att personbilarna står för en 

hög andel av länets utsläpp hänger förstås samman med hur ofta vi använder bilen och hur långt vi 

kör. I Kronobergs län kör en invånare i genomsnitt 745 mil per året. Detta är den tredje högsta nivån i 

de södra delarna av Sverige. Endast i de övriga Smålandslänen är nivån högre. Som lägst är 

körsträckorna i Stockholms-, Uppsala- samt Skåne län. Alla tre län har en tätbefolkad struktur med 

relativt korta avstånd mellan befolkningskoncentrationer.  

I länets kommuner är den genomsnittliga körsträckan som längst i Tingsryds kommun där den ligger 

på 800 mil om året. Som lägst är den i Växjö kommun, där den är 587 mil om året. För invånarna som 

bor utanför en tätort i länet är den genomsnittliga körsträckan 928 mil om året. Tätortsbefolkningen i 

länet har en långt lägre körsträcka (588 mil).  

Kollektivtrafik i Kronobergs län 

I Kronobergs län står kollektivtrafiken för ungefär 10 procent av de resor som företas med ett 

motoriserat fordon, vilket är under riksgenomsnittet som ligger på 18 procent. Det är framförallt 

storstadslänen som drar upp riksgenomsnittet. I relation till övriga län ligger Kronobergs län på en 

femtonde plats, av tjugoen län, sett till kollektivtrafikens marknadsandel. Lägst marknadsandel har 

Norrlandslänen och Kalmar län. Marknadsandelen påverkas i hög utsträckning av hur stor andel av 

befolkningen som bor i en tätort och befolkningstätheten i länet. Om tätheten är låg är det svårare att 

få en hög marknadsandel. Dock är det inte endast täthetsgraden som påverkar människors benägenhet 

att åka med kollektivtrafiken. Utan även attityder, prissättningar, linjeläggningar samt tillgänglighet är 

faktorer som påverkar. 

I Kronobergs län sker drygt 10 miljoner påstigningar på buss och tåg per år. Nästan 70 procent av 

resorna sker med buss och resterande med tåg. Mellan 2012–2017 har antalet resor med 
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kollektivtrafiken i länet ökat med 33 procent, vilket är en av de största ökningarna i landet. Ökningen 

har främst skett inom stads- och tågtrafiken, samtidigt som antalet resande med regiontrafiken har 

minskat. Totalt reser den genomsnittlige invånaren i länet 51,3 gånger per år med länstrafiken, 2015 

låg nivån på 48 resor per invånare. Den senaste mätningen av kundnöjdheten, från 2017, visade att 68 

procent av Länstrafiken Kronobergs kunder var nöjda med bolaget. Detta var den fjärde högsta nivån 

i hela landet.  

Flygtrafik i Kronobergs län 

Kronobergs har en flygplats, Småland Airport, Växjö, med reguljär- och chartertrafik. Inrikes går det 

regelbundna avgångar till Stockholm. De senaste åren har det internationella destinationsutbudet 

utökats och inkluderar idag bland annat Amsterdam, Alicante samt Gdansk.  

 

Diagram 12: Antalet in- och utrikes passagerare till och från Småland Airport (2010–2017). Källa: Trafikanalys och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Det senaste året hade Småland Airport drygt 242 000 passagerare, varav 67 procent var 

utlandsresenärer. Under endast några år har resandestrukturen förändrats; 2010 reste en majoritet av 

passagerarna inrikes. Men antalet passagerare som reser inrikes med flyg från Småland Airport har 

minskat med mer än 10 procent mellan 2010–2017. Under samma period har antalet passagerare som 

reser utrikes mer än fördubblats. Detta har resulterat i att totalt antal passagerare till och från 

flygplatsen ökat med nästan 50 procent under den aktuella perioden. 

Den ökade utlandstrafiken beror både på ett alltmer internationellt arbetsliv men även ett tilltagande 

nöjesresande utomlands. Destinationer som Alicante lockar främst till nöjesresor, medan Amsterdam 

är en viktig destination för flygplatsen då den fungerar som en hubb till destinationer i övriga världen.  
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Demografisk utveckling 

En nationell utblick 

Alla regioner och kommuner vill växa. En ökande befolkning ger mer skatteunderlag och frigör medel 

för investeringar. Men i realiteten är det relativt få kommuner som växer. De senaste decennierna har 

befolkningstillväxten varit koncentrerad till storstäder, regionala centrumstäder och 

förortskommuner. Den historiskt sett höga invandringen under de senaste åren har bidragit till att fler 

kommuner än vanligt har haft en befolkningstillväxt. Frågan är dock om effekten endast är temporär; 

sedan tidigare vet vi att sekundäromflyttningen bland utlandsfödda är hög.  Att en del kommuner har 

haft en kraftig befolkningstillväxt, samtidigt som flera andra har haft motsatt utveckling de senaste 

decennierna, innebär att de demografiska förutsättningarna i landet ser väldigt olika ut. Exempelvis är 

förutsättningarna diametralt olika när det gäller skattekraftens utveckling, kompetensförsörjning och 

det framtida vårdtrycket. 

 

Diagram 13: Befolkningsutvecklingen i Sverige efter olika kommunkategorier. Årlig genomsnittlig procentuell utveckling 
(1990-2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 14: Befolkningsutvecklingens komponenter i olika kommungrupper (2000–2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Enligt SKL:s kommungruppsindelning har 94 procent av befolkningstillväxten i Sverige mellan 1990–

2017 skett i ett storstadsområde eller i en större stad. Totalt har befolkningen i landet ökat med nästan 

1,6 miljoner invånare under denna tid, men mer än hälften av länets kommuner har haft en negativ 

befolkningsutveckling under perioden. Minskningstakten i de mindre kommunerna har under den 

senaste tioårsperioden avtagit jämfört med andra hälften av nittiotalet och början av 00-talet. Flera av 

kommungrupperna har haft en rekordartad ökning under de senaste åren som en följd av den höga 

befolkningstillväxten tillväxten i riket. Även kommungrupper som över tid har haft en negativ 

befolkningsutveckling har under de senaste åren växt, exempelvis landsbygdskommuner. 

Urbanisering är en av världens stora megatrender. Det är onekligen så att en allt större andel av 

världens befolkning bor i en stad. På samma sätt bor en allt större del av Sveriges befolkning i en stad, 

vi är således inte undantagna denna trend. Däremot är det viktigt att man definierar vad som avses 

med urbanisering. I sin grundläggande betydelse innebär urbanisering en omfattande omflyttning från 

land till stad. Städerna växer som en följd av inflyttning från mindre geografier. Sådana skeenden har 

vi sett i Sverige, exempelvis i samband med större strukturomvandlingar, som när jord- och 

skogsbruket blev allt mer rationaliserat.  

Att städerna i Sverige växer beror till viss del på en omflyttning från land till stad, men det är inte den 

främsta faktorn. Under 2000-talet kan endast fjorton procent av tillväxten i stadsområdena förklaras 
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med ett positivt inrikes flyttnetto. Flyttströmmarna har i dessa fall kommit från kommungrupper med 

en svag koppling till en storstad eller större stad. Den stora delen av tillväxten i städerna i Sverige beror 

på invandring och ett positivt födelsenetto. Drygt 50 procent av städernas tillväxt under 2000-talet kan 

förklaras med ett positivt invandringsnetto och 36 procent av ett positivt födelsenetto. För de mindre 

kommungrupperna är det dock så att det negativa inrikes flyttnettot är den komponent som inverkar 

mest negativt på deras befolkningsutveckling. 

 

Diagram 15: Andel av Sveriges befolkning som bor på landsbygd enligt olika definitioner (2016). Källa: Hela Sverige ska leva 

En annan fråga som är aktuell när man diskuterar städernas tillväxt är själva definitionen av stad och 

land. Beroende på hur vi definierar landsbygd får vi olika bilder. Om vi använder SCB:s definition, där 

alla som bor utanför en tätort med 200 invånare räknas som landsbygdsbor, framkommer att endast 

en liten del av Sveriges befolkning bor utanför städer. Om vi istället använder oss av 

landsbygdsprogrammets definition, där alla som bor utanför tätorter med 3 000 invånare räknas som 

landsbygdsbor, framkommer att var fjärde invånare i Sverige bor på landsbygden. FN har en än vidare 

definition av landsbygd. Enligt den är alla som bor utanför Stockholm landsbygdsbor. Med andra ord 

är det inte oproblematiskt att endast prata om ”landsbygd”; vi behöver förtydliga vilken slags 

landsbygd vi avser. Förutsättningarna för ett landsbygdsområde med lång restid till en större stad är 

väsentligt annorlunda än för den landsbygd som ligger intill en storstad. 

Generellt sett visar befolkningsutvecklingen under de senaste decennierna att landsbygdsområden 

med svag koppling till en storstad eller regional centrumstad har haft en relativt svag utveckling och 

står inför stora framtidsutmaningar som är demografiskt betingade. Det finns en risk när befolkningen 

krymper att marknadsunderlaget försvagas och av det följer en negativ spiral för handel, investeringar 

och bostadsbyggande. I förlängningen kan även servicen och det allmänna kultur- och nöjesutbudet 

drabbas och den sammantagna attraktiviteten för platsen blir allt svagare. För en kommun eller 

geografiskt område som hamnar i denna negativa spiral finns inga enkla lösningar. På sikt minskar även 

barnafödandet som en följd av att det främst är personer i barnafödande ålder som flyttar för att 

exempelvis studera. Eventuella lösningar, om utgångspunkten är befolkningstillväxt, är att skapa lokal 

tillväxt eller att stärka kopplingarna till någon stad. Dessa strategier är mer eller mindre gångbara 

beroende på bland annat geografiska förutsättningar. I vissa fall är det nog så, givet vad vi vet idag, att 

flera områden i Sverige inte kommer att växa de närmaste decennierna. Detta handlar inte om att de 

specifika platserna som drabbas av befolkningsminskning har gjort något fel, utan i grunden beror 

utvecklingen på globala strukturer som förändrar den ekonomiska geografin. 
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Diagram 16: Demografisk försörjningskvot för olika kommungrupper i Sverige (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

Konsekvenserna av att en del geografier växer samtidigt som andra krymper blir att 

utvecklingsförutsättningarna varierar påtagligt. I de kommungrupper som har haft en god 

befolkningstillväxt är beredskapen för en åldrande befolkning betydligt bättre än i de kommuner som 

har haft en krympande befolkning. Detta förhållande syns tydligt när vi studerar den demografiska 

försörjningskvoten för de olika kommungrupperna. Med demografisk försörjningskvot avses hur 

många invånare i ej arbetsför ålder som det går på antalet invånare i arbetsför ålder. Ju högre kvot, 

desto fler ska försörjas av invånarna som är i arbetsför ålder. För en kommun är det således 

eftersträvansvärt att ha en så låg kvot som möjligt.  

Ser vi till SKL:s kommungrupper har de mindre kommunerna en relativt besvärande försörjningskvot 

jämfört med större geografier. För de mindre kommungrupperna ligger kvoten på runt 0,9, vilket 

innebär att en person i arbetsför ålder ska försörja sig själv inklusive 0,9 personer i ej arbetsför ålder. 

För storstäderna ligger nivån endast på 0,59 och för större städer på 0,71. Differensen understryker de 

olika utmaningar som grupperna står inför de närmaste decennierna och kapaciteten att hantera dem. 

Ett problem för kommungrupperna med en hög försörjningskvot är dels att vårdbehoven förväntas 

öka, dels att tillgången på kompetens kommer att vara lägre än i övriga kommungrupper. 

Omfördelningssystemet i Sverige balanserar de finansiella skillnaderna, däremot kan det inte lösa 
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tillgången till kompetens. På sikt riskerar detta att leda till att en del kommuner får svårt att genomföra 

den välfärdsservice som de är ålagda.  

Men även kommuner som växer snabbt och har en relativt låg försörjningskvot står inför flera 

utmaningar. En snabb befolkningsökning innebär att efterfrågan på bostäder ökar och att byggandet 

måste ske i en relativt hög takt. Med fler människor följer även en ökad belastning på infrastrukturen 

och det kan uppstå flaskhalsar i trafiksystemet som orsakar ineffektiva transporter och försämrad 

luftkvalitet. Omfattande investeringar kan krävas för att kunna hantera de ökade trafikvolymerna och 

säkerställandet av en effektiv kollektivtrafik. Fler invånare, ofta i barnafödande ålder, innebär även 

större barnkullar vilket ställer krav på utbyggnad av skolor och ökad efterfrågan på olika tjänster inom 

den offentliga sektorn, exempelvis lärare. I städerna finns även en segregationsproblematik som ofta 

är mer påtaglig än i mindre kommuner, exempelvis så kallade ”utsatta områden” där den 

socioekonomiska nivån i regel är betydligt lägre än i övriga stadsdelar. I grunden innebär fler invånare 

bättre utvecklingsförutsättningar, men för att växa på ett hållbart sätt krävs stora investeringar och en 

god planering.  

Befolkningsprognosen för Sverige visar att vi kan förvänta oss en fortsatt befolkningstillväxt för lång 

tid framöver. För den demografiska balansen är det mest iögonfallande att personer i antal 

vårdintensiv ålder förväntas att öka påtagligt. Idag är drygt en halv miljon av landets befolkning 80 år 

eller äldre. Fram till 2050 förväntas antalet personer i denna åldersgrupp att fördubblas. Förvisso pekar 

prognosen på att även antalet i arbetsför ålder kommer att öka under denna tid, men inte i samma 

takt som antalet i vårdintensiv ålder. Idag går det 89 personer i vårdintensiv ålder på 1 000 personer i 

arbetsför ålder. År 2050 förväntas nivån att uppgå till 162. Detta innebär att, utifrån vad vi vet idag, 

det sammantagna vårdtrycket kommer att öka väsentligt. 

Kronobergs län 

Kronobergs län är ett av de minsta i Sverige sett till folkmängden. Som vi tidigare har diskuterat har 

länet en monocentrisk befolkningsstruktur vilket innebär att en hög andel av befolkningen bor i Växjö 

kommun. Precis som i riket har befolkningstillväxten i länet under de senaste decennierna varit 

koncentrerad till ett fåtal kommuner. De mindre kommunerna i länet har haft en relativt svag 

befolkningsutveckling och de mellanstora en relativt stabil samtidigt som Växjö har haft en mycket hög 

tillväxt. Till de mindre kommunerna räknar vi Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd samt Markaryd (8 800 – 

12 500 invånare). Med de mellanstora kommunerna avser vi Alvesta, Ljungby samt Älmhult (17 400 – 

28 300 invånare). I Växjö kommun bor det 91 000 invånare.  
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Diagram 17: Befolkningsutveckling i Kronobergs län och kommunerna (1990–2017). Index = 100 (1990). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 

Diagram 18: Befolkningsutvecklingens komponenter för Kronobergs län och dess kommuner (2008–2017). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Mellan 1990–2017 har antalet invånare i Kronobergs län ökat med nästan 20 000 personer. Drygt 90 

procent av tillväxten har skett i Växjö kommun, fem procent i Älmhults kommun och resterande delar 

i Ljungby- och Alvesta kommun. Övriga kommuner i länet har under denna tid haft en negativ 

befolkningsutveckling. I kommunerna Markaryd, Uppvidinge samt Tingsryd har en nedgång på omkring 

tio procent eller mer registrerats.  Sedan mitten av 00-talet har dock utvecklingen bromsats in något 

och de senaste åren har samtliga kommuner i länet haft en befolkningstillväxt. Främst är det i Lessebo- 

och Älmhults kommun som tillväxten tagit fart de senaste åren.  

Länets starka befolkningstillväxt sedan andra hälften av 00-talet beror på ett positivt utrikes- och 

födelsenetto. Det är främst invandringen som bidragit. Totalt har den stått för 88 procent av länets 

tillväxt under den senaste tioårsperioden. Resterande del har födelsenettot stått för. I relation till 

befolkningen har länet, jämfört med övriga län, haft ett högt utrikes flyttnetto under nämnda period. 

Däremot har länet ett mycket lågt inrikes flyttnetto jämfört med övriga län. Om vi ser till perioden 

2013–2017 hade Kronobergs län bland de lägsta nivåerna i Sverige, endast Norrlandslänen hade en 

lägre nivå. Givet att inrikes flyttnetto ofta används för att mäta en regions attraktivitet är detta en 

utmaning för länet. En förklaring till den låga nivån skulle kunna vara att länets relativt sett höga 

invandring resulterar i en hög sekundäromflyttning av utlandsfödda. Men även om vi endast studerar 

inrikes födda förlorar länet invånare till andra län. Mellan 2013–2017 låg det årliga genomsnittet för 

det inrikes flyttnettot, sett till inrikes födda, på – 337 personer och för utrikes födda på – 585 personer.  

De senaste två åren har antalet födslar i länet uppgått till ungefär 2 300 per år, vilket är i nivå med 

babyboomen under nittiotalet och en rejäl ökning sedan början av 00-talet då antalet födslar var nere 

på drygt runt 1 600 om året. Medelåldern för en förstföderska i länet är 28,2 år, vilket är den åttonde 

lägsta medelåldern jämfört med övriga län och drygt ett år yngre än riksgenomsnittet. År 2000 var 

medelåldern för en förstföderska i länet 27,7 år. Den summerade fruktsamheten i länet ligger på 1,91, 

vilket är den femte högsta nivån bland länen och långt över riksgenomsnittet som ligger på 1,78. 

Under den första halvan av 00-talet låg invandringen till länet på 1 100 personer om året. Efterföljande 

femårsperiod fördubblades nivån till 2 200 personer om året och befolkningstillväxten i länet tog rejäl 

fart jämfört med en svag utveckling under andra hälften av nittioalet och första hälften av 00-talet. 

Under den första halvan av 10-talet ökade invandringen till 2 600 personer om året. De senaste tre 

åren, mellan 2015–2017, har nivån legat på 3 800 invandringar per år. Av de som invandrat till länet 

de senaste tre åren är 55 procent män och medelåldern är låg jämfört med inrikes födda som bor i 

länet. Totalt var 61 procent av de som invandrade under 2015–2017 i arbetsför ålder och 37 procent 

mellan 0–19 år. Bland inrikes födda i länet är 52 procent i arbetsför ålder och 25 procent mellan 0–19 

år.   

Att kommunerna har haft en förhållandevis god befolkningsutveckling under de senaste tio åren beror 

i nästan samtliga fall på den historiskt sett höga invandringen till länet.  I kommunerna Lessebo, 

Markaryd, Ljungby samt Uppvidinge är det endast den positiva nettoinvandringen som bidragit till 

befolkningstillväxten de senaste tio åren (2008–2017). I kommunerna Älmhult och Alvesta har även 

ett positivt födelsenetto bidragit. Det är endast i Växjö kommun där även den inrikes flyttningen 

bidragit positivt till befolkningsutvecklingen. En utmaning för både Växjö och länet är dock att Växjö 

har ett negativt inrikes flyttnetto gentemot kommuner utanför länets gränser. Det innebär att 

kommunens positiva inrikes flyttnetto under de senaste tio åren genererats som en följd av inflyttning 

från andra kommuner inom länet. Den enkla slutsatsen är att Växjö kommun ”kannibaliserar” på 

grannkommunerna. Riktigt så enkelt är det dock inte. Om flyttningarna inte hade gått till Växjö är inte 

det mest sannolika att de inte hade skett alls. Mer troligt är att de hade gått till en större stad utanför 

länet. Med detta sagt – det klart mest önskvärda ur et regionalt perspektiv är förstås att regionens 

största stad har ett positivt flyttnetto även i relation till kommuner utanför länet. De senaste åren har 
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även Markaryds- och Älmhults kommun haft ett positivt inrikes flyttnetto. Det är dock för tidigt för att 

bedöma om detta är stadigvarande eller ej. Gemensamt för både Älmhults- och Markaryds kommun 

är att de har ett högt pendlingsnetto vilket indikerar att det finns tillgång till försörjningsmöjligheter i 

kommunerna, vilket är en förutsättning för inflyttning. 

En viktig fråga för regionens framtida demografiska profil är hur stor sekundäromflyttningen av de som 

invandrat kommer att bli. Om en stor andel kommer att flytta vidare innebär det att den 

befolkningsökning som skett i de mindre kommunerna under de senaste åren endast kommer att vara 

temporär. På sikt är detta förstås negativt sett till försörjningsbörda och 

kompetensförsörjningsmöjligheter. Det är svårt att avgöra hur stor sekundäromflyttningen kommer 

att bli. På nationellt nivå visar tidigare studier att sekundäromflyttningen bland de som invandrat till 

Sverige är omfattande. I en rapport av Riksrevisionen konstateras att en tredjedel av de som invandrat 

till en kommun utanför en större stad hade flyttat inom fem år. Flyttbenägenheten var betydligt lägre 

bland de som invandrat till en större stad.   

Ett sätt att studera sekundäromflyttning är att se hur många som bor i kommunen med ett visst 

invandringsår och hur många som invandrade till kommunen det aktuella året. Sett till perioden 2005–

2010 invandrade det drygt 13 000 personer till Kronobergs län. Under 2017 bodde det drygt 8 000 

personer i länet som invandrat till Sverige mellan 2005–2010. Detta innebär att en relativt betydande 

sekundäromflyttning har skett. Variationerna mellan kommunerna är stora. I Uppvidinge kommun 

bodde endast 25 procent av de som invandrat mellan 2005–2010 kvar i kommunen 2017. I Lessebo-, 

Tingsryds- och Alvesta kommun ligger nivån på ungefär 50 procent. I länets två största kommuner 

uppgår andelen till nästan 80 procent. Sammantaget innebär detta att Kronobergs län som helhet 

drabbats negativt av sekundäromflyttningen – vilket även det negativa inrikes flyttnettot indikerar – 

och vissa kommuner i synnerhet. Slutsatsen är således, allt annat lika, att risken för en omfattande 

sekundäromflyttning från länets mindre kommuner är hög de närmaste åren.  

 

Diagram 19: Befolkningsutvecklingen i länets kommuner jämfört med deras kommungrupper (2008-2017). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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När man jämför utvecklingen i en kommun med andra kommuner är det viktigt att ha rätt 

jämförelsegrupper. Att mäta utvecklingen i en glesbygdskommun i relation till en storstadskommun 

kan vara intressant för att påvisa skillnader. Däremot går det, utifrån en sådan jämförelse, inte dra 

några slutsatser om hur väl kommunen har presterat givet förutsättningarna. Att en storstadskommun 

växt mycket mer än en glesbygdskommun säger föga om glesbygdskommunens förmåga att dra nytta 

av de möjligheter som står till buds. Därför har vi i detta avsnitt – och även i övriga delar av denna 

rapport – jämfört länet och dess kommuner med relevanta grupper när vi studerat 

utvecklingstendenser och tillväxtmått. Som grund för jämförelserna har vi använt SKL:s 

kommungruppsindelning som har skapats just för att kunna göra relevanta jämförelser mellan 

kommunerna. För länen finns inga liknande grupper, utan vi har jämfört Kronobergs län med samtliga 

övriga län och kommenterar istället länets position i förhållande till de övriga länen. 

I diagrammet ovan mäter vi befolkningsutvecklingen de senaste tio åren (2008–2017). Kronobergs län 

har under denna tid haft en tillväxt på 8,4 procent (15 295 personer), vilket är något under 

riksgenomsnittet (9,3 procent). Trots att länets tillväxt under denna tid legat under riksgenomsnittet 

får tillväxtnivån bedömas, givet förutsättningarna, som god. De län som har haft en högre tillväxt än 

Kronoberg är storstadslänen och till dem näraliggande län. Om vi jämför med exempelvis tillväxttakten 

i Jönköpings län under denna period (6,6 procent) har Kronobergs län haft en mycket god tillväxttakt. 

Att notera är att vi här inte tar hänsyn till komponenterna bakom tillväxten. Som vi tidigare konstaterat 

har Kronobergs län samtidigt fortsatta problem med att attrahera invånare från andra län.  

Växjö kommun är den enda kommunen i länet som tillhör kommungruppen ”Större städer”. I gruppen 

ingår kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. Mellan 

2008–2017 uppgick den genomsnittliga tillväxttakten för denna grupp till 10,7 procent. I Växjö låg 

tillväxttakten under perioden på 12,3 procent. Totalt finns det 21 kommuner i gruppen, och med 12,3 

procent i tillväxttakt placerar sig Växjö kommun på en sjätte plats. Endast kommunerna Uppsala, 

Örebro, Södertälje, Helsingborg samt Lund hade en högre tillväxttakt.  

Både Alvesta- och Lessebo kommun ingår i kommungruppen ”Pendlingskommuner nära större stad”, 

som mellan 2008–2017 hade en genomsnittlig befolkningstillväxt på 6,3 procent. Både Lessebo- och 

Alvesta kommun hade under denna tid en högre tillväxttakt, 8,9- respektive 6,7 procent. Totalt består 

gruppen av 52 kommuner. Lessebo placerade sig på tionde plats och Alvesta på nittonde plats. 

Kommunerna Knivsta, Nykvarn samt Trosa var de som hade högst tillväxttakt i gruppen under den 

studerade perioden. 

Tingsryds- och Uppvidinge kommun tillhör gruppen ”Lågpendlingskommuner till större städer”. I regel 

har kommunerna i denna grupp något längre avstånd till en större stad jämfört med kommunerna i 

gruppen ”Pendlingskommuner nära större stad”. De har även, som namnet antyder, en lägre 

pendlingsintensitet och ofta en mer lokalt centrerad arbetsmarknad.  Mellan 2008–2017 ökade 

invånarantalet i denna grupp med 4 procent, vilket var högre än i både Uppvidinge (2,3 procent) och 

Tingsryd (0,4 procent). Gruppen innehåller totalt 35 kommuner. Uppvidinge placerade sig på plats 17 

och Tingsryd på plats 25. Tillväxttakten inom gruppen var som högst i kommunerna Enköping, 

Uddevalla samt Ulricehamn. 

Ljungby kommun är den enda i länet som tillhör gruppen ”Mindre städer”. Kommunerna i denna grupp 

har en relativt låg pendling och är i hög utsträckning beroende av den egna arbetsmarknaden. 

Kommunerna som ingår i denna grupp har relativt långa avstånd till större städer och mellan 15 000 – 

40 000 invånare. Mellan 2008–2017 uppgick den genomsnittliga befolkningstillväxten i gruppen till 5,2 

procent, vilket var en högre takt än i Ljungby kommun där den under samma tid låg på 3,2 procent.  

Totalt finns det 29 kommuner i gruppen och med 3,2 procent placerade sig Ljungby på plats 18.  
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Varberg-, Norrtälje- samt Kalmar kommun var de kommuner i gruppen som hade högst 

befolkningstillväxt under den aktuella perioden. Att tillägga är att Ljungby kommun har ett relativt lågt 

invånarantal (28 300 invånare) jämfört med snittkommunen (44 650) i gruppen. 

Markaryds- och Älmhults kommun ingår i kommungruppen ”Pendlingskommun nära mindre stad”. 

SKL:s definition av denna grupp är kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till 

arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den sysselsatta dagbefolkningen bor i 

annan kommun. I både Älmhults- och Markaryds fall är de en pendlingskommun för att mer än 30 

procent av de som arbetar i kommunerna kommer från en annan kommun. De är med andra ord, som 

vi tidigare varit inne på i denna rapport, utpräglade inpendlingskommuner. Mellan 2008–2016 hade 

gruppen en genomsnittlig befolkningstillväxt på 3,1 procent, vilket var en lägre tillväxt än i både 

Markaryd (5,9 procent) och Älmhult (11,3 procent). Älmhults kommun hade den högsta tillväxten av 

samtliga kommuner i gruppen, totalt 52 stycken, och Markaryds kommun hade den sjunde högsta.  

Ovan genomgång visar att fem av åtta kommuner i länet har haft en högre befolkningstillväxt än deras 

jämförelsegrupp under tidsperioden 2008–2017. Det är viktigt att notera att genomgången inte säger 

något om varför kommunerna presterat bättre eller sämre än snittet för gruppen. Vi vet inte med 

säkerhet om en god prestation beror på ökad attraktivitet eller en temporär ökning som följd av ett 

högt utrikes flyttnetto de senaste åren. Först om några år kan vi göra den bedömningen. Således har 

den studerade tidsperioden flertalet osäkerhetsfaktorer som gör att ett positivt resultat med säkerhet 

inte kan kopplas till ökad attraktivitet.   

Trots ovan nämnda osäkerhetsfaktorer går det att dra vissa slutsatser. Växjö kommun har en hög 

tillväxt inom en grupp som totalt sett har en mycket hög befolkningstillväxt. För länet är detta viktigt 

då det får stort genomslag i den totala länsstatistiken. Även i länets pendlingskommuner har tillväxten 

varit god. Tidigare har tillväxten i Lessebo- och Alvesta, mätt i invånarantal, varit relativt blygsam. Den 

tilltagande tillväxten i de båda kommunerna kan indikera att Växjös tillväxt har fått positiva 

spridningseffekter även utanför kommunen.  

Tingsryds- och Uppvidinge kommun, som inte är lika utpräglade pendlingskommuner, och som har 

längre restidsavstånd till Växjö, har haft en lägre befolkningstillväxt än snittet för jämförelsegruppen. 

En anledning till detta kan vara att finanskrisen, som drabbade industrikommuner hårt, minskade 

antalet försörjningsmöjligheter i kommunerna samtidigt som utpendlingen inte kunnat kompensera 

för detta. Trots detta hade Uppvidinge kommun en positiv befolkningsutveckling under perioden, om 

än under jämförelsegruppens snitt.  

Även Ljungby kommun har haft en lägre befolkningstillväxt än jämförelsegruppen. Som vi nämnde 

tidigare inverkar storleksfaktorn i detta fall, exempelvis återfinns Kalmar och Kristianstad i samma 

grupp. Dock har även Ljungby kommun en stor industrisektor och en begränsad utpendling till en större 

arbetsmarknad, vilket kan ha påverkat utvecklingen, särskilt med anledning av finanskrisen.  

Älmhults- och Markaryds kommun har haft en högre befolkningstillväxt än jämförelsegruppen. Detta 

kan indikera att kommunerna i högre utsträckning än förut börjat dra nytta av det faktum att de har 

många arbetstillfällen i relation till den egna befolkningen. Att de har ett högt positivt pendlingsnetto 

innebär att det finns potential att attrahera inflyttare som idag väljer att pendla till kommunerna.  

Inrikes flyttningar till och från Kronobergs län 

I detta avsnitt ska vi fördjupa oss i varför Kronobergs län har ett negativt inrikes flyttnetto. Ett negativt 

inrikes flyttnetto indikerar att länet har en låg attraktionskraft för boende. Samtidigt har länet ett 

mycket högt inpendlingsnetto, vilket indikerar att regionen har en attraktiv arbetsmarknad. 
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Diagram 20: Inrikes flyttnetto för Kronobergs län, efter femårsklasser, årligt genomsnitt (2013–2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Att länet har ett negativt inrikes flyttnetto beror främst på en negativ nettoflyttning av ungdomar 

mellan 20–34 år. Antalet flyttrörelser minskar sedan relativt drastiskt när vi går högre upp i åldrarna, 

delvis beroende på att många bildar familj och stadgar sig. Det negativa nettot för ungdomar mellan 

20–29 år har flera förklaringar. Många ungdomar väljer att flytta för att studera när de går ut 

gymnasiet, ofta utanför hemregionen. Å andra sidan gäller detta även för andra regioner. De senaste 

fem åren har antalet inflyttningar av ungdomar till länet i denna ålder inte balanserat antalet 

utflyttningar. Detta gäller både för inrikes- och utrikes födda ungdomar. I åldersgruppen 25–29 år 

återfinns även de personer som har studerat klart en utbildning på universitet. Att länet har ett 

negativt netto för ungdomar i denna ålder indikerar att många av de som tar en högskoleexamen i 

länet flyttar vidare efter studierna.  

Från och med 30-årsåldern förändras sammansättningen av flyttnettot till och från länet. Från och med 

denna ålder står utlandsfödda för en majoritet av länets negativa flyttnetto. Tittar vi exempelvis på 

åldersgruppen 35–44 år har länet ett positivt flyttningsnetto om vi endast ser till inrikes födda. Nettot 

är även positivt för inrikes födda i åldrarna 0–9 år, vilket hänger samman med att det i regel är 

barnfamiljer som flyttar till länet där anhörigpersonerna är mellan 35–44 år. Till viss del är denna grupp 

så kallade återvändare som sedan tidigare har en relation till länet. Det är dock viktigt att notera att 

återvändargruppen och inflyttningen av barnfamiljer är långt mindre än gruppen unga som flyttar ut 

från länet. Av länets invånare är 56 procent födda i Kronobergs län.  
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5 812 flyttade in till länet från ett annat län. Det genomsnittliga inrikes flyttnettot var under denna 
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period -585 personer om året. För inrikes födda var det -336 personer om året. En förklaring till att 

utlandsfödda bidrar mer till länets negativa netto är att länet under den studerade perioden haft en 
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annat på att en hög andel bland gruppen söker sig till större städer efter att ha erhållit 

uppehållstillstånd i en första ankomstkommun, ofta mindre kommuner. Det negativa nettot för utrikes 

födda under denna period indikerar med andra ord att, relativt sett, andra län är mer attraktiva för 

gruppen.  

Inrikes födda kvinnor har en något högre flyttintensitet än inrikes födda män. Under perioden 2013–

2017 flyttade 30 kvinnor per 1000 invånare från länet, motsvarande nivå för inrikes födda män var 28 

utflyttare per 1000 invånare. Utflyttintensiteten från länet är som högst bland utlandsfödda män. För 

dem ligger utflyttningsintensiteten på 73 utflyttare per 1000 invånare. För utlandsfödda kvinnor låg 

nivån på 55 utflyttare per 1000 invånare.  

 

Diagram 21: Inrikes flyttnetto för länets kommuner, efter femårsklasser, årligt genomsnitt (2013-2017). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Kommunerna i länet har olika flyttprofiler. Samtliga kommuner i länet, förutom Växjö, förlorar främst 

invånare som är mellan 20–24 år. I denna ålder är flyttintensiteten hög och i regel beror det på att 

många flyttar för att studera, vilket gynnar universitetsstäderna, i detta fall Växjö. Tittar vi istället på 

äldre och yngre åldersgrupper ser bilden annorlunda ut. För dessa grupper har bland annat Markaryds- 

och Ljungby ett positivt flyttnetto. I egenskap av mer arbetsorienterade kommuner, utan större 

universitet, blir dessa kommuner mer attraktiva för inflyttning i senare åldrar. Detta genererar i regel 

även en inflyttning av barn, då anhörigpersonerna som flyttar in ofta är föräldrar och i familjebildande 

ålder. Växjö kommun har däremot ett negativt flyttnetto sett till de som är i yngre arbetsför ålder. 

Detta hänger delvis samman med att universitetsstudenter flyttar vidare efter studierna. 
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De senaste fem åren (2013–2017) har Markaryds kommun lyckats balansera utflyttningen av 20–24 

åringar genom inflyttning av andra åldersgrupper, vilket genererat ett positivt inrikes flyttnetto under 

denna period. Även Ljungby- och Älmhults kommun har legat nära denna balans under perioden. Att 

nå en sådan balans är eftersträvansvärt för alla kommuner som inte är en universitetskommun. Faktum 

är att det är svårt, om ens önskvärt, att motverka utflyttningar av personer som flyttar för att studera. 

Däremot är det positivt, och möjligt, för kommuner utan ett universitet, att attrahera inflyttare som är 

i yngre arbetsför ålder och som studerat klart och står i begrepp att bilda familj. När det gäller 

kommunerna Markaryd-, Ljungby- och Älmhults kommun, som har haft ett förhållandevis högt 

flyttnetto för personer i denna grupp, är det intressant att notera att det är utlandsfödda som 

genererat ett stabilt inrikes flyttnetto. Ser vi till inrikes födda är det inrikes flyttnettot för dessa 

kommuner istället negativt. Detta indikerar att dessa kommuner verkar vara vinnare när det gäller 

sekundäromflyttning av utlandsfödda.  

För kommunerna Uppvidinge och Lessebo är det inrikes flyttnettot mycket lågt sett till de studerade 

åldersgrupperna. Detta beror delvis på att kommunerna haft en hög invandring de senaste åren och 

som genererat en hög sekundäromflyttning. De båda kommunerna har även ett negativt inrikes 

flyttnetto även om vi endast ser till inrikes födda. Detta gäller även för Tingsryds kommun som har ett 

negativt inrikes flyttnetto både sett till inrikes- och utrikes födda.  

 

Diagram 22: In- och utflyttningar till och från Kronobergs län, riktade flyttningsrelationer. Källa: SCB och egna bearbetningar 
av Region Kronoberg 

Den stora delen av flyttningarna till- och från länet sker i relation till grannlänen och storstadslänen. 

Utbytet med de övriga länen är ytterst begränsat. Länets negativa inrikes flyttnetto uppstår främst i 

relation till storstadsregionerna. Skåne län är det populäraste länet att flytta till och det är även från 

Skåne som Kronobergs län har den högsta inflyttningen. Dock är det fler kronobergare som flyttar till 

Skåne än skåningar som flyttar till Kronoberg. De län som Kronobergs län förlorar flest invånare till, i 

förhållande till antalet inflyttare från dem, är i rangordning; Skåne-, Stockholms-, Västra Götalands-, 
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Hallands- samt Östergötlands län. Även om antalet in- och utflyttningar till- och från Blekinge-, 

Jönköpings- samt Kalmar län är många till antalet är nettosiffran nära noll. Med andra ord är det, till 

skillnad mot storstadsregionerna, ungefär lika många som flyttar mellan länen. 

De senaste fem åren har kommunerna Alvesta, Tingsryd, Lessebo samt Uppvidinge haft det största 

flyttutbytet i relation till Växjö kommun. Samtliga av dem har ett negativt netto i relation till Växjö. 

Växjö kommun har sitt största utbyte med Alvesta kommun, sedan följer de tre storstadskommunerna. 

Växjö kommuns positiva inrikes flyttnetto kommer dels från de mindre grannkommunerna i länet, dels 

från mindre kommuner utanför länsgränsen, exempelvis Hultsfred, Vetlanda, Gislaved samt Nybro.  

Även Ljungby kommun har Växjö kommun som starkaste flyttningsrelation. Dock är den svagare än för 

de kommuner som gränsar till Växjö. Ljungby har även ett stort utbyte västerut, med Halmstad och 

Göteborg. De senaste fem åren har Ljungby kommun haft ett positivt flyttnetto i relation till Alvesta, 

Hylte samt Uppvidinge. Under samma period har kommunen förlorat flest invånare till Halmstad, 

Helsingborg samt Göteborg. Markaryds kommun har störst utbyte med Ljungby-, Hässleholm- samt 

Halmstads kommun. Kommunen har ett positivt netto i förhållande till Hässleholms-, Uppvidinge-, 

samt Kristianstads kommun. Däremot är nettot negativt i relation till kommunerna Lund, Laholm samt 

Göteborg. Älmhults kommun är den kommun i länet med mest dragning söderut. De tre starkaste 

flyttrelationerna är i relation till kommunerna Osby, Växjö samt Malmö. Kommunen har ett positivt 

netto i relation till Alvesta, Lessebo samt Tingsryd. Däremot förlorar man invånare till Malmö, Växjö 

samt Lund.  

I sammanhanget är det intressant att fråga sig vad det är som får en människa att flytta till en viss 

plats? Varför är vissa platser mer attraktiva än andra?  

En grundförutsättning för att människor ska överväga att flytta till en plats är att där finns möjlighet 

till att få ett arbete eller en försörjning i form av studier. Här är det dock viktigt att poängtera att 

arbetena inte behöver finnas i den potentiella boendekommunen, utan tillgången till arbete är vad 

som är viktigt – arbetsmarknaden kan lika gärna finnas i en intilliggande kommun, så länge 

kommunikationerna dit är tillräckligt bra för att möjliggöra pendling.  

Utöver försörjningsmöjligheter behöver en plats erbjuda potentiella inflyttare en rad olika saker för att 

de ska uppfatta platsen som attraktiv. Helheten av de olika delarna en plats erbjuder kan beskrivas 

som den erbjudna livsmiljön. En livsmiljö består av fysiska dimensioner, så som platsens arkitektur och 

naturmiljöer, men också av sociala och kulturella faktorer som känslan av trygghet, sammanhållning, 

tolerans och öppenhet hos befolkningen som bor på platsen. Inte minst omfattar attraktiva livsmiljöer 

olika boendealternativ. Tillgång till vackra boendemiljöer stärker en plats attraktivitet. Boende vid 

vatten, eller nära tillgång till kollektivtrafik och service är typiska egenskaper som förknippas med ett 

attraktivt boende. Enligt studier som följt olika flyttgenerationer har boendet kommit att tillmätas allt 

större betydelse. En bostad som motsvarar flyttarens preferenser sett till storlek, pris och placering är 

därför av stor betydelse ur ett attraktivitetsperspektiv.  

Utöver boende- och arbetsmöjligheter är ett tillfredsställande serviceutbud något som bör finnas på 

en plats för att den ska anses attraktiv. Med service avses här både offentlig- och privat sådan. En viktig 

anmärkning här är att serviceutbudet i viss utsträckning är platsbundet. Sådan service som kan 

definieras som ”vardaglig” bör helt enkelt inte ligga allt för långt från hemmet. Det är inte helt enkelt 

att avgränsa vad som är platsbundna egenskaper, alltså sådant som bör finnas på en plats, eller vad 

som endast behöver vara tillgängligt att nå inom en viss restid. En måttstock som kan användas är att 

utgå från vad som i regel är ”sällanköp” och ”vardagsköp” i människors liv.  

En god kvalitet på det grundläggande serviceutbudet är förmodligen i flera fall viktigare än ett stort 

handels- och nöjesutbud, som istället kan nås genom goda kommunikationer. En plats attraktivitet är 
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även beroende av hur det sociala kapitalet på platsen ser ut. Att definiera socialt kapital, eller mäta 

det, är svårt. En vanlig definition är dock att socialt kapital inkluderar att människor litar på varandra 

och känner trygghet. Tillgång till mötesplatser och en stark civil sektor utgör i detta sammanhang 

viktiga faktorer. Det är när människor möts som tillit uppstår. I den meningen utgör ett rikt föreningsliv 

grund för ett starkt socialt kapital. Föreningar bidrar även till att ett stort utbud av olika aktiviteter 

finns att tillgå på platsen.  

Slutligen är en plats attraktivitet beroende av den kollektiva föreställning som finns om platsen. En del 

platser är behäftade med ett dåligt rykte, andra av ett gott sådant. Exempelvis är det lätt att platser 

som växer hamnar i en positiv spiral – fler människor innebär större skatteunderlag som frigör kapital 

för utvecklingsinsatser som i sin tur skapar en känsla av utveckling och framåtskridande. Motsatt gäller 

att platser med en negativ befolkningsutveckling kan hamna i en negativ spiral, där det minskade 

befolkningsunderlaget leder till neddragningar och en känsla av tillbakagång. 

Tätorternas utveckling 

På tätortsnivå är befolkningsutvecklingen i regel mer volatil än när man ser till en hel kommun. Vissa 

delar av en kommun kan ha en positiv befolkningsutveckling även om kommunen som helhet tappar 

invånare. Exempelvis kan vissa orter ligga strategiskt till i förhållande till arbetsmarknader utanför den 

egna kommunen, eller ha andra kvaliteter som attraherar människor att flytta dit.  

 

Karta 17: Befolkningsutveckling på tätortsnivå, faktiska tal (1990–2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Karta 18: Befolkningsutveckling på tätortsnivå, faktiska tal (2000–2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Sedan 1990 har endast 15 tätorter i länet haft en positiv befolkningsutveckling. Vid utgången av 2017 

fanns det 46 tätorter i Kronobergs län. Jämfört med 1990 är det färre tätorter som en följd av att 

flertalet har förlorat sin status som tätort som en följd av att invånarantalet kommit att understiga 200 

personer. Samtliga av kommunernas centralorter har växt sedan 1990. Vi kan därför tala om en 

inomkommunal befolkningskoncentrering under denna period; i samtliga kommuner har andelen av 

befolkningen som bor i centralorten ökat.  I faktiska tal är det Växjö, Ljungby samt Älmhult som har 

haft den högsta befolkningstillväxten.  Förutom de kommunala centralorterna har även Gemla, Rottne, 

Urshult, Ingelstad, Lidhult samt Skruv växt under denna period. 

Om vi ser till tätorternas utveckling ur ett kortare tidsperspektiv, 2000–2017, har 31 tätorter i länet 

haft en positiv befolkningsutveckling. Det var främst under andra hälften av nittiotalet som många 

tätorter minskade och under senare år har utvecklingen vänt i flera av dem, ofta som en följd av en 

ökad invandring. I procent har flera av de mindre tätorterna under denna period haft en exceptionell 

hög befolkningstillväxt. I exempelvis Urshult, Skruv samt Lammhult har invånarantalet ökat med 20 

procent under denna period.  

Det är svårt att dra några generella slutsatser om varför flera orter har haft en tillväxt under 2000-

talet. Tidigare studier Region Kronoberg genomfört pekar på att invandringen har bidragit till 

återupphämtningen i flera mindre orter, ofta med anledning av att där fanns lediga bostäder. I dessa 

fall finns en risk att uppgången endast blir temporär om sekundäromflyttningen blir omfattande. 

Särskilt gäller detta för orter med långa avstånd till större arbetsmarknader och som under längre tid 

haft en negativ befolkningsutveckling. I andra fall kan en stabilare befolkningsutveckling under de 
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senaste åren snarare handla om att orten kunnat dra nytta av sitt strategiska läge i förhållande till 

andra orter. Ofta är detta så kallade pendlingsorter med närhet till större arbetsmarknader, exempelvis 

Gemla. 

För en mer utförlig genomgång av orternas utveckling och profil hänvisar vi till rapporten 

Ortsutveckling i Kronobergs län som Region Kronoberg har tagit fram.  

Befolknings- och åldersstruktur i Kronobergs län 

2015 var ett historiskt år för Sverige; för första gången sedan befolkningsstatistikens födelse kom 

antalet män att överstiga antalet kvinnor. I Kronobergs län har detta förhållande dock varit rådande 

sedan lång tid tillbaka. Men under 2000-talet har könsgapet ökat i en historiskt sett hög takt och 2017 

var endast 49,2 procent av länets befolkning kvinnor, i riket låg nivån på 49,8 procent. I faktiska tal bor 

det drygt 3 300 fler män än kvinnor i länet. 

Den huvudsakliga förklaringen till att det idag bor fler män än kvinnor i Sverige är att det är fler män 

som flyttar hit från andra länder. Den historiskt sett höga invandringen under de senaste åren har 

därmed bidragit till det rådande mansöverskottet. Ytterligare faktorer till överskottet är att män lever 

allt längre och att det föds fler pojkar än flickor. Tillsammans med Blekinge län har Kronoberg den 

lägsta andelen kvinnor bland befolkningen i de södra delarna av Sverige. 
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Karta 19: Andel kvinnor av befolkningen, kommunal nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Karta 20: Andel kvinnor av befolkningen, regional nivå. Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Det finns regionala skillnader sett till hur stor andel av befolkningen som utgörs av kvinnor eller män. 

Högst är andelen kvinnor i regioner med ett näringsliv som har en mer service- och tjänsteinriktad 

branschstruktur. I län med hög branschkoncentration till industri- och råvarusektorn är andelen män 

högre. Kronobergs län har ett, i kulturgeografiska termer, ”traditionellt genuskontrakt”: Näringslivet 

är dominerat av branscher med en hög andel män anställda, exempelvis industri- och IT-sektorn, 

kvinnorna föder barn tidigare än kvinnor i riket och högutbildade kvinnor flyttar i högre utsträckning 

än högutbildade män från länet.  

Regioner med ett modernt genuskontrakt, exempelvis Stockholm och Skåne, har ett mer diversifierat 

näringsliv där branscher som är mer jämställda utgör en större del av arbetsmarknaden. Detta innebär 

att dessa regioner erbjuder fler karriärmöjligheter för kvinnor, givet könsuppdelningen på 

arbetsmarknaden, därav en högre andel kvinnor bland befolkningen. I turistintensiva regioner, likt 

Gotland, finns ett mer otraditionellt genuskontrakt där det är förhållandevis vanligt att kvinnor är 

egenföretagare. 

Inom Kronobergs län återfinns ett liknande mönster som i riket; andelen kvinnor av befolkningen är 

som högst i de mer service- och tjänsteintensiva kommunerna, som lägst i de mer industritunga. Ett 

annat samband är att de kommuner som har haft en hög invandring även har ett relativt högt 
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mansöverskott, exempelvis Uppvidinge- och Lessebo kommun. Andelen kvinnor är som lägst i 

Uppvidinge kommun (47,7 procent) och som högst i Växjö kommun (49,6 procent). 

På länsnivå finns den största överrepresentationen av män inom åldersgruppen 15–24 år. I denna 

grupp går det 114 män på 100 kvinnor. Högre upp i åldrarna jämnar fördelningen ut sig, men männen 

är överrepresenterade långt upp i åldrarna. I en del kommuner och inom vissa åldersgrupper är 

männens överrepresentation påtaglig. I exempelvis Uppvidinge kommun går det 133 män på 100 

kvinnor i åldersgruppen 25–34 år. I Tingsryds- och Lessebo kommun går det 124–126 män på 100 

kvinnor när vi tittar på åldersgruppen 15-24 år.  

Vilken betydelse har då mansöverskottet? I Sverige har Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, 

behandlat frågan i samband med hans medverkan i Framtidskommissionens arbete. Rothstein menar 

att unga män som inte hittar ett arbete eller en partner riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap 

som förhöjer risken för att falla in i kriminalitet och samröre med extremistiska strömningar. Att just 

unga män utpekas som en riskgrupp har flera olika skäl. Ett av de främsta skälen är att unga män 

presterar sämre i skolan än unga kvinnor. I takt med de ökade kunskapskraven på arbetsmarknaden 

försvinner många av de arbeten som traditionellt sett lågutbildade män har verkat inom, exempelvis 

inom industrin. Svårigheterna att ta sig in på arbetsmarknaden leder i sin tur, enligt Rothstein, till 

svårigheter att hitta en partner, vilket förstärker känslan av att ha blivit ”ratad”. Detta skapar en grund 

för samhällsmissnöje, våld och extremism.  

Att länet relativt sett har en lägre attraktivitet för kvinnor kan på sikt även hämma 

kompetensförsörjningen i länet. I de studier OECD genomfört om länet pekar de just på denna faktor; 

fler välutbildade kvinnor behövs inom exempelvis industrisektorn för att länet ska kunna bli en mer 

kunskapsintensiv ekonomi. Att locka kvinnor till de mer tekniska branscherna skulle på sikt kunna öka 

länets inflyttningsattraktivitet för kvinnor.  
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Karta 21: Andel utlandsfödda av befolkningen, kommunal nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Karta 22: Andel utlandsfödda av befolkningen, regional nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I Kronobergs län är 19,4 procent av befolkningen född i ett annat land än Sverige. Detta är över 

riksgenomsnittet där andelen uppgår till 18,5 procent. Under relativt kort tid har andelen utlandsfödda 

boende i länet ökat förhållandevis mycket. I början av 00-talet var endast nio procent av länets 

befolkning född utanför Sverige. Jämfört med övriga län har Kronobergs län den femte högsta andelen 

utlandsfödda bland befolkningen. Som högst är andelen i Stockholms- och Skåne län. Som lägst är den 

i Jämtlands- och Gotlands län. Av länets kommuner har fem av dem en högre andel utlandsfödda bland 

befolkningen än riksgenomsnittet. Som högst är andelen i Älmhults-, Markaryds- samt Lessebo 

kommun, där den ligger på mellan 23–26 procent. Som lägst är andelen i Tingsryds kommun där den 

ligger på 15,9 procent. I Växjö kommun ligger andelen på 18,1 procent och i Ljungby kommun på 18,3 

procent. 

51,4 procent av de som bor i Kronobergs län och som är födda i ett annat land än Sverige är män, vilket 

är något över nivån för inrikes födda i länet där andelen män ligger på 50,7 procent. De utlandsfödda 

invånarna i länet har en betydligt yngre åldersprofil än de inrikes födda. Försörjningskvoten för 

utlandsfödda är 43,5 och för inrikes födda 93,3. Sedan 2000 har utlandsfödda stått för hela 

arbetskraftstillväxten i länet och totalt har antalet invånare arbetsför ålder ökat med drygt 8 000 

personer. Utan invandringen hade länet istället haft en minskning på 7000 personer i arbetsför ålder. 

Nästan var fjärde person i arbetsför ålder i länet är född i ett land utanför Sverige, vilket är något över 

riksgenomsnittet (23,5 procent).  
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Karta 23: Demografisk försörjningskvot, kommunal nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Karta 24: Demografisk försörjningskvot, regional nivå (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Medelåldern i Kronobergs län är 41,5 år, vilket är 0,3 år mer än riksgenomsnittet. Försörjningskvoten i 

länet är 81,2 vilket även det är över riksgenomsnittet som ligger på 75,3. År 2000 låg kvoten i 

Kronobergs län på 75,1. En anledning till att den har ökat är att den stora kullen fyrtiotalister nu inträtt 

i pensionsålder, men även att antalet barn och ungdomar har blivit fler. Det finns stora regionala 

variationer sett till försörjningsbördan i länen. Som högst är den i Dalarnas län där den ligger på 86. I 

Stockholms län, där den är som lägst, ligger den endast på 66.  

På kommunal nivå är skillnaderna i försörjningskvoten betydande. Totalt har elva kommuner i Sverige 

en kvot som överstiger 100, vilket innebär att det är fler som ska ”försörjas” än antalet personer som 

ska ”bidra”. Det finns dock olika anledningar till varför dessa kommuner har en hög försörjningskvot. 

En del av kommunerna i denna grupp är populära inflyttningskommuner för pensionärer, exempelvis 

Borgholm. Andra kommuner i gruppen, som Pajala, har en hög kvot för att de genomgått en strukturell 

befolkningsminskning och som en följd av den har andelen äldre ökat betänkligt. En tredje variant är 

Lomma kommun, där andelen barn och unga är mycket hög. Det finns således olika drivkrafter till 

varför en kommun har en hög försörjningskvot. I regel har dock kommuner med en hög 

försörjningskvot det för att inflyttningen av yngre är låg samtidigt som utflyttningen av yngre bidrar till 

en äldre åldersstruktur då det är den äldre delen av befolkningen som bor kvar. 

I Kronobergs län har kommunerna Uppvidinge, Markaryd, Lessebo, Tingsryd samt Alvesta en 

försörjningskvot på 89 eller mer. Som högst är den i Lessebo där den ligger på 96. Att Lessebo kommun 
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hamnar högt beror dels på att försörjningsbördan från de äldre ligger över riksgenomsnittet, dels på 

att försörjningsbördan från de yngre är långt över riksgenomsnittet. Försörjningsbördan från de yngre 

i kommunen är högre än försörjningsbördan från de äldre. Medelåldern i Lessebo kommun är 41,7 år. 

Även Alvesta kommuns kvot på 90 förklaras främst genom att försörjningsbördan från de yngre är hög, 

medelåldern i kommunen ligger på 41,8 år. I Tingsryds-, Markaryds- samt Uppvidinge kommun 

förklaras den relativt höga kvoten främst av att försörjningsbördan från de äldre är över 

riksgenomsnittet, vilket den relativt höga medelåldern i de nämnda kommunerna påvisar (43,8–46 år).  

I kommunerna Älmhult, Växjö samt Ljungby är försörjningskvoten betydligt lägre än i ovan nämnda 

kommuner. I Älmhult är den 82,9, i Ljungby 82,6 och i Växjö 74,1. Av kommunerna i Kronobergs län är 

det således endast Växjö kommun som har en kvot som ligger under riksgenomsnittet. Medelåldern i 

Växjö ligger på 39,8 år, vilket är 6,2 år lägre än i Tingsryds kommun. I Älmhults kommun ligger den på 

41,1 år, vilket är under riksgenomsnittet, och i Ljungby kommun på 43,3 år. Att Älmhults kommun har 

en lägre medelålder men en högre försörjningskvot än riket beror på att andelen barn och unga bland 

befolkningen är högre. 

Befolkningsprognos och demografiska utmaningar i framtiden 

De senaste åren har Kronobergs län haft en historiskt sett mycket hög befolkningstillväxt. Även 

framledes förväntas länet att växa, men i en lägre takt. Den senaste femårsperioden (2013–2017) 

ökade länets befolkning med 6,3 procent. Den kommande femårsperioden (2018–2022) förväntas 

tillväxten att uppgå till 5 procent. I faktiska tal förväntas befolkningen att öka med nästan 10 000 

invånare fram till 2022. Om man ser ännu längre fram, till 2032, förväntas antalet invånare i länet att 

öka med drygt 25 000 invånare jämfört med idag, vilket skulle innebära att invånarantalet i länet skulle 

vara 222 914 personer år 2032. 

Det är fortsatt invandringen som förväntas att stå för den största delen av länets befolkningstillväxt de 

närmaste 15 åren. Dock förväntas den att minska något från och med 2018. Under den senaste 

femårsperioden invandrade det i genomsnitt 3 558 personer till länet om året. De kommande fem åren 

föreskriver prognosen att nivån minskar till i genomsnitt 3 287 personer om året. Dock är det viktigt 

att notera svårigheterna med att göra befolkningsprognoser under rådande förhållanden. 

Invandringen är avhängig en mängd olika faktorer som är svåra att kontrollera för, exempelvis 

nationella och europeiska regelverk, internationella konflikter och så vidare. Prognosen baserar sig på 

de antaganden för invandring till Sverige som SCB gjorde under 2018. 

Även ett positivt födelsenetto förväntas att bidra till den framtida befolkningstillväxten. Den senaste 

femårsperioden föddes det i genomsnitt 2204 barn om året i länet. Den kommande femårsperioden 

förväntas antalet födslar att uppgå till 2 349 om året. Från och med 2024 pekar prognosen på att det 

kommer att födas 2 500 barn om året och sedan stabiliserar sig antalet för att vara ungefär detsamma 

hela prognosperioden ut.  

Det inrikes flyttnettot förväntas enligt prognosen att fortsatt vara negativt de kommande fem åren. 

Både in- och utflyttningen till- och från länet förväntas att öka under prognosperioden, vilket beror på 

att antalet invånare både i länet och landet som helhet med stor sannolikhet ökar under 

prognosperioden. 
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Diagram 23: Befolkningsprognos för Kronobergs län (prognosperiod 2018–2032). Källa: Region Kronoberg 

Befolkningsprognosen för länet visar att försörjningskvoten kommer att öka som en följd av att fler 

förväntas att vara i ej arbetsför ålder samtidigt som antalet i arbetsför ålder inte förväntas att öka i 

samma takt. Under slutet av prognosperioden förväntas försörjningskvoten i länet att uppgå till 85,4, 

vilket är en ökning med 5,2 procent jämfört med 2017. Både unga och äldre förväntas att bidra till 

ökningen av försörjningskvoten. När det gäller den äldre åldersgruppen är det främst den grupp som 

är över 80 år som förväntas att öka, och det dramatiskt. Ökningen mellan 2017–2032 prognosticeras 

till nästan 50 procent.  

Att gruppen unga och äldre förväntas att öka relativt kraftigt under prognosperioden innebär med stor 

sannolikhet att välfärdsbehoven kommer att öka och därmed även kostnaderna. Ur en 

kostnadssynpunkt är det främst ökningen av antalet äldre, över 80 år, som kommer att påverka 

kostnadsutvecklingen för den offentliga sektorn. Det är i denna ålder vi kostar som mest för välfärden 

och ju fler som är i denna åldersgrupp, desto större utgifter. För att nå en balans behöver 

skatteintäkterna öka i motsvarande takt om kostnadsökningarna. Givet dagens förutsättningar 

kommer detta inte att ske; de demografiska behoven förväntas öka mer än arbetskraften och 

skatteunderlaget. För att lösa framtidens välfärd pekar SKL därför på att vi behöver vidta en rad olika 

åtgärder, exempelvis arbeta fler timmar genom att öka pensionsåldern, förbättra effektiviteten inom 

den offentliga sektorn samt genomdriva omfattande digitaliseringslösningar. Att endast lösa det 

framskrivna kostnadsgapet genom skattehöjningar skulle, enligt SKL, innebära omfattande höjningar 

som inte bedöms som realistiska att genomföra.  

I länet är förutsättningarna att klara ett ökat välfärdsbehov mycket olika. Som vi tidigare diskuterat är 

de demografiska skillnaderna redan idag omfattande. Det kommunala utjämningssystemet balanserar 
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idag de skillnader som finns i förutsättningar mellan kommuner och regioner. Dock kan en ökad 

belastning i kommuner med en redan utsatt demografisk struktur innebära att man får svårigheter att 

möta behoven bland annat med anledning av att det är svårt att rekrytera den kompetens som krävs. 

En ökad specialisering av samhällsservicen innebär att mindre kommuner kan få det svårt att hitta rätt 

kompetens i framtiden. På sikt ställer detta krav på att hitta nya kostnadseffektiva lösningar genom 

samverkan och innovation.  

Kultur 

De kulturella Kronobergarna 

Rapporter från Myndigheten för Kulturanalys visar att den svenska befolkningen är kulturaktiv.  

Kulturaktiviteten varierar dock mellan olika aktiviteter och mellan olika grupper i befolkningen. 2016 

genomfördes en regional kulturvaneundersökning i Kronoberg som visar att de vanligaste 

kulturaktiviteterna i Kronoberg är att lyssna på musik, se på film, läsa bok och fotograferat/filmat. 

Mindre frekventa kulturaktiviteter i undersökningen är exempelvis spela teater/deltagit i lajv, sjungit i 

kör eller gått på balett- eller dansföreställning. 

 

Diagram 24: Kulturvanor i Kronobergs län, andel av befolkningen som tagit del av kultur, efter aktivitet (2016). Källa: Region 
Kronoberg 

Flera av de vanligaste aktiviteterna i Kronoberg är även vanligast i riket som helhet. De vanligaste 

aktiviteterna har en låg tröskel för genomförande, de kan ofta genomföras när som helst, var som 

helst, utan krav på någon annans medverkan medan de mindre vanliga aktiviteterna sker vid specifika 

tillfällen och kräver mer än en persons intresse. Vid jämförelse mellan Kronoberg och riket framträder 
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en bild av en kulturell befolkning i Kronoberg. 14 av 19 jämförbara aktiviteter görs av Kronobergare i 

högre utsträckning än i riket.  

 

Diagram 25: Kulturvanor i Kronobergs län jämfört med riket (2016). Index = 100, riksgenomsnitt. Källa: Region Kronoberg 

Kronobergarna står särskilt ut vad gäller det egna skapandet. Detta resultat överensstämmer även med 

nationella undersökningar från SOM-institutet och Myndigheten för kulturanalys där Kronoberg 

tillsammans med Småland och öarna står ut avseende det egna skapandet. De nationella 

undersökningarna visar även att Småland med öarna har en lägre konsumtion av kultur jämfört med 

andra regioner men här visar regionens kulturvaneundersökning ett annat resultat.   

Kronoberg har flest bibliotek per invånare i landet och invånarna lånar fler böcker per invånare jämfört 

med riket. Trots detta är det färre i Kronoberg som har läst en bok eller lyssnat på en ljudbok jämfört 

med riket i helhet. Läsfärdighet och läsvanor hos barn och unga har under många år minskat. Framför 

allt visar statistiken på en försämrad läsförmåga hos pojkar. 

Det finns skillnader i hur vuxna tar del av och utövar kultur i Kronoberg. Åldersgruppen 65-85 år är 

minst kulturellt aktiv av de vuxna åldersgrupperna. De är påtagligt underrepresenterade vad gäller det 

egna skapandet. Män utövar och tar del av kultur i lägre utsträckning än kvinnor inom nästan alla 

konstområden i Kronoberg. De största olikheterna när det gäller vem som utövar och tar del av kultur 

finns dock avseende utbildningsnivå. Personer med låg utbildningsnivå tar del av och utövar kultur i 

lägre utsträckning än personer med högre utbildning. Särskilt underrepresenterade är lågutbildade vad 

gäller det egna skapandet. Det finns även olikheter vad gäller inkomstskillnader. Personer med lägre 

inkomst är generellt mindre kulturellt aktiva än personer med högre inkomst. De nationella 

undersökningarna visar även att kulturdeltagandet är större i städer. 
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Den kulturella delaktigheten 

Myndigheten för kulturanalys släppte 2018 en rapport om hur kulturvanor korrelerar och hur 

individers förhållande till kultur varierar med exempelvis kön, ålder, geografisk hemvist och sociala 

grupper (jobb). De konstaterar att: 

kvinnor, högutbildade, högre tjänstemän och boende i storstäder är mer benägna 

att ta del av kulturutbudet och vara kulturellt aktiva än män, lågutbildade, 

arbetare och boende i glesbygd. Samtidigt är förhållandet till kultur mer komplext 

än så. Om en person intresserar sig för en typ av kultur, låt säga teater, tenderar 

personen att gilla även en annan kulturtyp, såsom att gå på konstgalleri. Det finns 

tydliga mönster för vilka kulturyttringar som hänger samman och vilken publik 

som attraheras av samma kombinationer av kulturtyper. Teater och konst går bra 

ihop, men sammanfaller inte alltid med mer populärkulturella aktiviteter som att 

gå på rockkonsert. 

Detsamma gäller media. Högutbildade tar till sig mer nyheter än lågutbildade och källorna är olika, 

högutbildade fokuserar på nyheter på nationell och internationell nivå medan lågutbildade fokuserar 

mer på lokalnyheter. Forskaren Mikael Börjesson vid Uppsala universitet har i rapporten Rummet av 

kultur- och medievanor i Sverige 2015 tydliggjort skillnaderna i kultur och mediekonsumtion. Han visar 

att det ofta är en fråga om att vara kulturellt aktiv i relativt hög utsträckning eller inte alls vara aktiv. 

Att besöka konstutställning, museum, teater, naturpark, klassisk konsert, fornminne och bibliotek samt 

att läsa facklitteratur och lyssna på P1 och P2 hänger således ofta samman.  

I rapporten lyfts även skillnader mellan sociala gruppers förhållanden till kultur och media. Vid vad 

Börjesson kallar den finkulturella polen finns grupper med hög utbildningskapital såsom läkare och 

universitetslärare tillsammans med kulturarbetare och journalister. Högre tjänstemän, ekonomer, 

civilingenjörer och sjuksköterskor konsumerar bred kultur kombinerat med viss finkultur. Samtliga 

arbetarkategorier och företagare är minst orienterade mot finkultur.  

Detta innebär att kompetensförsörjningen av exempelvis läkare, civilingenjörer och sjuksköterskor är 

beroende av den kulturella infrastrukturen i länet. Rapporten synliggör även problematiken med 

kulturens angelägenhet för grupper som tar del av kultur i låg grad eller inte alls tar del av kultur.  

Barn och unga 

Det finns skillnader i barn och ungas möjligheter att ta del av kulturen i länet. Skillnaderna påverkas av 

geografiska avstånd, graden av resurser i exempelvis skolan, omfattningen av samordning mellan olika 

aktörer samt vårdnadshavares utbildnings- och inkomstnivå. Det gör att det regionalt finansierade 

kulturutbudet är tillgängligt för barn och unga i olika stor utsträckning. Skolorna i länet har också 

betydelse för barn och ungas tillgång till kultur. Samtliga kulturorganisationer med regionala uppdrag 

erbjuder ett utbud riktat till barn och unga och flertalet har målgruppen som sin starkaste prioritering. 

Kulturorganisationernas erbjudanden till skolor utformas för att bidra till att uppfylla skolans uppdrag 

och målsättningar. Region Kronoberg samarbetar med Växjö kommun kring en regional utbudsdag om 

kultur i skolan. Kulturorganisationer lyfter särskilt att det är svårt att nå gymnasieskolor, särskolor och 

unga vuxna. 

Myndigheten för kulturanalys genomförde 2017 en nationell undersökning om barn och ungas 

kulturaktiviteter i årskurserna 5 och 8 samt gymnasiets årskurs 2.  I rapporten Barn och ungas 

kulturaktiviteter konstateras att kulturdeltagandet på fritiden är högt bland barn och unga. Att titta på 

film, tv eller video var den vanligaste konsumtionen av kultur för barn och unga tillsammans med 

biobesök.  
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Vad gäller eget skapande är fotografering, att måla/rita eller sjunga solo/rappa vanligt tillsammans 

med att spela mobilspel eller tv-/datorspel. Barnen i de yngre årskurserna är generellt mer kulturaktiva 

än barnen i de äldre årskurserna. De går även i högre utsträckning i kultur- eller musikskola. Flickor är 

mer kulturaktiva än pojkar, exempelvis avseende dans, eget skapande, deltagande i kulturskola och 

läsning av skönlitteratur. Vad gäller facklitteratur syntes inga könsskillnader. Pojkar i de högre 

årskurserna spelar och tittar betydligt oftare på tv- eller datorspel än flickor.  

 

Diagram 26: Barn och ungas kulturvanor i Sverige 

Föräldrarnas utbildning påverkar i hög grad barnens kulturaktiviteter och barn till föräldrar med högre 

utbildning har ett högre kulturdeltagande. De läser även mer än barn till föräldrar med förgymnasial 

eller gymnasial utbildning. Det är inga större skillnader i kulturutövandet vad gäller barn och unga med 

utländsk bakgrund och de med svensk bakgrund.  

Små förändringar över tid 

De nationella kulturvaneundersökningarna som genomförts sedan 1989 visar att förändringarna i 

befolkningens kulturvanor är relativt stabila över tid. Under perioden har vissa frågor tillkommit. Några 

förändringar som skett på nationell nivå är dock att biobesöken har ökar från 60-69 %, att 

teaterbesöken har minskat från 47-39 % och att besök på rock- och popkonserter har ökat från 24 till 

36 % under perioden. 
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Diagram 27: Kulturvanor över tid, i riket (1989-2017). Källa: Kulturvaneundersökningen 

Professionella kulturskapare 

70 % av de professionella kulturskaparna i Sverige bor i någon av de tre storstadsregionerna. Störst 

koncentration till storstadsområden finns inom områdena dans, film och teater medan professionella 

kulturskapare inom musik samt bild och form har en större geografisk spridning. Många kulturskapare 

verkar dock i hela landet varför folkbokföringen kan ge en något missvisande bild. De flesta 

kulturskaparna i Kronoberg bor enligt Konstnärsnämndens rapport Konstnärernas demografi, 

inkomster och sociala villkor i Tingsryd och Växjö.  

 

Tabell 3: Konstnärernas utbildningsnivå, i riket (2014). Källa: Konstnärsnämnden 

Professionella kulturskapare kommer i högre utsträckning från hushåll med hög utbildningsbakgrund 

och nästan hälften av landets professionella kulturskapare har en eftergymnasial utbildning. I 

befolkningen i stort har 23 % eftergymnasial utbildning. Utbildade professionella kulturskapare har 
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dock en mycket lägre årsinkomst än personer med motsvarande utbildningsnivå. Nationellt har 

bildkonstnärer och professionella kulturskapare inom konsthantverk, form och design lägst inkomster. 

I Kronobergs län är mindre än 1 % av Sveriges professionella kulturskapare folkbokförda. Det sker även 

en utflyttning av professionella kulturskapare från Kronobergs län. Professionella kulturskapares villkor 

är tätt sammanknutna med den kulturella infrastrukturen inom det specifika konstområdet man verkar 

på. Kulturorganisationer med regionala uppdrag är arbetsgivare åt professionella kulturskapare, utgör 

mötesplatser, erbjuder nätverk och engagerar professionella kulturskapare från det fria kulturlivet. 

Könsfördelningen hos professionella kulturskapare är i riket jämn mellan män och kvinnor och 

könsskillnaden inom konstområden har jämnats ut de senaste åren. Kvinnornas medianinkomst var 

2014 85 % av männens. Det är en lite mindre inkomstskillnad än i befolkningen som helhet (81 %). I 

Kronoberg har kvinnorna dock en högre medianinkomst än männen. Kvinnornas medianinkomst är 

bland de högsta i landet för gruppen. Tilläggas bör dock att den trots detta enbart uppgår till 73 % av 

medianinkomsten för befolkningen. 
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Karta 25: Antal konstnärer per invånare (2014), regional nivå. Källa: Konstnärsnämnden 

Det finns stora inkomstskillnader mellan yrkeskategorier och konstområden. Kulturskapare som är 

verksamma inom teater, ord och musik har högre inkomster och kulturskapare inom film och bild och 

form har lägre inkomster. Inga konstnärliga yrkeskategorier når dock upp till medianvärdet av 

befolkningen. Inkomstspridningen inom yrkesgrupperna har ökat genom både en sänkning av de lägsta 

inkomsterna och en ökning av de högsta. Denna spridning är även regional och ökningarna har främst 

skett i Stockholm. Kulturskaparna i Kronoberg har den näst lägsta medianlönen i Sverige, enbart 

Blekinge har lägre. Inkomstspridningen är stor mellan de kulturskapare som har lägst och högst 

inkomster i länet. Detta gäller inte Kronobergs befolkning som helhet i jämförelse med andra län. 

Upphovspersoner har även en lägre inkomst än utövare. Många kulturskapare har en egen 

näringsverksamhet och många är även kombinatörer som även arbetar i andra branscher.  

Kulturskapare har i högre grad än befolkningen som helhet minst en förälder med hög utbildning (46 

% kontra 24 %).  I och med den ökande utbildningsnivån i Sverige har den yngsta åldersgruppen i 
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rapporten (20-29 år) en högre andel bland både kulturskapare och befolkning som helhet (70 % kontra 

43 %). Andelen kulturskapare med utländsk bakgrund är 16 % vilket är lägre än i befolkningen som 

helhet var 22 % har utländsk bakgrund. Skillnaderna är stora mellan konstområden och mellan varifrån 

kulturskaparna kommer. Det finns en högre andel kulturskapare inom dans och film med utländsk 

bakgrund än bland teater eller musik.   

Kommuner, landsting och myndigheter är viktiga beställare av de tjänster som professionella 

kulturskapare tillhandahåller. Till exempel som arrangörer av professionell kultur eller genom inköp av 

konstnärlig gestaltning. Att följa gängse rekommendationer och avtal för olika konstområden, till 

exempel medverkans- och utställningsavtal och Sveriges Författarförbunds 

arvodesrekommendationer, är av stor vikt för att möjliggöra för professionella kulturskapare att leva 

och verka i Kronoberg. 

Utbildningsområdet med grund- och gymnasieskola, kulturskola, folkbildning, universitet och 

högskolor är viktigt för utveckling av länets kulturliv genom att skapa förutsättningar för framtidens 

professionella kulturskapare. De utgör också en arbetsmarknad för professionella kulturskapare. 

Var finns kulturen 

För att möta utmaningarna kopplade till länets geografi är den uppsökande verksamheten hos 

kulturorganisationer med regionala uppdrag viktig. Kulturorganisationerna i länet har utvecklat 

omfattande strategier men också olika former av tjänster till kommunerna för att tillgodose 

efterfrågan. De producerar ett relativt omfattande utbud som är anpassat efter mindre lokaler, 

däremot påverkar förutsättningarna på lokal nivå möjligheterna för det regionala utbudet att nå 

invånare i hela länet. 

 

Karta 26: Aktiviteter per 1000 invånare inom kultursamverkansmodellen (2015-2017). Källa: Region Kronoberg 

Region Kronoberg säkerställer att det finns en stabil regional infrastruktur. För att kommunerna ska 

kunna dra nytta av det regionalt finansierade kulturutbudet behöver Region Kronoberg och länets 

kommuner fortsätta arbeta tillsammans. Kulturorganisationer med regionala uppdrag signalerar att 

det blir allt svårare att nå ut på lokal nivå. Det är en utveckling som sker parallellt med 
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verksamhetsutveckling kring mer rörlig kultur. Här finns en obalans och behov av tydlighet kring både 

förväntningar och ambitionsnivå i respektive kommun. Om regionala kulturorganisationer förväntas ta 

ett större ansvar för lokala arrangemang påverkar det deras möjligheter att genomföra sitt 

grunduppdrag. Det vill säga dels att producera ett utbud med hög konstnärlig kvalitet som i många fall 

även turnerar och dels utveckla arbetet med konstnärlig förnyelse. 

Arrangörskapet 

Ett fungerande och väl utvecklat lokalt arrangörskap är en förutsättning för att nå ut med kultur i hela 

länet. En viktig uppgift är att hitta former för kultur på orter där det inte finns ett fungerande 

arrangörsnätverk. Många av arrangörerna är ideella föreningar såsom till exempel kulturföreningar 

och Folkets Hus och Parker. En generell utmaning inom det civila samhället är att rekrytera nya 

medlemmar, framförallt när det gäller styrelsearbetet. En annan utmaning är att arrangörskapet är i 

förändring. Den som arrangerar kan också själv producera kultur, och nya former av nätverk av 

arrangörer är ofta mer lösa än de mer traditionella arrangörsföreningarna. Det ställer höga krav på 

arrangörsledet att förnya den egna verksamheten och vara relevant för publiken.  

Lokaler 

Utöver tillgång till arrangörer påverkas möjligheterna till kultur i hela länet av tillgången till lokaler som 

mötesplatser, scener och utställningsplatser. Bibliotek, studieförbund, bygdegårdsrörelsen, Folkets 

Hus och Parker och andra samlingslokaler utgör viktiga mötesplatser, inte minst utanför 

centralorterna. I centralorterna är snarare bristen på lokaler samt hyreskostnaden en utmaning för 

föreningar med begränsad ekonomi. Det finns olika lokalbehov bland olika konstformer. 

Att ta sig till kultur 

All kultur är inte rörlig utan kräver att invånare och besökare förflyttar sig för att ta del av den. En stor 

del av befolkningen i Kronoberg bor i så kallade stråk, där infrastrukturen och kollektivtrafiken är mer 

uppbyggd än på platser med färre invånare. Invånare som bor längs med stråken har bättre 

förutsättningar att ta del av kultur än invånare utanför stråken.  

För att möjliggöra för barn och unga att ta del av kultur under skoltid erbjuds subventionerade 

gruppbiljetter i ordinarie linjetrafik. Kostnader för transporter är fortfarande en utmaning både för 

skolor inom stråkstrukturen och de som inte har passande buss- och tåglinjer. Transportfrågan är också 

aktuell för andra målgrupper, till exempel när det gäller möjligheter att ta sig till och från olika 

besöksmål i regionen. 

Statligt finansierad kultur i Kronoberg 

Kulturrådet släppte 2018 rapporten Regional fördelning av Kulturrådets bidragsgivning 2017 som 

beskriver hur Kulturrådet fördelat sina statsbidrag. 2 % av Kulturrådets totala bidrag gick 2017 till 

Kronoberg. Uppdelat på kr/invånare hamnar Kronoberg nära medelvärdet i riket. Även inom ramarna 

för skapande skola är Kronoberg nära medelvärdet i riket. 

Kronoberg hamnar lågt i bidragsgivningen till den fria scenkonsten, litteratur, kulturtidskrifter och 

läsfrämjande och högt i bidrag till regional kulturverksamhet. Kronoberg fick något mer än 

riksgenomsnittet till musik- och kulturskolan per invånare. 

Kronoberg erhöll inga medel inom posterna: 

- internationell verksamhet och minoriteters språk och kultur,  

- kulturverksamhet i vissa bostadsområden, 

- bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare 

Region Kronoberg fördelar statsbidrag till regional kultur inom kultursamverkansmodellen.   
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För mer information om Kronobergs kulturella infrastruktur se Regional kulturplan för Kronobergs 

län.  
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Näringsliv, innovation, entreprenörskap och regional ekonomi 

Om regional tillväxt 

Ständig förändring 

Kronobergs län är, likt Sverige, en liten och öppen ekonomi. Som ett av de minsta länen i Sverige, sett 

till folkmängd, är det viktigt att ha en stark och konkurrenskraftig exportsektor för att kompensera för 

det begränsade marknadsunderlaget i regionen. Regionen har idag en hög internationaliseringsgrad 

och ett stort inflöde av externt kapital. Detta är positivt då kapitalet kan användas för att återinvesteras 

i regionen, vilket bidrar till arbetstillfällen och inomregional konsumtion. Den internationella 

exponeringen innebär dock inte endast möjligheter, med den följer även hot i form av global 

konkurrens och stor känslighet inför den internationella konjunkturen. 

De senaste decennierna har näringslivet i Sverige och Kronobergs län förändrats förhållandevis 

drastiskt. Vi har, mycket förenklat, gått från ett industri- till ett tjänstesamhälle. Allt färre arbetar med 

tillverkning och allt fler inom service- och tjänstesektorn. Detta är vad man brukar benämna som en 

strukturomvandling. Sådana har inträffat förut, exempelvis när jord- och skogsbruket rationaliserades. 

Strukturella omvandlingar inom näringslivet pådrivs av teknologiutveckling och förändrade 

konkurrensförhållanden. 

Strukturella förändringar är egentligen någonting positivt. När någonting gammalt lägger ner eller 

flyttar innebär det att resurser frigörs och kan användas till någonting mer produktivt. Detta är vad 

man kallar ”kreativ förstörelse”; ur det gamla kommer någonting nytt. De resurser som tidigare var 

uppbundna i något mindre värdeskapande kan nu ställa om och istället verka inom mer värdeskapande 

näringar. Att exempelvis yrken försvinner från en viss geografi till en annan innebär att de hamnat på 

ett ställe där de, relativt sett, gör mer nytta.  

Men även om strukturomvandlingar på sikt är positiva och också nödvändiga för ekonomins förnyelse 

kan omställningsperioder vara besvärande för den enskilde och vissa geografier. Det finns nämligen 

inga garantier för att den plats som drabbas av nedläggningar kommer att vara den plats där nya 

konkurrenskraftiga näringar växer fram. Detta kan leda till regionala obalanser, där vissa regioner blir 

vinnare och andra förlorare. För den enskilde kan omställningsperioden vara besvärande, då dennes 

kompetenser inte längre är vad som efterfrågas, utan istället krävs vidareutbildning för att kunna få 

arbete inom de nya näringar som växer fram. 

Ovan innebär att det är viktigt för en region att ha en hög omställningsförmåga. Utan innovation och 

anpassningsbarhet riskerar en geografi att hamna på efterkälken. Ekonomin och 

konkurrensförutsättningarna förändras ständigt. Om en region inte har en god anpassningsförmåga är 

risken att nedgångar i slutändan visar sig bli permanenta. Om försörjningstillfällen försvinner och inte 

ersätts följer en negativ spiral; kompetens försvinner, marknadsförutsättningar för olika verksamheter 

försämras och den allmänna attraktionskraften blir svagare.  

Var lokaliserar sig näringslivet? 

Allt sedan regional utveckling som studie- och politikområde vuxit fram har frågan om var jobben växer 

fram och hur detta påverkar folkomflyttningar varit själva kärnan. När skogs- och jordbruket 

rationaliserades och industrin växte fram skedde en inflyttning från landsbygd till tätorter. Under 

senare decennier har vi sett en liknande utveckling där framväxten av tjänstesamhället drivit på 

städernas tillväxttakt. Frågan är vad som påverkar ett företags lokalisering? Vad gör en plats attraktiv 

för företag?  

Enkelt sagt lokaliserar sig ett företag där det förväntas åtnjuta mest fördelar med hänsyn till kostnader 

och intäkter. Faktorer som påverkar kostnader och intäkter varierar beroende på vilken typ av företag 
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vi studerar. En historiskt sett avgörande faktor är dock transportkostnader. Om en plats erbjuder låga 

transportkostnader till olika marknader ökar attraktiviteten. Ett företag vill således vara lokaliserat 

nära sina kunder. De senaste decennierna har transportkostnaderna för varor dock minskat kraftigt 

vilket ökat varuproducerande företags rörlighet. Idag sänds varor över mycket långa avstånd med 

bibehållen avkastning, exempelvis mellan Asien och Europa. För tjänste- och serviceföretag är det dock 

inte varor som är den främsta insatsvaran utan människor. För att få så låga transportkostnader som 

möjligt, i egenskap av service- och tjänsteföretag, är det därför fördelaktigt att lokalisera sig i närheten 

av större befolkningskoncentrationer. Denna process leder till en koncentrering av både människor 

och verksamheter och driver på städernas tillväxt.  

Det är inte endast låga transportkostnader som gör det attraktivt för service- och tjänsteföretag att 

lokalisera sig i närheten av större befolkningskoncentrationer. Ur tätheten uppstår även fördelar; så 

kallade agglomerationsfördelar. Ibland kan de även kallas för, när det gäller service- och tjänsteföretag, 

urbaniseringsfördelar. Mekanismerna bakom urbaniseringsfördelarna är delning, matchning och 

lärande. Delning för att företagen som ligger nära varandra kan dela kostnader för exempelvis 

fastigheter och infrastruktur. De delar även kundunderlag i och med att de är lokaliserade på samma 

plats där många människor bor.  Matchning för att tätheten av människor och företag gör det enklare 

både för företag och arbetstagare att finna varandra inom en begränsad yta. Ju fler människor, desto 

fler specialistkunskaper att tillgå. Ju fler företag, desto större omställningsmöjligheter för invånarna. 

Matchningen gäller även för relationen mellan köpare och säljare; när flera företag ligger nära 

varandra får kunder enklare att ta del av tjänsterna, exempelvis gäller detta för butiker. En del näringar 

är helt beroende av att ligga nära befolkningskoncentrationer, exempelvis frisörer som inte kan 

transportera sina tjänster. Lärande för att flera företag och många människor på en relativt liten yta 

förenklar kunskapsspridning då interaktionsytorna blir många. Sammantaget leder dessa mekanismer 

till en positiv spiral för befolkningstäta geografier, vilket är en förklaring till att en allt större del av 

befolkningen lever i en stad och att den huvudsakliga jobbtillväxten sker där.  

Ovan innebär inte att geografier utanför städer saknar attraktivitet ur ett lokaliseringsperspektiv. En 

del näringar är platsbundna och beroende av de råvaror som finns på en viss plats, exempelvis när det 

gäller mineraler men även skogs- och jordbruk. Även företag inom turistsektorn är ofta platsbundna, 

exempelvis när det gäller naturturism. En del företag är även bundna till en specifik plats med 

anledning av att platsen i sig utgör själva varumärket eller är en viktig del av företagskonceptet. 

Men det är inte endast platsbundna naturresurser som gör befolkningsglesa geografier attraktiva för 

lokalisering. Ytstora verksamheter, exempelvis industrier, är i regel placerade utanför tätbefolkade 

geografier där markpriserna är billigare. Varuproducerande verksamheter, med varor som går att 

transportera över stora areal, är i viss mån inte heller lika beroende av ett stort befolkningsunderlag i 

den direkta närheten utan kunderna kan finnas långt borta. Snarare finns det incitament för företag 

inom varuproduktion att lokalisera sig nära företag inom samma bransch då detta ger skalfördelar och 

samarbetsmöjligheter mellan olika leverantörer och tillgång till branschspecifik kompetens. För 

befolkningsglesa geografier kan därför särskilda specialiseringar medföra täthetsfördelar inom en 

specifik bransch, vilket gör geografin attraktiv för lokaliseringar av företag som verkar inom den 

aktuella branschen. Detta kan benämnas som samlokaliseringsfördelar snarare än 

urbaniseringsfördelar. Exempelvis är det samlokaliseringsfördelar som olika kluster syftar till att 

generera. 
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Näringslivsstruktur och innovation 
Det finns stora skillnader i hur näringslivsstrukturen ser ut i Sveriges olika regioner. En del har en tydlig 

specialisering mot exportindustri, andra är mer inriktade mot tjänsteintensiva branscher. Generellt 

sett är det positivt för en geografi att ha en stor branschbredd, det minskar sårbarheten om enskilda 

branscher drabbas negativt. Även ett stort beroende av ett fåtal större arbetsgivare skapar en hög 

sårbarhet vid eventuella neddragningar. Något paradoxalt är det dock samtidigt viktigt för en region 

att ha vissa specialiseringar för att klara sig i en global konkurrens. Starka specialiseringar skapar 

komparativa konkurrensfördelar som kan attrahera lokaliseringar och inflöde av externa investeringar 

till regionen. Med andra ord behöver en region å ena sidan ha en viss bredd för att minska sårbarheten, 

å andra sidan en viss specialisering för att stärka konkurrenskraften. Det är en svår balansgång, där en 

region kan drabbas hårt om den är specialiserad inom ett fält som av olika anledningar utvecklas 

negativt.  

 

Diagram 28: Branschstruktur, sysselsatt dagbefolkning, 20-64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Växjö Ljungby Älmhult Alvesta Tingsryd Markaryd Uppvidinge Osby Lessebo 

Jord- och 
skogsbruk 

26% 18% 10% 14% 15% 5% 8% 6% 2% 

Tillverkning 24% 20% 8% 12% 7% 13% 12% 5% 3% 

Bygg och energi 51% 13% 8% 8% 6% 6% 5% 5% 2% 

Privata 
tjänstesektorn 

57% 10% 23% 3% 2% 1% 2% 3% 1% 

Offentlig 
förvaltning 

69% 10% 7% 2% 4% 3% 1% 3% 4% 

Vård och 
utbildning 

54% 15% 6% 9% 7% 4% 4% 5% 3% 

Handel, 
restaurang, 
transport, 
hotell, tjänster 

53% 11% 14% 7% 5% 4% 2% 5% 3% 

Okänt 60% 7% 2% 8% 5% 2% 10% 3% 5% 

Totalt 49% 14% 11% 8% 6% 5% 5% 5% 3% 

Tabell 4: Arbetstillfällenas fördelning mellan regionens kommuner, efter bransch, dagbefolkning 20–64 år (2016). Källa: SCB 
och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Det arbetar 90 200 personer i Kronobergs län, varav 65,3 procent är verksamma inom den privata 

sektorn, vilket är den femte högsta andelen i riket jämfört med övriga län. Den enskilt största 

branschen i länet, inom den privata sektorn, är tillverkningssektorn. Totalt finns 18,5 procent av 

arbetena i länet inom branschen. Det är även i detta avseende som länet skiljer sig gentemot riket. I 

riket som helhet arbetar endast 11,7 procent inom tillverkningssektorn. Jämfört med Kronobergs län 

är det i riket framförallt vanligare att arbeta inom den privata tjänstesektorn, byggbranschen eller med 

offentlig förvaltning. Detta innebär att länet har en större koncentration till exportintensiva näringar 

än riket. Småland-Blekinge är den mest industriintensiva regionen i Sverige sett till hur stor andel av 

arbetena som är förlagda till sektorn. Jämfört med övriga län är Kronobergs län det tredje mest 

specialiserade inom tillverkning. 

Inom regionen finns det, sett till branschstrukturen, väsentliga skillnader mellan kommunerna. I 

samtliga kommuner förutom Växjö är en högre andel av jobben inom industrin jämfört med riket. I 

Uppvidinge- och Markaryds kommun är nästan hälften av alla jobb inom industrin och i Alvesta, 

Ljungby samt Tingsryd nästan var fjärde. Växjö- och Älmhults kommun skiljer sig från de andra 

kommunerna i länet genom att ha en mer service- och tjänstebetonad branschstruktur. En skillnad 

mellan Växjö- och Älmhults kommun är dock att en betydande andel av jobben i Växjö finns inom den 

offentliga sektorn. Detta är inget ovanligt för en regional centrumstad, då myndigheter, universitet och 

sjukhus tenderar att lokaliseras där. Ur ett nationellt perspektiv sticker Älmhult ut. Trots ett litet 

befolkningsunderlag har kommunen en mycket stor privat tjänstesektor, vilket kan förklaras av ett 

större företags lokalisering i kommunen.  

Av samtliga jobb i regionen finns nästan hälften i Växjö kommun. Tillsammans med kommunerna 

Älmhult och Ljungby står Växjö för nästan tre fjärdedelar av jobbtillfällena i länet. Men fördelningen 

av jobben varierar stort beroende på vilken bransch vi studerar. Exempelvis återfinns endast var fjärde 

industrijobb i Växjö – trots att kommunen står för hälften av alla jobb i regionen. Tittar vi istället på 
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den privata tjänstesektorn finns 57 procent av de jobben i Växjö kommun. Tillsammans med Älmhults 

kommun står Växjö för 80 procent av länets arbetstillfällen inom den privata tjänstesektorn. 

Fördelningen av jobben inom vård- och utbildning är mer proportionsenlig, vilket beror på att denna 

sektor inte är lika specialiserad och koncentrerad som flera av de övriga. Att fördelningen av jobb inom 

länet varierar beroende på vilken bransch man studerar beror på att, som vi tidigare diskuterat, de 

olika kommunerna har olika fördelar för olika branscher.  

Om vi istället ser till arbetsmarknadsregionerna, vilket är mer relevant i sammanhanget, blir 

branschstrukturen mer balanserad än om vi endast ser till de enskilda kommunerna. Det är främst 

Ljungby arbetsmarknadsregion som har en stark specialisering inom tillverkningsindustrin, som en följd 

av att både Ljungby- och Markaryds kommun är specialiserade inom tillverkning. Att branschstrukturen 

blir mer balanserad när vi ser till arbetsmarknadsregionerna istället för de enskilda kommunerna 

understryker betydelsen av att främja en funktionell region. Ju större arbetsmarknadsregion som 

tillgängliggörs, desto mindre sårbarhet för de ingående kommunerna. Av de tre 

arbetsmarknadsregionerna i länet är Växjö arbetsmarknadsregion5 den i särklass största med 63 000 

anställda. I Ljungby arbetsmarknadsregion6 arbetar 17 000 personer och i Älmhults7 14 000.  

Vad innebär då länets näringslivsstruktur för dess konkurrensförutsättningar? Att ha en hög 

koncentration av arbeten inom tillverkningssektorn är positivt i den meningen att branschen 

attraherar externt kapital vid exportförsäljning. Dock innebär koncentrationen även en hög sårbarhet 

för konjunkturella nedgångar i viktiga exportländer. Branscher som är mer beroende av inhemsk 

konsumtion tenderar att vara mer motståndskraftiga och inte lika konjunkturkänsliga. För länet kan 

detta, och särskilt för geografierna med en hög koncentrationsgrad inom industrin, resultera i 

betydande nedgångar under lågkonjunkturer. De senaste åren har även en del industriföretag 

outsourcat sin verksamhet från regionen. För att fortsatt bevara en stark konkurrenskraft inom sektorn 

är det viktigt att successivt öka kunskapsinslagen i produktionen för att kunna konkurrera med länder 

som har ett lägre löneläge. 

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att gränsdragningen mellan industri- och tjänstesektor blir 

alltmer diffus och att branschuppdelningen inte till fullo ger en rättvis bild över hur den regionala 

ekonomin är sammansatt. Idag tenderar industriföretag att i allt högre utsträckning arbeta med 

tjänsteinslag och inte endast producera varor. Ju mer avancerade varor som produceras desto större 

behov av att koppla tjänster till produkterna, bland annat när det gäller installation och service. Med 

andra ord ökar tjänsteinnehållet inom industrin. En annan aspekt som gör gränsdragningen mellan 

tjänster och industri diffus är att industriföretag i relativt hög utsträckning outsourcar tjänster som 

tidigare rymdes inom företaget, exempelvis när det gäller IT, ekonomi samt marknadsföring. Detta 

innebär att industrisektorn genererar jobb inom andra branscher. Tyvärr är dagens statistik inte 

tillräckligt utvecklad för att beskriva dessa värdekedjor mellan de olika branscherna. 

Att vi idag saknar data för att på regional nivå kunna beskriva sambandet mellan industri- och 

tjänstesektor är olyckligt. Risken är att bilden av utvecklingen blir förenklad. För ett län likt Kronoberg 

är det självfallet så att den regionala service- och tjänstesektorn gynnas av en stark industrisektor, i 

och med att länet har ett litet befolkningsunderlag. Samtidigt finns det förstås tjänsteföretag i länet 

som i första hand inte har närmarknaden som primär marknad utan exporterar till andra regioner och 

länder.  

                                                           
5 Växjö arbetsmarknadsregion består av kommunerna Alvesta, Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd och Växjö 
6 Ljungby arbetsmarknadsregion består av kommunerna Ljungby och Markaryd 
7 Älmhults arbetsmarknadsregion består av kommunerna Älmhult och Osby  
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Ur ovan följer att det är viktigt att studera den regionala arbetsmarknaden bortom ett kommunalt 

perspektiv. Om industrin i de mindre kommunerna utvecklas starkt har detta en positiv effekt på 

service- och tjänstesektorn i Växjö. Invånarna i de mindre kommunerna kan i sin tur dra nytta av 

tillväxten inom service- och tjänstearbeten i Växjö genom att pendla till dem. Det beskrivna 

förhållandet understryker vikten av att utveckla starka arbetsmarknadsregioner som överlappar de 

administrativa gränserna. Genom starka arbetsmarknadsregioner med olika specialiseringar, beroende 

på förutsättningar, minskar den sammantagna sårbarheten i regionen. 

 

Diagram 29: Andel kvinnor inom olika branscher, Kronobergs län och Riket, dagbefolkning 20–64 år (2014). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

För att uppnå en hög innovationskraft är det viktigt att människor väljer yrke efter intresse och talang. 

Om rätt personer är på rätt plats, givet dess förmågor, ökar möjligheterna för en produktiv och växande 

ekonomi. Studier visar även att det finns ett samband mellan jämställdhet och tillväxt, att arbetsplatser 

med mångfald har en högre konkurrenskraft. Ur ett komptensförsörjningsperspektiv innebär den stora 
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könsuppdelningen på arbetsmarknaden att rekryteringsunderlaget för vissa branscher minskar 

väsentligt.  

Det finns en tydlig könsuppdelning på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar i långt lägre utsträckning än 

män inom den privata sektorn; 2014 var en tredjedel av arbetskraften, mellan 20–64 år, inom den 

privata sektorn i Kronobergs län kvinnor. Jämfört med 2009 var detta en ökning med 0,7 

procentenheter. Könsgapet har med andra ord minskat, men i en mycket långsam takt. I riket var, 

under 2014, 37 procent av de anställda inom den privata sektorn kvinnor.  

Det är inte helt enkelt att definiera vad som är en ”jämställd bransch”. Om vi endast ser till 

könsfördelningen hos de anställda, ett kvantitativt angreppssätt, är ett vanligt kriterium att använda 

ett 60/40-förhållande som en godtagbar nivå. Allt utanför ett 60/40-förhållande tolkas här som 

resultatet av någonting annat än slump och individuella intressen. Diagrammet ovan ska alltså tolkas 

på så sätt att om en bransch befinner sig inom det röda området uppnår den 60/40-kriteriet.  

Under 2014 var, enligt 60/40 definitionen, fem branscher i Kronobergs län jämställda, i riket var det en 

mer. Av de 15 branscherna hade riket en högre grad av jämställdhet än Kronobergs län i 11 av dem. 

Endast inom branscherna transport, kulturella- och personliga tjänster, information- och 

kommunikation samt finans- och försäkringsverksamhet hade Kronobergs län en högre grad av 

jämställdhet än riket, här definierat som avståndet från en 50/50 fördelning. Inom den största privata 

branschen i Kronobergs än, det vill säga tillverkningsindustrin, var andelen kvinnor av de anställda tre 

procentenheter lägre än riksgenomsnittet. Länet hade även en sämre position än riket inom de 

kvinnodominerade branscherna vård och utbildning, dock var gapet till riket i dessa fall mindre än 

gapet inom industrisektorn. 

Stora arbetsgivare och storleksklasser 

Det finns en vedertagen bild av att Kronobergs län har en småskalig företagsstruktur. Det år både sant 

och falskt. Om vi inkluderar arbetsställen utan anställda hamnar länet på plats nio jämfört med andra 

län när vi ser till hur många arbetsställen det går per anställda i länet. Ju fler arbetsställen per anställd, 

desto småskaligare företagsstruktur. Om vi däremot exkluderar företag med mindre än en anställd 

hamnar Kronobergs län näst sist jämfört med övriga län. I det avslutande avsnittet i detta kapitel ska 

vi mer ingående studera just företagande. Men redan här vill vi lyfta fram att det inte alltid är helt 

enkelt att definiera en regions näringslivsstruktur med hänsyn till storleken på arbetsställen. 
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Diagram 30: Antal företag per 1000 sysselsatta (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Totalt har länet, om man räknar med arbetsställen med 0 anställda, 27 800 arbetsställen. Utan 

arbetsställen med 0 anställda minskar siffran till knappt 7 000 arbetsställen. Enligt SCB:s definition 

räknas ett företag som aktivt om det är registrerat för moms, är arbetsgivare eller har F-skatt hos 

Skatteverket. Detta innebär att även lågaktiva företag, som inte utgör någon huvudsaklig försörjning 

för ägaren, inkluderas i statistiken. Av företagen med 0 anställda i regionen, totalt 20 800, är nästan 

hälften registrerade inom jord- och skogsbruk, vilket innebär att en skogsägare som registrerat 

skogsbruket för moms räknas som en företagare, oavsett avkastningen eller aktiviteten. 

Om ett företag har en anställd är det ofta ytterligare en person plus ägaren. Alltså arbetar det i själva 

verket två personer inom företaget, trots att det står en anställd. Detta beror på att ägaren relativt 

ofta inte plockar ut lön från företaget, utan istället tar denne ut någon slags utdelning som lön.  

Nackdelen med att inkludera företag utan anställda är att vi får både aktiva företag och mindre aktiva 

företag. I en del företag med 0 anställda är aktivitetsgraden och utdelningen hög, i andra nästintill 

obefintlig. Det finns således en risk att vi överskattar företagsamheten genom att endast studera 

antalet företagsförekomster. Därför redovisar vi i denna rapport både och. 

I Kronobergs län går det 77,5 arbetsställen, exklusive företag med 0 anställda, per 1000 anställda. Detta 

är under riksgenomsnittet som ligger på 87,6. På länsnivå finns den högsta siffran i Gotlands-, 

Jämtlands samt Hallands län, som alla tre är turistlän. Med den typen av näringslivsstruktur tenderar 

antalet företag att bli fler, då serviceföretag inom turism ofta endast har ett fåtal anställda. Bland 

länets kommuner återfinns en liknande struktur. I länet har Lessebo- och Tingsryds kommun flest 

arbetsställen per 1000 anställda. Som lägst är antalet i kommunerna Ljungby och Älmhult.  
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Om vi även inkluderar företag med 0 anställda i ekvationen framkommer att Kronobergs län har fler 

företag per anställda än vad som är fallet på riksnivå. Drygt hälften av företagen med 0 anställda är 

verksamma inom jord- och skobrukssektorn. Med andra ord är en förklaring till att länet har många 

företagare i detta avseende att det finns många skogsägare i länet. Detta framkommer även när vi 

studerar enskilda kommuner i länet. I exempelvis Tingsryd, som är en skogsrik kommun, uppgår antalet 

företagare per anställd till 490 stycken när vi inkluderar samtliga företagsstorlekar. Som vi påpekat 

tidigare kan vi dock tyvärr inte uttala oss om hur aktiva dessa företag är. En slutsats som kan dras är 

dock att om företag med 0 anställda i högre utsträckning än idag skulle anställa en person skulle det 

resultera i en rejäl hävstångseffekt för Kronobergs län. 

 

Diagram 31: Sysselsatta fördelat efter arbetsställets storlek (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Diagrammet ovan visar hur antalet anställda fördelar sig efter företagens storlek, därmed är inte 

företag med 0 anställda inkluderade. Jämfört med riket har länet både en lägre andel anställda inom 

större- (250+ anställda) och mindre (1–9 anställda) arbetsställen. Orsaken till detta är att länet har en 

hög andel anställda inom medelstora företag, här förstått som företag med 10–249 anställda. Detta 

hänger samman med länets näringslivsstruktur och hur den skiljer sig mot rikets. Företag inom 

tillverkningssektorn tenderar att ha fler anställda än företag inom exempelvis bygg och turism. Totalt 

arbetar 63 procent av de som är verksamma inom industrin i Kronobergs län i ett företag med mellan 

10–249 anställda. Detta är en långt högre andel än i flera av de andra privata branscherna. 
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Diagram 32: Sysselsatta i Kronobergs län efter företagets storlek och bransch (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 
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Diagram 33: Största offentliga- och privata arbetsgivare i Kronobergs län (2016). Källa: Svenskt Näringsliv 

Vad är då en önskvärd struktur i sammanhanget? Svaret beror på en rad olika omständigheter. 

Generellt sett innebär en hög andel anställda inom ett eller få företag en hög sårbarhet, särskilt för 

mindre kommuner. Sett till de större privata arbetsgivarna i länet hamnar bland annat Volvo, NIBE och 

IKEA i topp. För Älmhults och Markaryds del innebär detta en viss sårbarhet om företagen skulle flytta 

eller skala ner på sin verksamhet. Samtidigt är det självklart positivt för en liten kommun att ha ett 

stort företag som genererar flera arbetstillfällen, skapar lokala leverantörsnätverk, attraherar 

inpendling och därmed skapar grund för ett större serviceutbud och så vidare. Dock kvarstår faktum 

att om ett större företag drar tillbaka verksamhet i en mindre kommun drabbas den hårdare än om 

samma sak sker i en större kommun, då det finns en större branschbredd där. Därför är det viktigt för 

mindre kommuner att koppla upp sig till andra arbetsmarknader än den egna, då detta utvidgar basen 

av tillgängliga arbeten för invånarna och därmed minskar sårbarheten.  

Att ha flera små företag är positivt i den meningen att sårbarheten minskar; om ett företag försvinner 

påverkar det inte kommunen i helhet särskilt mycket. Flera företag innebär även att det finns mycket 

kunskap och erfarenhet av att driva företag, vilket kan vara positivt för att skapa ytterligare förnyelse. 

Dock är det med nödvändighet inte så att många företag i förhållande till befolkningen alltid innebär 

att näringslivet är starkt. Bilden behöver kompletteras med andra faktorer såsom hur den totala 

jobbtillväxten sett ut och hur konkurrenskraftiga företagen är på en internationell arena. Med andra 

ord ska inte antalet företag studeras som ett enskilt fenomen, utan som en del av den totala bilden. 

För Kronobergs län som helhet innebär koncentrationen till medelstora företag någonting positivt 

enligt OECD. De menar att framtidens tillverkningsföretag kommer att behöva vara mycket flexibla 
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med en hög omställningsförmåga, vilket medelstora företag bedöms ha större kapacitet till än mycket 

stora företag. För att lyckas med detta krävs dock regionen lyckas attrahera kompetens till dessa 

företag för att de ska kunna utveckla en mer kunskapsbaserad produktion.  

Näringslivets internationalisering 

Näringslivets internationalisering är ytterst betydelsefull för Kronobergs län. Regionen är beroende av 

exportmarknaden för att kompensera för ett förhållandevis litet befolkningsunderlag. Exportföretag 

bidrar till att ta hem investeringar till regionen som sedan kan omsättas i den lokala ekonomin, vilket 

resulterar i jobb både inom industrin och andra branscher.  För företag på landsbygden är export, både 

inhemsk och utländsk, mycket betydelsefull för att utveckla den lokala ekonomin. Tyvärr saknar vi idag 

statistik över den inhemska exporten, det vill säga export som går till andra regioner. Däremot har vi, 

på regional nivå, tillgång till en uppskattning av regionens varuexport till utlandet. Märk väl att vi även 

saknar tillgång till statistik om tjänsteexport på regional nivå, vilket försvårar möjligheterna till att ge 

en heltäckande bild av näringslivets exportgrad. 

På nationell nivå är Tyskland, Norge, Finland, USA samt Danmark de största exportländerna. Sverige 

har totalt sett ett positivt handelsnetto; landet exporterar för ett större värde än vad det importerar 

för. Inom varuexport är fordon, trä, elektronik och maskiner viktiga exportvaror för Sverige. Totalt står 

skogen för 10 procent av Sveriges totala varuexport. Sedan början av 00-talet har tjänsteexporten dock 

utvecklats starkare än varuexporten. Vid utgången av 2016 stod tjänsteexporten för drygt 30 procent 

av landets totala export. I början av 2000-talet låg nivån på runt 20 procent. De vanligaste tjänsterna 

som exporteras är affärstjänster, IT-tjänster samt transporttjänster.  
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Diagram 34: Exportvärde per invånare (2017). Källa: UD och SCB, egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Med hänsyn till vilka produkter och tjänster Sverige exporterar kan man konstatera att Kronobergs län 

har goda förutsättningar att vara ett framgångsrikt exportlän. Skogen är en central näring i regionen 

och även maskinindustrin. Inom tjänstesektorn har länet en hög specialisering inom IT, vilket är en av 

de största exporttjänsterna på nationell nivå. De goda förutsättningarna avspeglar sig också i 

exportstatistiken. Totalt exporterar Kronobergs län varor till ett värde av 35 miljarder kronor om året. 

I relation till befolkningen har länet den högsta exportintensiteten i riket, totalt uppgår exporten från 

länet till utlandet till nästan 180 tkr per invånare. Länet har således, mätt i exportvärde, en mycket hög 

internationaliseringsgrad. 

Ett annat sätt att studera en regions internationaliseringsgrad är att identifiera hur stark närvaron av 

utländska företag är i den regionala ekonomin. I regel är det positivt att utländska företag väljer att 

investera i en region. Det tyder på att regionen har konkurrenskraftiga produkter och tjänster som är 

intressanta att investera i. Utlandsägande kan även leda till att den regionala ekonomins uppkoppling 

till den globala värdekedjan förstärks.  

I Sverige arbetar drygt var femte person inom näringslivet i ett utlandsägt bolag. Att Sveriges ekonomi 

har globaliserats under de senaste decennierna framkommer med tydlighet i detta fall. I början av 90-

talet var knappt var tionde person anställd inom ett utländskt bolag. De enskilda länder som äger flest 

bolag i Sverige är Norge, USA, Danmark samt Storbritannien. Sett till antalet anställda inom de 

utlandsägda bolagen är Tyskland, Danmark, Norge samt USA de största ägarna. Av de utlandsägda 

bolagen i Sverige var nästan 80 procent tjänsteföretag.  
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Diagram 35: Andel av de sysselsatta inom näringslivet som är verksamma inom ett utlandsägt företag (2016). Källa: 
Tillväxtanalys 

Av de som är verksamma inom näringslivet i Kronobergs län arbetar 24 procent inom ett företag som 

är utlandsägt. Detta är den tredje högsta nivån i riket jämfört med övriga län, nivån är endast högre i 

storstadsregionerna Stockholm och Skåne. Av de anställda inom dessa bolag i Kronobergs län är 24 

procent verksamma inom tillverkningsindustrin och 72 procent inom tjänstesektorn. I faktiska tal 

uppgår antalet anställda inom utlandsägda bolag i länet till 14 400 personer.  

Som vi påpekade i inledningen av detta avsnitt har dagens regionala exportstatistik vissa begränsningar 

i den meningen att den inte inkluderar tjänsteexport. Även statistiken för varuexport har vissa brister 

och påverkas exempelvis av var ett företag är registrerat. Det är inte säkert att exportvärdet tillfaller 

de län där den faktiska produktionen sker. Men oaktat detta visar ovan statistik på att länet har en 

mycket god internationaliseringsgrad och ett högt inflöde av externt kapital till regionen. Detta är en 

stor konkurrensfördel givet regionens begränsade befolkningsunderlag. På sikt hade det varit 

intressant att även kunna identifiera hur stor den inhemska exporten är. Länet har nämligen en hög 

andel underleverantörer som indirekt bidar till exporten från andra regioner.  
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Den negativa aspekten av ett högt exportberoende är förstås beroendet av köpkraften i viktiga 

exportländer. Ekonomiska kriser på global nivå, exempelvis finanskrisen och eurokrisen, får ett stort 

genomslag i regionen. För att kunna parera dylika kriser i framtiden är det viktigt att länet arbetar för 

att diversifiera utrikeshandeln, men även verka för en diversifiering av den inomregionala ekonomin 

för att bygga upp en starkare motståndskraft och minska konjunkturkänsligheten.  

Näringslivets innovationsgrad och tillväxtvilja 

Det är svårt att mäta innovation. I princip är hela detta kapitel ett försök till att fånga in regionens 

innovationskapacitet. I förlängningen är målet med innovation, om vi utgår från det privata 

näringslivet, att skapa varor och tjänster som efterfrågas på marknaden. Effekterna blir således 

ekonomiskt tillväxt, ökad produktivitet och jobbtillväxt. Om en region har en stark utveckling sett till 

dessa variabler kan vi i regel anta att den även har en god innovationsförmåga. Men det finns mer 

direkta sätt att mäta innovationsförmåga på. Ett sätt är att undersöka om företagen faktiskt har någon 

innovationsverksamhet i den meningen att de utvecklar nya produkter eller tjänster. Tyvärr är denna 

statistik något begränsad på regional nivå. Men vi har använt de källor som finns tillgängliga för att 

kunna ge en någorlunda god bild av hur och i vilken grad företagen i regionen arbetar med innovation. 

De underlag vi har använt oss av kommer från enkätundersökningar genomförda av SCB och 

Tillväxtverket. Vi använder oss av följande definition när vi använder begreppet ”innovation” i detta 

avsnitt:  

En innovation ska vara något nytt eller väsentligen förbättrat som företaget antingen är först med att 

introducera på marknaden, eller som introduceras inom det egna företaget för första gången. 

Definitionen är framtagen av OECD och EU och finns redovisad i den så kallade Oslo-manualen. 

Innovationsstatistiken delas i sin tur in i fyra olika innovationskategorier, som presenteras i modellen 

nedanför. Att notera är att innovation således inte endast är en ny vara eller tjänst, utan kan även 

handla om nya processer inom ett företag, exempelvis processer som förbättrar produktions- och 

leveransflöden.  
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Modell 2: De fyra olika innovationstyperna. Källa: SCB 

Innan vi studerar statistiken är det motiverat att ställa frågan hur en innovation egentligen 

uppkommer? I litteraturen betonas att en innovation föregås av en stegvis process. Början till en 

innovation är en idé, som via olika steg slutligen kommersialiseras på en marknad. Därför brukar man 

tala om en ”innovationsprocess”. Denna process betraktades tidigare som linjär, där en innovation 

startade med en forskningsupptäck som sedan slutade som en kommersialiserad produkt eller tjänst. 

Forskning har dock visat att en innovation inte nödvändigtvis, eller till och med sällan, kommer ur en 

linjär process utan snarare ur en längre lärandeprocess. Det är sällan som några individer eller enstaka 

organisationer själva förmår att skapa en innovation, då en sådan ofta kräver en mångfald av olika 

kompetenser. Därför är det viktigt att en grund för samverkan finns, så att olika aktörer kan 

komplettera varandra under innovationsprocessen. 

Ovan innebär att det ur ett regionalt perspektiv är viktigt att arbeta med strukturer som främjar 

kunskapsutbyte mellan olika aktörer. Idag har sådana initiativ ett flertal olika namn, exempelvis 

klustermiljöer, innovationsmiljöer, innovationsbäddar och så vidare. I grund och botten handlar dessa 

initiativ dock om att stärka samverkan mellan centrala aktörer i en region. Detta sker genom att samla 

aktörer från samhällets olika delar – företag, akademin, civila sektorn, offentliga sektorn – inom olika 

sammanhang för att stärka deras kunskapsutbyte och kännedom om varandra.  Genom att stärka 

nätverken och kännedomen om varandra minskar transaktionskostnaderna mellan de ingående 

aktörerna och kunskap kan utbytas på ett produktivt och obehindrat sätt samtidigt som rätt aktörer 

kommer i kontakt med varandra. För att uppnå en stark innovationsgrad är det således viktigt att det 

finns täta nätverk i en region och att tilliten mellan de ingående aktörerna är hög. Utan en hög grad av 

tillit riskerar nya lösningar att utebli som en följd av att aktörerna inte delar med sig av kunskap med 

varandra, vilket ökar transaktionskostnaderna för kunskapsutbyte avsevärt.  

Det är inte helt problemfritt att skapa ett innovativt klimat i en region. Ett sådant klimat är beroende 

av en mängd faktorer som är svåra att kontrollera, exempelvis attityder och inställning till förnyelse 
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och omställning. Inte sällan brukar Gnosjö-regionen lyftas fram som en i sammanhanget intressant 

region, där man över tid har byggt upp ett klimat med en positiv inställning till entreprenörskap och 

anpassning. Även om det är svårt att sätta fingret på exakt vad som främjar ett gott innovationsklimat 

finns det vägledning att utgå ifrån. Örjan Sölvell, professor inom innovation, har identifierat sju 

innovationsgap som är viktiga att hantera för att främja ett gott innovationsklimat i en region:  

1. Forskningsgapet, som begränsar samspelet mellan företag och forskningsorganisationer  

2. Utbildningsgapet, som begränsar samspelet mellan företag och utbildningsorganisationer 

 3. Kapitalgapet, som begränsar samspelet mellan företag och utbildningsorganisationer  

4. Myndighetsgapet, som begränsar samspelet mellan företag och offentliga organ  

5. Gapet mellan företag, som begränsar samspelet mellan företag  

6. Gapet mellan kluster, som begränsar kopplingarna mellan olika kluster  

7. Det globala marknadsgapet, som begränsar kopplingarna mellan ett kluster och de globala 

marknaderna. 

Den senaste innovationsstatistiken som SCB tagit fram är från tidsperioden 2012–2014. Statistiken 

presenteras i rapporten ”Regional innovation statistics in Sweden 2012–2014” och släpptes 2016. 

Rapporten är baserad på en enkätundersökning som skickats ut till företagen i Sveriges olika regioner. 

Tyvärr är statistiken inte redovisad på länsnivå utan man använder istället den så kallade NUTS-2 

indelningen, vilket innebär att Kronobergs län slås samman med Jönköpings-, Kalmar- samt Gotlands 

län, under namnet Småland med öarna. Företagen som deltog i undersökningen hade mellan 10–249 

anställda. 

 

Diagram 36: Andel företag med innovationsverksamhet (2010-2014). Källa: SCB 
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Diagram 37: Andel företag som samarbetat i sitt innovationsarbete (2010-2014). Källa: SCB 

I enkäten framkommer att ungefär 45 procent av företagen inom Småland med öarna bedriver någon 

slags innovationsverksamhet i linje med de fyra olika inriktningar som preciserades i början av detta 

avsnitt. Nivån är i linje med riksgenomsnittet och relativt hög jämfört med andra regioner. Överlag är 

spridningen relativt liten mellan regionerna. På frågan om företagen bedriver något 

innovationssamarbete med andra företag eller aktörer framkommer att en mycket hög andel av 

regionens företag gör detta. Jämfört med övriga regioner hade Småland med öarna den högsta graden 

av innovationssamarbetande företag. Den vanligaste formen av samarbete var med företag som var 

leverantörer till företaget. Totalt bedrev nästan en tredjedel av företagen i regionen ett 

innovationssamarbete, att jämföra med riket där nivån låg på 28 procent.  

I Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet 2017 framkommer att 22 procent 

av företagen i Kronobergs län har utvecklat och sålt nya produkter. Detta är en högre andel än i riket, 

där nivån lågt på 17 procent. Andelen företag inom tjänstesektorn som utvecklat nya tjänster var dock 

något lägre i Kronobergs län (31 procent) än i riket (32 procent). På frågan om varifrån idéerna till att 

utveckla nya produkter och tjänster kom ifrån svarade 68 procent av företagen i länet att de kom från 

egna uppslag och idéer inom företaget, 12 procent att de kom från kunder samt 13 procent att de kom 

i samarbete med andra företag. 

 I Tillväxtverkets undersökning framkommer att innovationsgraden är högre för företag med mellan 

10–249 anställda jämfört med företag som har 0–9 anställda. Denna statistik finns inte nedbruten på 

regional nivå. Men för Kronobergs län torde företagsstrukturen som finns här vara en delförklaring till 

den relativt sett höga innovationsgraden i regionen, givet att en relativt sett hög andel av de anställda 

är verksamma inom företag med 10–249 anställda. Detta anknyter till den slutsats OECD drog om 

länet; att den nuvarande företagsstrukturen ger regionen en god omställningsförmåga och kapacitet 

till att ställa om till ett mer kunskapsdrivet näringsliv. På branschnivå visar samma undersökning att 

den högsta innovationsgraden gällande tjänsteinnovationer finns inom IT-sektorn och att 
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tillverkningssektorn generellt sett har en hög innovationsgrad. Även detta borde gynna länets 

innovationsgrad som en följd av att regionen har en specialisering inom dessa branscher. 

Förutom att undersöka vad företagen själva säger om sin innovationsverksamhet kan man även se till 

hur mycket medel företagen i regionen investerar i forskning och utveckling. Antagandet här är att om 

man investerar mycket i forskning och utveckling borde detta generera i en stärkt innovationsförmåga. 

Som vi nämnde tidigare i detta avsnitt är det dock inte självklart att det är forskning som föranleder en 

innovation. Men självfallet är forskning en nyckelkomponent för att främja innovation inom många 

verksamheter. 

 

Diagram 38: Näringslivets FoU-medel/BRP inom näringslivet (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

På nationell nivå finns en stark koncentration till storstadsregionerna av FoU-medel inom den privata 

sektorn. Totalt investeras nästan tre fjärdedelar av FoU-medel inom företagssektorn i någon av de tre 

storstadsregionerna. I de större städerna finns stor tillgång till specialistkompetens och det kan därför 

finnas incitament att förlägga forskningsavdelningar dit. 

I relativa tal står sig Kronobergs län väl jämfört med övriga regioner i Sverige. Totalt investerade 

näringslivet i regionen 2012 miljoner kronor i forskning och utveckling under 2015. Detta var, i relation 

till näringslivets BRP, den fjärde högsta nivån i riket. Procentuellt sett uppgick de privata FoU-

investeringarna i länet till 3,7 procent av BRP-nivån inom den privata sektorn. I riket låg nivån på 3,3 
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procent. Vi har tyvärr inte möjlighet att bryta ner FoU-statistiken på branschnivå eller på företagens 

storleksklasser. Vi vet helt enkelt inte om FoU-investeringarna i regionen beror på att många mindre 

företag bidrar eller att ett fåtal större investerar stora summor. På nationell nivå står dock företag med 

mer än 250 anställda för nästan 80 procent av FoU-investeringarna. Ett rimligt antagande är därför att 

förhållandet är liknande i Kronobergs län, vilket belyser betydelsen av de stora företagens närvaro i 

regionen.  

Regionala styrkeområden, kunskapsinnehåll och specialiseringar  

I detta kapitel studerar vi särskilt vilka näringar som är länets styrkeområden. Det vanligaste sättet att 

identifiera smarta specialiseringar är genom att använda den så kallade lokaliseringskvoten. Måttet 

återger hur stor en bransch i länet är i förhållande till riket. Om kvoten överstiger 1 innebär det att 

länet har en, jämfört med riket, specialisering inom branschen. I den här rapporten har vi definierat en 

hög specialisering som en kvot på 1,2 eller mer. En hög specialisering indikerar att länet har särskilt 

god konkurrenskraft inom området och erbjuder, av olika anledningar, gynnsamma förhållande till 

företag inom den aktuella branschen.  

För att utröna lokaliseringskvoten och specialisering inom specifika branscher för länet använder vi 

den finaste SNI-kodsnivån, som är femsiffrig. Totalt sett finns det 832 näringsgrenar. I tabellen nedan 

presenterar vi endast de näringsgrenar där länet har en hög specialisering. 
 

Kvot Anställda 

28.940 industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och 
lädervaror   

26,6 477 

31.021 köksmöbelindustri 23,4 253 

24.520 stålgjuterier 22,9 186 

74.101 industri- och produktdesignföretag 17,0 1905 

46.150 provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 14,9 198 

82.920 förpackningsfirmor 11,9 366 

28.250 industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom 
för hushåll 

9,7 1683 

24.420 aluminiumverk 8,8 441 

30.920 industri för cyklar och invalidfordon 8,3 227 

16.102 hyvlerier 7,5 531 

16.233 industri för träfönster 7,3 421 

22.220 plastförpackningsindustri 7,2 405 

23.130 industri för buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas 7,1 116 

28.220 industri för lyft- och godshanteringsanordningar 6,0 1077 

28.490 industri för övriga verktygsmaskiner   6,0 104 

28.290 industri för maskiner för allmänt ändamål 5,9 553 

28.920 industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner   5,8 998 

23.120 industri för bearbetat planglas 5,6 112 

28.300 industri för jord- och skogsbruksmaskiner  5,5 373 

52.100 centrallager och magasin 5,4 543 

31.090 annan möbelindustri 5,2 456 

10.840 industri för senap, ketchup, kryddor och andra 
smaksättningsmedel 

5,1 150 

95.110 reparationsverkstäder för datorer och kringutrustning 5,0 120 

25.120 industri för dörrar och fönster av metall 4,7 278 

47.591 möbelaffärer 4,3 1117 

46.492 partihandel med kontorsförbrukningsvaror 4,2 228 
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46.769 partihandel med övriga insatsvaror 4,2 337 

58.110 bokförlag 4,1 274 

31.011 industri för kontors- och butiksmöbler 4,1 336 

69.103 patentbyråer m.m. 3,8 108 

46.650 partihandel med kontorsmöbler 3,7 197 

95.120 reparationsverkstäder för kommunikationsutrustning 3,7 107 

28.140 industri för andra kranar och ventiler 3,7 162 

22.230 byggplastvaruindustri 3,7 117 

58.290 utgivare av annan programvara 3,2 719 

16.240 träförpackningsindustri 3,1 119 

18.122 boktryckerier, övriga tryckerier 2,8 470 

02.101 skogsägare 2,8 1391 

01.420 nötköttsproducenter 2,7 258 

25.620 verkstäder för metallegoarbeten 2,7 1336 

28.150 industri för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 2,5 204 

02.102 skogsskötselföretag 2,4 198 

33.120 reparationsverkstäder för maskiner 2,4 458 

16.231 industri för monteringsfärdiga trähus 2,3 300 

02.200 avverkningsföretag 2,3 334 

46.470 partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar 2,3 108 

23.610 industri för byggnadsbetongvaror 2,3 295 

10.130 charkuterier och annan industri för köttvaror 2,1 192 

28.110 industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon  2,1 188 

27.320 industri för andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar 2,1 114 

31.022 köksinredningsindustri 2,1 122 

28.990 industri för övriga specialmaskiner   1,9 185 

84.121 myndigheter som administrerar grundskole- och 
gymnasieskoleutbildning 

1,9 335 

62.030 företag för datordrifttjänster 1,9 265 

46.610 partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning 1,9 135 

25.110 industri för metallstommar och delar därav 1,9 335 

46.499 partihandel med övriga hushållsvaror 1,8 216 

46.731 partihandel med virke och andra byggmaterial 1,8 663 

46.521 partihandel med elektronikkomponenter 1,8 139 

00.000 näringsgren okänd 1,8 2010 

47.111 varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest livsmedel, 
drycker och tobak 

1,8 402 

28.130 industri för andra pumpar och kompressorer 1,8 111 

46.510 partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 1,8 399 

25.999 diverse övrig metallvaruindustri 1,7 264 

45.191 handel med lastbilar, bussar och specialfordon 1,7 123 

01.410 mjölkproducenter  1,7 278 

47.522 järn- och vvs-varuhandel 1,6 218 

85.591 utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av 
arbetsmarknadsskäl 

1,6 180 

85.321 gymnasieskolans yrkesinriktade linjer 1,6 450 

87.201 hem med särskild service för personer med utvecklingsstörning 
eller psykiska funktionshinder  

1,6 1721 

47.919 postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor 1,6 123 

17.122 annan tryckpappersindustri 1,6 123 
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16.239 industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 1,6 119 

22.290 annan plastvaruindustri 1,6 191 

49.410 åkerier 1,5 2045 

84.131 myndigheter som administrerar infrastrukturprogram 1,5 403 

87.301 servicehus, servicelägenheter för äldre samt ålderdomshem 1,5 4536 

84.123 myndigheter som administrerar hälso- och sjukvård 1,4 314 

85.510 sport- och fritidsskolor 1,4 100 

45.204 däckserviceverkstäder 1,3 103 

53.100 nationella posten 1,3 547 

47.593 bosättningsaffärer 1,3 132 

49.390 charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik 1,3 122 

85.521 kommunala kulturskolor 1,3 109 

88.993 socialkontor o.d. 1,3 638 

87.901 hem för barn och ungdomar med sociala problem 1,2 787 

42.110 anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar 1,2 474 

45.110 handel med personbilar och lätta motorfordon 1,2 743 

86.102 slutenvårdskliniker för somatisk sjukvård 1,2 4694 
Tabell 5: Specialiseringskvot och antalet anställda för näringsgrenar i Kronobergs län (2016). Källa: SCB 

Länet har en hög specialiseringsgrad inom 95 näringar. De mest intressanta näringarna är de som dels 

har en hög specialiseringsgrad, dels har många anställda. I tabellen ovan har vi rensat bort näringar 

som har under 100 anställda. Nedan har vi gjort en sammanfattning av ett antal branschkluster som 

identifieras i ovan tabell: 

 Trä-, möbel-, skogs-, industridesign- samt husindustri – Länets specialisering inom dessa 

näringar är förhållandevis bred och löper från råvaruproduktion till förädling. Länet har ett 

flertal större sågverk, men även en hög specialisering inom skogsskötselföretag, fabriker som 

producerar hus, industri för fönster, möbelindustri och så vidare. Inom branschen återfinns 

både designföretag och storproduktion. 

 Maskin- och verkstadsindustri – Länet har en stark specialisering inom maskintillverkning och 

verkstadsindustri. Branschen innehåller ett flertal slutproducenter, exempelvis inom 

skogsmaskiner och värmepumpar. Inom detta kluster återfinns även en mängd 

underleverantörer.  

 Övrig industri – Andra industrinäringar som länet har en hög specialisering inom är plast-, 

betong-, aluminium- samt glasindustrin. Plastindustrin består både av underleverantörer- och 

slutproducenter med egna varumärken. Glasindustrin i länet är betydligt mindre än vad den 

har varit, dock genererar den även turistiska värden.  

 Partihandel, lager och åkerier -Länet har en hög specialiseringsgrad inom åkerinäringen. Detta 

hänger delvis samman med den höga specialiseringen inom trä- och skogsindustrin, men även 

med att länet har en hög specialisering inom ett flertal handelsnäringar. En allt större del av 

handeln idag sker via internet vilket genererar ett stort transportbehov. De senaste åren har 

större e-handelsföretag etablerat sig i regionen men även nya logistikverksamheter. Även 

posten har utvecklat sin logistikverksamhet i länet de senaste åren. 

 IT och programvaruutveckling – Länet har en hög specialisering inom IT-sektorn. Främst har 

länet en specialisering inom utgivning av programvara, där flertalet stora företag med 

inriktning mot bokföring, skoladministration, spel m.m. opererar. För att ligga utanför 

storstadsregionerna sticker länet ut genom att ha en hög specialisering inom detta fält. 

Ovan är ett försök till att kategorisera och beskriva länets styrkeområden. En sak att notera är att en 

näring kan ha stor betydelse för en region även om den inte har en hög specialiseringsgrad. Exempelvis 
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är restaurangnäringen av stor betydelse för länet, men den har ingen hög specialiseringsgrad i relation 

till riket. Specialiseringsgraden är framförallt intressant för att identifiera en regions komparativa 

fördelar, det vill säga vilka näringar regionen erbjuder särskilt goda förutsättningar jämfört med andra 

regioner. 

 

Diagram 39: Arbetsmarknadens kunskapsintensitet baserat på andelen anställda inom olika branscher (2016). Källa: SCB, 
Eurostat och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

När OECD gjorde sin studie över Småland-Blekinge var en central slutsats att regionen behöver, för att 

påsikt behålla en stark konkurrenskraft, höja kunskapsinslaget i näringslivet. Detta kan ske dels genom 

att höja kunskapsnivån inom industrin, dels genom att diversifiera näringslivet och skapa fler jobb inom 

den kunskapsintensiva tjänstesektorn. I diagrammet ovanför ser vi hur de anställda i regionerna 

fördelas utifrån en branschindelning som utgår från kunskapsinnehållet i de olika näringarna. De olika 

kategorierna är skapade av Eurostat och används för att jämföra kunskapsintensiteten i olika EU-

regioner. I diagrammet är regionerna sorterade i fallande skala sett till hur stor andel av arbetskraften 

som är verksamma inom en kunskapsintensiv näring.  
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Jämfört med andra regioner hamnar Kronobergs län och övriga Smålandslän långt ner på skalan sett 

till hur kunskapsintensivt näringslivet är. Främst är andelen som arbetar inom kunskapsintensiva 

tjänstenäringar (KIS) lägre än i flera andra regioner. Istället har Kronobergs län en hög andel anställda, 

jämför med riket, inom medelhög- till lågteknologisk tillverkning. Den stora differensen jämfört med 

riket är andelen som arbetar inom KIS. I riket uppgår denna andel till 50,3 procent, i länet till 44,4 

procent. Endast Hallands- och Jönköpings län har en lägre andel anställda inom KIS. Enligt OECD medför 

den relativt sett låga koncentrationen till kunskapsintensiva näringar en hög konjunkturkänslighet för 

länet. Samtidigt har länet en stark specialisering inom medelhög-teknologisk industri, det är där länets 

styrkeområden finns ur ett komparativt perspektiv. På sikt är det därför viktigt att successivt höja 

kunskapsinnehållet inom dessa näringar för att kunna dra nytta av dessa specialiseringar.  

På arbetsmarknadsregionsnivå är det framförallt Ljungby kommun som skiljer sig från 

riksgenomsnittet. I Ljungbys arbetsmarknadsregion arbetar 34,6 procent av arbetskraften inom en 

kunskapsintensiv tjänstenäring, vilket är 16 procentenheter under riksgenomsnittet. Istället har 

Ljungby, jämfört med riket, en långt högre andel av arbetskraften inom medelhög- till lågteknologisk 

tillverkning. I sig är detta inget förvånande då Ljungby- och Markaryds kommun har en stark 

specialisering inom tillverkning och ett förhållandevis litet befolkningsunderlag. Dock innebär 

strukturen att Ljungbyregionen har en stor del av arbetskraften inom sektorer som är satt under en 

stark konkurrensen från omvärlden, därmed uppstår en hög konjunkturkänslighet. I Älmhults 

arbetsmarknadsregion ser förhållandet något annorlunda ut. Även här ligger man under 

riksgenomsnittet sett till hur stor andel som är verksamma inom kunskapsintensiva tjänstenäringar, 

dock inte i samma grad som Ljungby. I detta fall är dock den främsta orsaken till differensen att en 

långt större del av arbetskraften, jämfört med riket, är verksamma inom servicenäringar utan högre 

kunskapsinnehåll. Denna del av näringslivet är i hög grad driven av inhemsk konsumtion och inte satt 

under samma internationella konkurrenstryck som industrin. 

Med hänsyn till ovan är det förstås intressant att ställa frågan hur en region mer exakt kan expandera 

näringslivet och stärka kunskapsinnehållet inom det? Studier inom området visar att innovationer och 

utveckling i en region inte sker ur ”intet”. Detta innebär att den nuvarande strukturen utgör en ram 

för vad som kan förväntas att växa fram i en region. Det är kunskaperna som finns inom existerande 

struktur som behöver utvecklas och korsbefruktas för att främja konkurrenskraften. I litteraturen kallas 

detta för ”relatedness-länkar”. De olika specialiseringarna inom en region är enligt denna teori djup 

inbäddade i regionala kunskapsstrukturer. Exempelvis är förmodligen en dominerande industri i en 

region sammanlänkad med en rad olika andra näringar och kunskapsresurser som finns i regionen. 

Utgångpunkten för nya regionala branscher och produktion är således dagens struktur. Genom att 

främja kunskapsöverbryggande verksamhet mellan branscher inom en region kan nya innovationer 

uppstå, utifrån kunskap och färdigheter som finns på platsen. Detta innebär att länet, enligt denna 

teori, i viss mening ska ”gräva där man står”. Innovationer följer således i viss mån ett ”stigberoende”, 

där tidigare strukturer och nätverk leder till nya inslag i näringslivet. För att främja en framväxt av 

någonting nytt är det därför viktigt att skapa ett klimat som tillåter en hög grad av kunskapsutbyte 

mellan aktörer. I Kronobergs län kan detta exempelvis innebära att morgondagens innovationer och 

nya branscher kommer att uppstå i gränslandet mellan trä, tillverkning och IT.   

Teorin om ”relatedness” mellan olika näringar belyser även det faktum att dagens branschindelning 

till stora delar är bristfällig. Egentligen är det interaktionen och samspelet mellan näringarna och de 

olika kunskapsstrukturer som finns som är viktigt för en region. Därför är det viktigt att framöver 

utarbeta nya metoder för att beskriva sådana förlopp, snarare än att endast redogöra en statisk bild 

över hur arbetskraften fördelas mellan olika branscher.  
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Tillväxt och produktivitetsutveckling 
I detta avsnitt redovisar vi hur utvecklingen i länet har sett ut när det gäller jobbtillväxt, ekonomisk 

tillväxt och produktivitetstillväxt. Balansen mellan produktivitetstillväxt och jobbtillväxt är central för 

regional utveckling. Produktiviteten behöver öka för att vi ska bli mer effektiva och värdeskapande, 

detta är nödvändigt för att välståndet ska öka och regionen ska kunna upprätthålla en god 

konkurrenskraft. Ökad produktivitet innebär att vi blir bättre på att göra någonting, att värdet av en 

arbetad timme blir allt högre. Historiskt sett har en ökad produktivitet resulterat i att vi arbetar mindre 

men åtnjuter en långt högre levnadsstandard jämfört med tiden innan industrialiseringen. Samtidigt 

kan produktiviteten öka på bekostnad av antalet arbetstillfällen. Låt säga att en region genomgår 

kraftiga rationaliseringsprocesser där jobb ersätts med maskiner. Då ökar produktiviteten kraftigt 

samtidigt som många blir utan jobb, om inte nya jobb inom andra näringar växer fram samtidigt. 

Produktivitets- och jobbtillväxt hänger med andra ord samman med befolkningens utbildningsnivå. I 

takt med att näringslivet blir allt mer specialiserat och värdeskapande ökar även kunskapskraven. Om 

inte kompetensförsörjningen hänger med i denna utveckling finns en risk för att 

produktivitetsvinsterna för regionen uteblir. 

 

Diagram 40: Utveckling av antalet anställda, dagbefolkning 20-64 år (1993-2017). Index = 100 (1993). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Över tid har Kronobergs län haft en god konkurrenskraft sett till hur många jobb som har skapats i 

regionen. Efter nittiotalskrisen, som nådde sin kulmen 1993, hade länet en mycket god återhämtning. 

Mellan 1993–2007 ökade antalet jobb i regionen med 17,8 procent. Detta var något över 

riksgenomsnittet, som under samma period låg på 16,6 procent. I relation till andra län hade Kronoberg 

den sjunde högsta tillväxten i riket. Endast storstadslänen, Hallands- och Jönköpings län hade en högre 

tillväxt under denna period. I denna rapport ska vi inte fördjupa oss i vad som föranledde länets goda 

tillväxt under denna period. Men generellt sett kan sägas att länet under denna period hade en god 

tillväxt av framförallt två olika skäl: 1) industrin tappade inte lika många jobb som på riksnivå, 2) nya 

näringar växte fram i länet och universitetet expanderade. Med andra ord lyckades Kronobergs län 

dels att ställa om och bevara konkurrenskraft inom industrisektorn, dels diversifiera och utveckla nya 

jobb inom service- och tjänstenäringar. Exempelvis har Växjös befolkningstillväxt bidragit till att fler i 

länet arbetar inom serviceintensiva tjänster, handel och IT. Även Ikeas fortsatta expansion i Älmhults 

kommun bidrog till diversifieringen under denna period. 

Det är flera län som inte har lyckats med samma omställning som Kronobergs län har gjort sedan 

nittiotalet. Flera av norrlandslänen har haft en begränsad jobbtillväxt under perioden och även 

bruksintensiva län som Värmland och Gävleborg. Nittiotalskrisen resulterade i en kraftig omvandling 

av både offentlig och privat sektor. Inte minst drabbades många större bruk, vilket fick geografier med 

stora och dominerande arbetsgivare inom dessa branscher att drabbas mycket hårt. Kronobergs- och 

Jönköpings län drabbades inte lika hårt, förmodligen med anledning av att länen historiskt sett har haft 

en mer småskalig industriproduktion med flera medelstora företag istället för ett fåtal större. Det finns 

dock exempel på större bruksnedläggningar även i Kronobergs län under perioden 1993–2007, 

exempelvis Fridafors bruk och bruket i Strömsnäsbruk.  

Totalt stod Kronobergs län för 2,2 procent av jobbtillväxten i riket mellan 1993–2007. Inom Kronobergs 

län stod Växjö kommun för 54,4 procent av jobbtillväxten under samma period, Älmhult för 16,2 

procent och Ljungby för 9,5 procent. Övriga kommuner stod således för 20 procent av jobbtillväxten, 

vilket är ett starkt resultat i relation till jämförbara kommuner. Endast Lessebo kommun hade en 

negativ utveckling under denna period, till stor del som en följd av färre anställda inom glasindustrin 

och neddragningar på pappersbruket. På nationell nivå stod storstadslänen för 68,9 procent av 

jobbtillväxten under denna period.  

Perioden 1993–2007 är intressant då den omfattar en längre konjunkturcykel. För 2007 når länet 

högkonjunkturens topp och sedan slår finanskrisen till med full kraft under 2008. Krisens påverkan på 

jobbstatistiken syns först 2009. Perioden 2007–2016 omfattar således dels en finanskris, dels en 

ihållande högkonjunktur. Perioden har dock haft vissa fluktuationer, som eurokrisen. Men under den 

senaste femårsperioden har den nationella konjunkturen till stora delar varit mycket god. Ur ett 

regionalt och Kronobergskt perspektiv är perioden högintressant, då den skiljer sig från perioden 

1993–2007. 

En skillnad är att länet har haft en, jämfört med andra län, svagare jobbtillväxt än under perioden 

1993–2007. Totalt har jobbtillväxten mellan 2007–2016 varit 1,7 procent, vilket är den trettonde 

högsta tillväxten i riket, att jämföra med den sjunde högsta tillväxten under perioden 1993–2007. I 

riket låg tillväxten under denna tidsperiod på 7,3 procent. Även om vi ser till perioden 2009–2016, som 

endast inkluderar själva återhämtningsperioden, hamnar länet på trettonde plats. Först 2016 var länet 

tillbaka på lika många anställda som under 2007. För riket som helhet var antalet jobb lika många som 

2007 redan under 2011. Om vi endast ser till perioden 2009–2016, låg länets jobbtillväxt på 6,6 

procent, vilket var under rikets tillväxt som låg på 10,6 procent.  Länet gick således, sett till jobbtillväxt, 

från att hålla jämna steg med riket mellan 1993–2007 till att hamna något efter under perioden 2007–

2016.  
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Mellan 2007–2016 stod storstadslänen för 82 procent av jobbtillväxten i Sverige och Kronobergs län 

för endast 0,5 procent. Vid utgången av 2016 var det fortfarande sex län som inte hade lika många 

jobb som under 2007. Sett till perioden 2009–2016 stod storstadslänen för 68 procent av tillväxten i 

landet och Kronobergs län för 1,3 procent, en lägre andel än under perioden 1993–2007 (2,2 procent).   

En betydande del av jobben under denna period har, på nationell nivå, således vuxit fram i städerna, 

samtidigt som flera mindre län haft en svag utveckling. Tendenserna är liknande inom Kronobergs län. 

Mellan 2007–2016 är det endast Älmhults- och Växjö kommun som har haft en jobbtillväxt. I övriga 

kommuner var antalet jobb 2016 färre än 2007. Totalt sett stod Växjö för 78 procent av jobbtillväxten 

i länet under denna period och Älmhults kommun för resterande 22 procent. I kommunerna Alvesta, 

Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge samt Lessebo minskade antalet arbetstillfällen med fem procent eller 

mer mellan 2007–2016. Under perioden uppgick tillväxten i Älmhults kommun till 9,2 procent och i 

Växjö kommun till 7,3 procent – i riket låg tillväxten på 7,3 procent.  

Innan vi går in och studerar dynamiken bakom jobbutvecklingen 2007–2016 finns det anledning att 

föra ett resonemang om ovan beskrivna utveckling. Över tid, här förstått som mellan 1993–2016, har 

länet haft en god tillväxt. Men sedan finanskrisen har länet tappat fart, sett till jobbskapande, jämfört 

med perioden 1993–2007, vilket bland annat visar sig genom en lägre tillväxttakt än i riket. På 

kommunal nivå finns det avsevärda skillnader, och Älmhults- och Växjö kommun har stått för hela 

tillväxten under perioden. Övriga kommuner har, med visst undantag för Markaryd, haft 

omställningssvårigheter sett till jobbutveckling. Ur ett regionalt perspektiv är det dock, som tidigare 

påpekats i denna rapport, tveksamt om det är särskilt intressant att studera denna typ av frågor utifrån 

de administrativa kommungränserna. För länet som helhet är det viktiga att antalet jobb ökar, vilket 

de också har gjort. Om vi istället använder oss av arbetsmarknadsregioner ser vi att Växjö 

arbetsmarknadsregion har haft en, om än blygsam jämfört med riket, tillväxt på 2,4 procent mellan 

2007–2016, detta trots att alla kommuner inom denna arbetsmarknadsregion, förutom Växjö, har haft 

en negativ jobbutveckling under denna tid. Rent teoretiskt innebär detta dock, givet att 

tillgängligheten är god, att detta geografiska område återhämtat sig sedan krisen, men att den interna 

fördelningen av jobben förändrats.  

Älmhults arbetsmarknadsregion, som består av Älmhults- och Osby kommun, har haft en mycket stark 

jobbtillväxt mellan 2007–2016. I detta fall är det Älmhults kommun som stått för tillväxten inom 

regionen, för samtidigt har antalet jobb i Osby kommun minskat med fyra procent.  

Situationen är annorlunda när vi tittar på Ljungby arbetsmarknadsregion. Här har antalet jobb mellan 

2007–2016 minskat med 4,6 procent och återhämtningen sedan 2009 har varit, i nationella mått mätt, 

svag. I detta fall beror det på att båda av de ingående kommuner tappat arbetstillfällen, främst Ljungby 

kommun. Det är när en funktionell arbetsmarknadsregion tappar jobb som det blir problematiskt ur 

ett regionalt perspektiv. För detta innebär att tillgängligheten till antalet jobb inom det geografiska 

området minskar. På sikt kan detta leda till utflyttning och sänkt sysselsättningsgrad. Alternativet är 

att antingen utvidga arbetsmarknadsregionen, genom att dra nytta av andras arbetsmarknader, 

alternativt att främja framväxt av nya jobb inom regionen.  
 

Kronobergs län Riket Förändring i antal  

Företagstjänster 34,3% 29,3% 2144 

Vård och omsorg; sociala tjänster 9,5% 12,3% 1402 

Utbildning  11,5% 12,4% 1001 

Handel 7,7% 6,9% 802 

Offentlig förvaltning och försvar 20,5% 13,7% 674 
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Information och kommunikation 19,2% 17,8% 512 

Hotell- och restaurangverksamhet 30,4% 34,2% 487 

Byggverksamhet 8,4% 18,5% 418 

Kulturella och personliga tjänster m.m. 7,1% 9,9% 209 

Fastighetsverksamhet 17,4% 13,7% 168 

Energi och miljö 1,3% 12,3% 7 

Transport och magasinering 0,0% -2,1% 0 

Finans- och försäkringsverksamhet -25,3% 3,0% -321 

Okänt -23,2% -25,5% -354 

Jord-, skogsbruk och fiske -18,0% -10,8% -400 

Tillverkning och utvinning -24,0% -22,0% -5253 
    

Totalt 1,7% 7,3% 1496 

Tabell 6: Jobbtillväxt inom olika branscher, dagbefolkning 20–64 år (2007-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

 
Älmhult Växjö  Ljungby  

Företagstjänster 1177 629 315 

Vård och omsorg; sociala tjänster 135 1183 163 

Utbildning  125 841 53 

Handel 71 508 195 

Offentlig förvaltning och försvar 107 498 81 

Information och kommunikation 238 331 -53 

Hotell- och restaurangverksamhet 5 488 9 

Byggverksamhet 122 220 114 

Fastighetsverksamhet 147 159 -49 

Kulturella och personliga tjänster m.m. -6 24 188 

Energiförsörjning; miljöverksamhet -44 18 12 

Transport och magasinering -216 230 -84 

Finans- och försäkringsverksamhet -189 -96 -41 

Okänt -84 -257 -59 

Jordbruk, skogsbruk och fiske -48 -325 -65 

Tillverkning och utvinning -864 -2977 -1609 

Tabell 7: Jobbtillväxt inom olika branscher, arbetsmarknadsregioner i Kronobergs län, dagbefolkning 20–64 år (2007-2016). 
Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I början av detta avsnitt gick vi igenom hur näringslivsstrukturen i länet ser ut. Det är en viktig bakgrund 

när vi nu ska gå igenom jobbutvecklingen på branschnivå. För till stora delar kan den stora variationen 

mellan länens- och kommunernas jobbtillväxt förklaras genom olikheter i näringslivsstrukturen och 

vilka förutsättningar som finns på platserna för olika näringar. De senaste åren har tillväxten främst 

drivits av inhemsk konsumtion, samtidigt som exporten inte har haft samma tillväxt under perioden, 

delvis som en följd av eurokrisen. Det är först under de senaste åren som exporten, på nationell nivå, 

har tagit fart igen för att återgå till de nivåer som rådde före finanskrisen. Under 2017 stärktes 

exporten, på nationell nivå, rejält och därför finns en risk att vi inte fångar in denna ökning i ovan siffror 

som är från 2016. Att den inhemska efterfrågan primärt drivet tillväxten i Sverige under den studerade 

perioden innebär att befolkningstäta geografier har gynnats. Det är främst glesare geografier som har 
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ett stort exportberoende genom att ha en hög branschkoncentration till tillverkningssektorn. Handel, 

bygg, restaurang, företagstjänster med mera tenderar, som vi tidigare sett, vara lokaliserade till mer 

befolkningstäta geografier, och är därför vinnarna när det är inhemsk konsumtion som driver 

tillväxten.  

Mellan 2007–2016 minskade antalet anställda inom tillverkningssektorn i Kronobergs län med drygt 

5 200 personer, en nedgång på 24 procent. I riket var nedgången 22 procent. Detta innebär att 

tillverkningssektorn stått för mer än 80 procent av jobbminskningen i länet under perioden. Övriga 

branscher som har utvecklats negativt, sett till antal anställda, är jord- och skogsbruk samt finans- och 

försäkring. Att länet trots allt haft en jobbtillväxt under perioden beror på tillväxten, i rangordning, 

inom företagstjänster, vård- och omsorg, utbildning, handel, information och kommunikation, hotell 

och restaurang, byggverksamhet, fastighetstjänster samt personliga tjänster. Gemensamt för dessa 

branscher är att de till stor del drivs av hushållens- och det offentligas konsumtion. En notis i 

sammanhanget är att inom företagstjänster ryms även personaluthyrningsföretag. Till viss del kan 

förmodligen minskningen av antalet anställda inom industrin förklaras med att fler industriföretag 

rekryterar från bemanningsföretag. Men även om, rent teoretiskt, hela tillväxten inom företagstjänster 

skulle vara personer som tidigare var registrerade inom industrinäringen, skulle antalet anställda inom 

industrin ha minskat med drygt 3 000 personer under perioden.  

Länet har haft en starkare jobbtillväxt än riket under den studerade perioden när det gäller 

branscherna offentlig förvaltning, företagstjänster, fastighetstjänster, transport, information och 

kommunikation samt handel. Inom övriga branscher har länet haft en, procentuellt sett, svagare 

utveckling. Särskilt gäller detta för branscherna finans- och försäkring, byggverksamhet, jord- och 

skogsbruk. Länet har även haft en svagare utveckling, om än inte lika svag, sett till hotell- och 

restaurang, personliga tjänster, vård- och omsorg samt tillverkning. Sammantaget kan sägas att länet 

har presterat förhållandevis väl inom branscher som rör handel och logistik, IT och allmänna 

företagstjänster. Däremot har länet haft en betydligt lägre tillväxt inom de personalintensiva 

näringarna bygg och hotell och restaurang. Detta kan i viss mening bero på att det främst är i 

storstadslänen som dessa näringar växt, då befolkningsunderlaget och därmed efterfrågan på dessa 

tjänster är större där.  

Som vi tidigare påpekade har Älmhults- och Växjös arbetsmarknadsregion haft en jobbtillväxt mellan 

2007–2016. Tabellen ovan visar att detta beror på att nedgången inom industrin har vägts upp av 

tillväxten inom andra näringar. I Älmhult är det främst företagstjänster och information- och 

kommunikation som stått för tillväxten. I Växjö har offentliga tjänster bidragit till nästan hälften (vård, 

utbildning och offentlig förvaltning) av jobbtillväxten under perioden. Privata tjänster som har haft en 

jobbtillväxt i kommun, är i rangordning; handel, hotell och restaurang, information och 

kommunikation, transport samt byggverksamhet. Även i Ljungby har de olika service- och 

tjänstesektorerna stått för tillväxten. Främst har företagstjänster, handel, bygg och personliga tjänster 

sått för tillväxten där. Men även vård- och utbildning. Dock har tillväxten inom dessa branscher inte 

vägt upp nedgången inom industrin under samma period, vilket ger ett negativt nettotal sett till 

jobbutveckling under perioden. 

Ekonomisk tillväxt och produktivitet 

I förra avsnittet redovisade vi hur jobbtillväxten i länet har sett ut under de senaste decennierna. Men 

för att få hela bilden av den regionala utvecklingen behöver vi även studera den ekonomiska tillväxten 

och produktivitetsutvecklingen. En hög produktivitet innebär att vi har ett högt värdeskapande, vilket 

indikerar en god konkurrenskraft. För ett industriintensivt län likt Kronoberg är produktiviteten en 

nyckelfaktor för att bevara konkurrenskraften på en global marknad. Vi mäter här den ekonomisk 

tillväxt genom att använda den så kallade bruttoregionprodukten, som är samma sak som 
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bruttonationalprodukten fast på regional nivå. Om man adderar alla regionernas BRP blir det Sveriges 

BNP. Tyvärr är statistiken som berör bruttoregionprodukt alldeles för osäker för att användas på 

kommunal nivå. I detta avsnitt redovisar vi därför enbart utvecklingen för länet som helhet.  

 

Diagram 41: Bruttoregionprodukt per invånare, i tkr (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av region Kronoberg 

Det råder relativt stora variationer mellan regionerna när vi studerar BRP per invånare. I Stockholms 

län ligger nivån på 617 tkr per invånare, i Södermanlands län på 318 tkr per invånare. De stora 

differenserna beror på en mängd faktorer. Om man är ett län där en hög andel pendlar till ett annat 

län för att arbeta, mer av ett boendelän än arbetslän, resulterar detta i ett lågt BRP/invånare, även om 

levnadsvillkoren i den aktuella regionen kan vara mycket goda. Nivån beror även på vilken typ av 

näringsliv som finns i en region. Om det är ett näringsliv som är kapitalintensivt bidrar det till ett högt 

BRP. Om regionen istället har en specialisering inom exempelvis turism, som inte är lika 

kapitalintensivt, resulterar det i regel i ett lägre BRP. Exempelvis hamnar Norrbottens län högt i 

rangordningen för att det i regionen finns en kapitalintensiv gruvdrift. I Gotlands län, där BRP/invånare 

är lågt, påverkar regionens höga specialisering inom turism.  

Kronobergs län har det femte högsta BRP/invånare i Sverige jämfört med övriga län. Detta har flera 

orsaker. En är att länet har ett positivt pendlingsnetto, vilket bidrar till att invånare från andra län 
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bidrar till vår bruttoregionprodukt, men räknas inte med när man sedan relaterar den till antalet 

invånare. I den meningen kan man säga att Kronobergs län har en hög självförsörjningsgrad – det 

skapas ett högt värde i regionen under dagtid i förhållande till antalet invånare som bor här. Andra 

faktorer som bidrar till länets höga nivå är närvaron av kapital- och exportintensiva företag inom 

exempelvis skog och aluminium. Även tjänstesektorn i länet bidrar till den relativt sett höga nivån, 

särskilt de som har huvudkontor i länet med flera högavlönade tjänster. Totalt ligger länets 

bruttoregionprodukt på 413 tkr per invånare. 

 

Diagram 42: Bruttoregionprodukt per sysselsatt (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Ett annat sätt att, och i sammanhanget mer intressant, studera ett läns ekonomiska värdeskapande är 

att relatera bruttoregionprodukten till antalet anställda i regionen. BRP per sysselsatt ger en bild av 

hur produktiva vi är, hur stort värde arbetskraften i länet skapar. I detta fall hamnar Kronobergs län på 

en sjunde plats jämfört med övriga län, alltså något lägre än när vi tittade på BRP per invånare. Totalt 

skapar en anställd i länet 820 tkr om året. Den trots allt relativt sett höga nivån indikerar att vi har en 

förhållandevis hög produktivitetsnivå i länet. När OECD genomförde sin studie om Småland-Blekinge 

pekades produktiviteten ut som en viktig förbättringsåtgärd. Högre produktivitet innebär nämligen i 

regel att vi gör allt mer avancerade produkter och tjänster, vilket är positivt sett till den framtida 

konkurrenskraften. Om vi jämför med de övriga länen inom Småland-Blekinge har Kronobergs län en 

betydligt bättre placering.  
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Diagram 43: Utveckling av BRP/sysselsatt och utveckling av BRP totalt (2007–2016, i fasta priser). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 

 

Diagram 44: Utveckling av BRP i Kronobergs län jämfört med BNP-tillväxten i riket (2000–2016), i fasta priser. Index = 100 
(2000). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 45: Bruttoregionprodukten i Kronobergs län fördelat på varu- och tjänsteproduktion, fasta priser i mkr (2000–
2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Med hänsyn till föregående avsnitt, där vi konstaterade att länet har haft en relativt svag jobbtillväxt 

mellan 2007–2016, är det intressant att jämföra detta med den ekonomiska tillväxten under samma 

tid. Till skillnad mot jobbtillväxten har länet hållit jämna steg med utvecklingen i riket under denna tid. 

Totalt har bruttoregionprodukten i länet ökat med 21 procent under denna period, vilket är endast 1,7 

procentenheter under ökningen i riket. Under samma period ökade produktiviteten i länet med 15,7 

procent, vilket var mer än två procentenheter över riksgenomsnittet. Jämfört med övriga län hade 

Kronoberg den femte högsta BRP-ökningen mellan 2007–2016 och den fjärde högsta 

produktivitetstillväxten. Sett till jobbtillväxten under samma period hade länet endast den trettonde 

högsta tillväxten i riket.   

Siffrorna indikerar att länet har haft en så kallad ”jobless growth” under de senaste åren. I riket 

resulterade en BNP-tillväxt på 22,7 procent i en jobbtillväxt på 7,3 procent, i Kronobergs län 

genererade en BRP-tillväxt på 21 procent i en jobbtillväxt på endast 1,7 procent. Den stora differensen 

är förstås intressant att resonera om. Varför har jobbtillväxten i länet varit svag trots att den 

ekonomiska tillväxten varit god? Om vi bryter ner BRP-utvecklingen för perioden på branschnivå 

framträder en del av svaret. Trots att antalet anställda inom tillverkningssektorn i länet har minskat 

med drygt 5 000 anställda under den aktuella perioden skapade sektorn samma ekonomiska värde 

2016 som under 2007. Det visar på en kraftig rationaliserings- och effektiviseringsprocess. Totalt har 

produktiviteten inom tillverkningssektorn ökat med 12 procent mellan 2007–2016. I riket minskade 

den med 3 procent. 

Att produktiviteten inom tillverkningssektorn har ökat är positivt. Det borgar för en fortsatt god 

konkurrenskraft inom sektorn och tyder på en god omställningsförmåga. Däremot behöver länet 
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strategier för att hantera att antalet sysselsatta inte ökar i samma utsträckning som den ekonomiska 

tillväxten. Ett sätt att hantera detta är att diversifiera näringslivet. Därför är det positivt att 

tjänstesektorn i länet har haft en god ekonomiskt tillväxt mellan 2007–2016. Totalt hade sektorn en 

tillväxttakt på 41 procent under denna period, i riket låg nivån på 38 procent. Även denna sektor 

uppvisar således en god ekonomisk konkurrenskraft, men en lägre jobbtillväxt jämfört med riket. 

Sammantaget visar dock den ekonomiska tillväxttakten i länet de senaste åren att länet har haft en 

framgångsrik omställning och stärkt konkurrenskraften. Att jobbtillväxten inte haft samma nivå som i 

riket kan bero på att länet har en glesare befolkningsstruktur och att tillväxten i personalintensiva 

näringar som hotell- och restaurang, bygg och så vidare därför inte varit lika kraftig. Utmaningen de 

kommande åren är att i högre utsträckning än idag tillgodose att den ekonomiska tillväxten även leder 

till fler arbeten och att länet därigenom kan utvecklas i balans mellan jobb-, produktivitets- och 

befolkningstillväxt.  

Innovation, entreprenörskap och internationalisering 

Företagsamma individer 

Entreprenörskap och företagsamma individer är viktigt för en regions konkurrenskraft och 

omställningsförmåga. Många av dagens jobb växer fram inom nya företag och i litteraturen har 

betydelsen av så kallade gasselföretag – nya företag med hög tillväxt – identifierats som viktiga för 

jobbtillväxten i en region.  För att få flera nya och framgångsrika företag krävs ett gott företagsklimat 

och en vilja bland befolkningen att bli entreprenörer. Att definiera ”gott företagsklimat” är inte helt 

enkelt, utan det är flera samverkande faktorer som avgör om en plats är attraktiv för företagande eller 

inte. Även kulturella och historiska betingelser påverkar graden av entreprenörskap. I regioner med en 

tradition av småföretagande är graden av entreprenörskap ofta högre, vilket kan bero på att man ofta 

har förebilder och bekanta som är företagare. I grunden handlar det även om attityder till företagande, 

om man ser företagande som en möjlig karriärväg eller inte. 
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Diagram 46: Andel av den sysselsatta dagbefolkningen som är företagare (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

Ett sätt att mäta en regions grad av företagsamhet är att se till hur stor andel av arbetskraften som är 

företagare. I Kronobergs län är andelen företagare av de sysselsatta 7,7 procent, vilket är något under 

riksgenomsnittet som ligger på 8 procent. Jämfört med övriga län i Sverige ligger Kronoberg på en 

nionde plats. I toppen återfinns Gotlands- och Jämtlands län. Att företagsamheten är hög i de båda 

länen kan till stor del förklaras av att de har en stor turistsektor, som till sin natur är småskalig i sin 

företagsstruktur. Norrbottens- och Västerbottens län har den lägsta andelen företagare bland de 

sysselsatta. Även här är branschstrukturen en viktig förklaringsfaktor. De båda länen har en hög andel 

anställda inom stora arbetsgivare och även en hög andel anställda inom den offentliga sektorn. För 

Kronobergs del är en niondeplats en god placering sett till att länet har en hög koncentration av 

anställda inom medelstora industriföretag.   

Ser vi till företagsamheten bland länets kommuner är den som högst i Tingsryd, Uppvidinge samt 

Markaryd. Att företagsamheten är som högst i tre av länets minsta kommuner kan, bland annat, bero 

på att anställningsalternativen är färre i dessa kommuner. Gemensamt för de tre kommunerna är att 

de, jämfört med exempelvis Lessebo och Alvesta, har längre avstånd till en större arbetsmarknad. 

Andra förklaringsfaktorer är även att en, relativt sett, hög andel av de sysselsatta är verksamma inom 

jord- och skogsbruksnäringen och att det råder ett entreprenöriellt klimat i kommunerna. Markaryds 

kommun är i sammanhanget intressant. Trots en stor och dominerande arbetsgivare är andelen 

företagare relativt hög. I Ljungby- och Älmhults kommun är andelen företagare något lägre, dock över 

riksgenomsnittet. Att företagsamheten är något lägre här beror sannerligen på att kommunerna har 

en stark närvaro av medelstora- och större företag. Samma förklaringsmodell kan användas för 

Lessebo- och Växjö kommun. Lessebo är starkt integrerat med Växjös arbetsmarknad och i Växjö 
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kommun arbetar en relativt sett hög andel av de sysselsatta inom offentlig sektor. Lessebo- och Växjö 

kommun är de enda kommunerna i länet som ligger under riksgenomsnittet sett till andelen 

företagare. 

Det råder stora könsskillnader sett till hur stor andel av de sysselsatta som är företagare. I länet är 10,5 

procent av männen företagare men endast 4,6 procent av kvinnorna. Differensen återfinns i samtliga 

kommuner i länet. Skillnaderna i företagsamhet mellan kvinnor och män har under de senaste 

decennierna rönt stort intresse och flera förklaringsfaktorer har lyfts fram för att förklara differensen. 

I grunden är en hämmande faktor för kvinnligt företagande att kvinnor i långt högre utsträckning än 

män är verksamma inom offentlig sektor. Företag startas ofta inom branscher där personen har 

arbetslivserfarenhet från. Är man då verksam i en bransch som primärt består av större arbetsgivare 

slår detta igenom i statistiken. En del av differensen förklaras således av den könssegregerade 

arbetsmarknaden. En annan påverkansfaktor som lyfts fram är att det företagsfrämjande systemet inte 

har samma kunskap om kvinnors företagande som om mäns företagande, exempelvis när det gäller 

specifika branschkunskaper. Men även bilden av vem som är företagare antas påverka kvinnors 

benägenhet till att bli företagare. Det behövs lyftas fram fler kvinnliga företagare för att skapa 

förebilder och förändra normen om vem som är företagare.  

Det är inte endast sett till kön som det finns skillnader i graden av företagande, utan det finns även 

skillnader sett till födelseregion. Bland den inrikes födda befolkningen i länet är 7,8 procent företagare, 

för utrikes födda ligger nivån på 7,1 procent. Jämfört med andra län ligger Kronobergs på sjunde plats 

sett till inrikes födda. För utlandsfödda ligger länet på en sjuttonde plats. I hälften av länen i Sverige är 

förhållandet tvärtom, att utlandsfödda i högre grad än inrikes födda är företagare. Kronobergs län 

hamnar fyra placeringar från botten sett till differensen mellan andelen utlandsfödda och inrikes födda 

företagare. Sett till kvinnor är dock andelen företagare högre bland utlandsfödda. Totalt är 5 procent 

av utlandsfödda kvinnor företagare, för inrikes födda ligger nivån på 4,5 procent. Bland de 

utlandsfödda männen är 8,9 procent företagare, vilket är nästan två procentenheter under snittet för 

inrikes födda män. 
 

Andel 
företagare 

Andel 55–64 år 

A Jordbruk, jakt och skogsbruk                                                                       62,3% 45,7% 

S Annan serviceverksamhet                                                                            23,7% 46,0% 

0 Okänt 19,1% 36,7% 

F Byggverksamhet                                                                                     18,2% 24,9% 

R Kultur, nöje och fritid                                                                            16,2% 29,4% 

M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap 

och teknik                                             

14,7% 31,6% 

I Hotell och restaurang                                                                              13,1% 19,4% 

L Fastighetsverksamhet                                                                               8,8% 19,0% 

G Handel; reparation av motorfordon och 
motorcyklar                                                  

8,2% 50,0% 

H Transport och magasinering                                                                         6,7% 43,0% 

J Informations- och kommunikationsverksamhet                                                         5,9% 36,8% 

N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och 
andra stödtjänster                                  

5,5% 29,5% 

C Tillverkning                                                                                       3,6% 26,3% 

K Finans- och försäkringsverksamhet                                                                  1,9% 48,9% 

P Utbildning                                                                                         1,2% 17,1% 

Q Vård och omsorg; sociala tjänster                                                                  1,2% 19,5% 

Tabell 8: Andel företagare av de sysselsatta efter bransch och andel av företagarna mellan 55-64 år (2016). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Andelen företagare bland ungdomar som har arbete är relativt låg. Sett till personer mellan 20–24 år 

är endast 1,6 procent företagare. Andelen ökar sedan ju högre upp i åldrarna vi kommer. Av gruppen 

mellan 60–64 år är 13,1 procent företagare. De stora åldersdifferenserna beror på ett flertal olika 

faktorer. Ofta krävs en viss erfarenhet och startkapital för att starta företag, vilket kan bidra till att man 

väljer att starta företag först senare i livet. Det kan även handla om hur mycket tid man har, med 

hänsyn till andra åtaganden i livet, att driva företag. En annan faktor som påverkar statistiken är att 

inom den bransch där det återfinns överlägset flest företagare, jord- och skogsbruk, är snittåldern 

mycket hög. 

Vid nedbrytning på branschnivå är det tydligt att andelen företagare inom dem varierar stort. Inom 

jord- och skogsbruk är hela 62 procent av de anställda företagare. När det gäller tillverkningssektorn 

är andelen endast 3,6 procent. Detta visar att andelen företagare bland befolkningen i hög utsträckning 

påverkas av hur branschstrukturen ser ut i en region. Om många arbetar inom servicesektorn, där 

andelen företagare är 23,7 procent, blir även andelen företagare bland befolkningen hög. Mer 

intressant kan vara att se till hur stor andel av företagarna som förväntas att gå i pension inom den 

närmaste tioårsperioden. Totalt sett är 2 156 av dagens företagare i länet mellan 55–64 år. Om vi antar 

att de går i pension vid 65 års ålder innebär detta att betydande generationsväxlingar väntar. Drygt 

500 av dem återfinns inom jord- och skogsbrukssektorn. Andra branscher som har en hög andel äldre 

är serviceverksamhet, handel samt transport. Att lyckas med generationsväxlingen, som inte är 

okomplicerad, är viktigt för regionen, risken finns annars att äldre företag avvecklas i samband med 

att grundaren inträder i pension.  

Utveckling av antal företag 

I det förra avsnittet studerade vi hur den nuvarande företagsstocken ser ut utifrån andelen 

företagsamma individer bland de anställda i regionen. I detta avsnitt har vi ett annat perspektiv och 

studerar hur företagstillväxten ser ut. Detta är inte helt okomplicerat. Den enkla vägen är förstås att 

undersöka hur många företag som startas. Men detta ger endast en sida av bilden då vi inte räknar 

med företag som lägger ner eller hur befolkningen i sin helhet utvecklas. Istället har vi valt att fokusera 

på hur många arbetsställen som finns i relation till befolkningen i länet. Fördelen med detta är att man 

fångar in dels nystartade företag, dels nedlagda företag. För i slutändan är det intressanta att länet har 

ett gott näringslivsklimat som främjar både nya och gamla företag.  

Med hänvisning till diskussionen vi förde i början av detta kapitel, om vad som faktiskt räknas som ett 

företag, vill vi återigen påminna om att det inte är helt oproblematiskt att definiera vad som verkligen 

är ett aktivt företag. I detta avsnitt har vi därför valt att dels undersöka utvecklingen av antalet företag 

när vi inkluderar företag med 0 anställda, dels att undersöka utvecklingen där vi exkluderar dem. 
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Diagram 47: Förändring av antalet arbetsställen (0-anställda) per 1000 sysselsatta (2011-2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 48: Förändring av antalet arbetsställen (1-anställda) per 1000 sysselsatta (2011–2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

Diagrammen ovanför visar att Kronobergs län har haft en relativt svag utveckling mellan 2011–2016 

sett till antalet företag per sysselsatt, oavsett om vi inkluderar företag utan anställda eller ej. I 

sammanhanget är det viktigt att återigen påpeka att företagstillväxten inte kan betraktas isolerat från 

andra utvecklingsvariabler. Låt säga att befintliga företag i en region har en stark utveckling och 

regionen därmed får en kraftig jobbtillväxt. Detta kan, om inte särskilt många nya företag startar 

samtidigt, resultera i att antalet företag per sysselsatt minskar – trots att utvecklingen för regionen 

som helhet är god. Att studera framväxten av företag är intressant först när man sätter den i relation 

till andra variabler.  

När det gäller Kronobergs län kan vi dock inte förklara att antalet företag per sysselsatt minskat med 

att jobbtillväxten varit högre än i riket. Mellan 2011–2016 ökade antalet jobb, sett till 16–74 år, i riket 

mer än i Kronobergs län. Trots detta minskade antal arbetstillfällen (samtliga inkluderade) per 

sysselsatt mer i Kronobergs län (- 2,9 procent) än i riket (-0,4 procent). Skillnaden blir än större när det 

gäller utvecklingen av företag med minst en anställd i relation till antalet sysselsatta. I riket ökade 

denna kvot med 3,7 procent, i Kronobergs län låg kvoten kvar på samma nivå som under 2011. Om vi 

istället mäter företagstillväxten i faktiska tal, utan att relatera den till antalet anställda, ökade antalet 

företag, samtliga inkluderade, med 3,9 procent i Kronobergs län mellan 2011–2016, vilket var den 

femte lägsta nivån i riket. Sett till tillväxten av företag med minst en anställd uppgick ökningen i länet, 

under samma period, till 4,2 procent. Detta var den fjärde lägsta nivån i riket och nästan fem 

procentenheter under riksgenomsnittet.  

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

0
1

 S
to

ck
h

o
lm

s 
lä

n

0
4

 S
ö

d
e

rm
an

la
n

d
s 

lä
n

0
9

 G
o

tl
an

d
s 

lä
n

1
9

 V
äs

tm
an

la
n

d
s 

lä
n

1
2

 S
kå

n
e 

lä
n

2
1

 G
äv

le
b

o
rg

s 
lä

n

1
8

 Ö
re

b
ro

 lä
n

1
7

 V
är

m
la

n
d

s 
lä

n

1
3

 H
al

la
n

d
s 

lä
n

0
3

 U
p

p
sa

la
 lä

n

1
4

 V
äs

tr
a 

G
ö

ta
la

n
d

s 
lä

n

0
6

 J
ö

n
kö

p
in

gs
 lä

n

0
5

 Ö
st

er
gö

tl
an

d
s 

lä
n

2
0

 D
al

ar
n

as
 lä

n

2
2

 V
äs

te
rn

o
rr

la
n

d
s 

lä
n

2
4

 V
äs

te
rb

o
tt

en
s 

lä
n

1
0

 B
le

ki
n

ge
 lä

n

0
7

 K
ro

n
o

b
er

gs
 lä

n

2
3

 J
äm

tl
an

d
s 

lä
n

0
8

 K
al

m
ar

 lä
n

2
5

 N
o

rr
b

o
tt

e
n

s 
lä

n

0
7

6
3

 T
in

gs
ry

d

0
7

8
0

 V
äx

jö

0
7

6
1

 L
es

se
b

o

0
7

8
1

 L
ju

n
gb

y

0
7

6
7

 M
ar

ka
ry

d

0
7

6
4

 A
lv

e
st

a

0
7

6
5

 Ä
lm

h
u

lt

0
7

6
0

 U
p

p
vi

d
in

ge

Utveckling 2011-2016 Riksgenomsnitt



134 
 

 

En anledning till att riket har haft en högre företagstillväxt än Kronobergs län är att jobbtillväxten i 

mindre företag har varit högre på nationell nivå. Totalt ökade antalet anställda i riket inom företag 

med 1–4 anställda med 9,3 procent mellan 2011–2016. I Kronobergs län uppgick ökningen endast till 

2,6 procent. Den största jobbtillväxten i länet under nämnda period skedde inom företag med 10–249 

anställda.  

På kommunal nivå minskade, mellan 2011–2016, antalet företag (samtliga inkluderade) i förhållande 

till antalet anställda i samtliga kommuner förutom i Tingsryd. Störst nedgång skedde i Älmhults och 

Uppvidinge kommun. I Älmhults fall beror nedgången framförallt på att antalet anställda i kommunen 

som helhet ökade, men även på att tillväxten av företag var, om än positiv, något lägre än i riket. I 

Uppvidinge kommun förklaras nedgången dels med att fler kom i arbete mellan 2011–2016, dels med 

att antalet företag minskade under samma period. Ser vi istället till företag med minst 1 anställd ser 

utvecklingen något annorlunda ut. I detta fall hade Tingsryds-, Växjö- samt Lessebo en tillväxt.  

 

Diagram 49: Etableringsfrekvens, antal nystartade företag per 1000 invånare (2011-2017). Källa: Tillväxtanalys och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

För att komplettera beskrivningen av hur hela företagsstocken utvecklats redovisar vi i ovan diagram 

den så kallade etableringsfrekvensen i Kronobergs län och riket under perioden 2011–2017. Med 

etableringsfrekvens avses hur många företag som startar i förhållande till antalet invånare. Måttet 

innehåller således endast nystartade företag. Även i detta fall kan vi se en svagt nedåtgående trend för 

länet, men även för riket. I genomsnitt startade drygt 1052 företag per år i länet under perioden 2015–

2017, vilket var något under snittet för perioden 2012–2014, då snittet låg på 1123 företag om året. 

Jämfört med andra län hade Kronoberg, under 2017, län den sjätte lägsta etableringsfrekvensen i riket. 

Av de företag som startades i länet under 2017 hade 32 procent en kvinna som företagsledare.  

Redovisningen i detta avsnitt visar att Kronobergs län har haft en relativt svag utveckling sett till 

företagstillväxten i länet. Som vi påpekat kan detta ha flera orsaker och det är inte säkert att en hög 

företagstillväxt är synonymt med en stark regional utveckling överlag. Exempelvis kan företagande 
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vara ofrivilligt om ägaren startat upp företaget för att denne inte kunnat hitta en anställning i regionen. 

En svag företagstillväxt kan även bero på att befintliga arbetsplatser har en stark utveckling och därför 

anställer invånarna. Till viss del handlar även företagsamheten om hur den nuvarande 

branschstrukturen ser ut i en region. Givet de senaste årens utveckling i regionen kan dock inte en hög 

jobbtillväxt förklara att länet har haft en svagare företagstillväxt än i riket under de senaste åren.  

Som vi tidigare konstaterat i denna rapport har Kronobergs län haft en relativt svag jobbtillväxt sedan 

finanskrisen. Främst beror detta på att antalet anställda inom industrisektorn minskat.  Samtidigt har 

länets ekonomiska tillväxt utvecklats starkt, vilket tyder på att regionen har haft en så kallad ”jobless 

growth”. Med andra ord har regionen uppvisat en stark ekonomisk konkurrenskraft, men utväxlingen 

i nya jobb har varit förhållandevis svag, delvis som en följd av rationaliseringar. Ett sätt att bemöta 

denna utveckling är att främja nyföretagande inom mer omogna näringar, exempelvis turism. En sådan 

utveckling hade bidragit till en diversifiering av länets näringsliv och en minskad sårbarhet; dels för att 

en högre andel av arbetskraften skulle vara verksamma i fler men mindre företag, dels för att 

spridningen på arbetskraften skulle bli större. Fler mindre företag inom exempelvis turismsektorn 

skulle även bidra till att skapa jobb med en hög grad av platsbundenhet.  

Företagens tillväxtvilja, hinder för tillväxt och attityder till företagande 

Som vi tidigare konstaterade i detta kapitel har Kronobergs län en mycket hög andel företag utan 

anställda. De senaste åren har länet även haft en relativt svag jobbtillväxt men en stark ekonomisk 

tillväxt. Jämfört med riket har dessutom jobbtillväxten inom små företag varit betydligt lägre i 

Kronobergs län. Vi har även konstaterat att företagsamheten, mätt i antal företag, har utvecklats något 

svagare i regionen. I detta avsnitt studerar vi företagens tillväxtvilja och befolkningens vilja till att bli 

företagare för att försöka hitta faktorer som kan bidra till förståelse av de senaste årens utveckling. 

Tillväxtverket genomför med visst intervall en omfattande enkätundersökning som riktar sig till små- 

och medelstora företag. I enkäten tillfrågas företagen om deras vilja att växa och vilka hinder de anser 

finns för att växa.  

I enkätundersökningen framkommer att 66,4 procent av företagen i länet vill växa, vilket är drygt två 

procentenheter under riksgenomsnittet och endast den trettonde högsta nivån av 21 län. Bryter man 

ner statistiken blir dock bilden mycket intressant. För ett företag kan vilja växa på två olika sätt; 

antingen genom både omsättning och antal anställda eller endast genom att öka omsättningen. Av 

företagen i länet uppger 29,9 procent att de vill växa både genom att anställa och öka omsättningen. 

Detta är den näst lägsta nivån i riket och en betydligt lägre andel än i riket där nivån ligger på 37,6 

procent. Men däremot ligger Kronobergs län väldigt högt när det gäller andelen företag som endast 

vill växa genom ökad omsättning. På denna fråga svarar 36,5 procent av länets företag ja, vilket är den 

näst högsta nivån i riket och betydligt högre än riksgenomsnittet som ligger på 30,9 procent.  

Slutsatsen blir att företagen i länet generellt sett har en hög tillväxtvilja, men att man är tveksam till 

att anställa personal, åtminstone vid jämförelse med riket och andra län. Att anställa en extra person 

innebär, särskilt för enmansföretag, ett stort åtagande och ett stort risktagande. Måhända är företagen 

i Kronobergs län något mindre riskbenägna än i övriga delar av Sverige. Det positiva i sådana fall är att 

de troligen har förmåga att hantera eventuella bakslag i verksamheten utan att behöva lägga ner. 

Samtidigt innebär återhållsamheten en begränsning av regionens tillväxtpotential, för med ett ökat 

risktagande följer även större möjligheter till en högre avkastning genom en ökad aktivitet inom 

företaget. För fler personer inom företaget borde rimligen resultera i en utökad kapacitet att kunna 

åta sig uppdrag och därigenom utvidga verksamheten. 

Vi kan inte med säkerhet säga varför småföretagen i Kronobergs län, jämfört med andra län, inte vill 

växa genom att anställa. En påverkansfaktor som dock framkommer i Tillväxtverkets undersökning är 
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att företagen i länet anser att tillgången till lämplig arbetskraft är ett stort tillväxthinder. Hela 29,5 

procent av företagen i länet som vill växa uppger att kompetensförsörjningen är ett hinder som 

påverkar möjligheterna till expansion. I riket ligger nivån på 27,6 procent. Men bristen på lämplig 

kompetens kan inte ensamt förklara den relativt sett låga andelen företag i länet som vill växa genom 

att anställa. För jämfört med företag i andra län hamnar företagen i Kronobergs län i mitten sett till 

hur många som anger att kompetensförsörjningen är ett tillväxthinder. Dock är 

kompetensförsörjningen det som företagen i länet uppger vara det största tillväxthindret. På andra 

plats kommer lagar och myndighetsregler. Här uppger 22,8 procent av företagen att detta är ett hinder 

för deras tillväxt. I riket ligger andelen på 23,7 procent. 

I en annan enkätundersökning från Tillväxtverket, som riktar sig till invånare mellan 18–70 år, 

undersöker man attityder och upplevelser till att starta och driva företag. Den senaste undersökningen 

genomfördes 2016. Svaren från enkätundersökningen ger oss en bild av hur stark viljan är till att bli 

företagare i olika regioner och vilka faktorer som främjar samt hindrar den viljan.  

I Kronobergs län uppger 47 procent av befolkningen att de kan tänka sig att bli företagare, vilket är i 

nivå med riksgenomsnittet. På den något skarpare följdfrågan, om man hellre vill vara företagare än 

anställd, svarar 30 procent av länets befolkning ja. Även detta är i nivå med riksgenomsnittet som ligger 

på 31 procent. Vi kan således inte, utifrån enkätundersökningen, dra slutsatsen att viljan till att bli 

företagare är vad som kan förklara att antalet företag i länet utvecklats svagare än i riket de senaste 

åren. Den främsta drivkraften bakom att vilja starta företag, både i länet och riket, är att det ger bättre 

möjligheter till personlig utveckling och till att förverkliga sina idéer. Andra drivkrafter, som rankas 

högt, är möjligheten till att tjäna mer pengar och ett större utrymme för självständigt arbete. 

På frågor om vad som är det största hindret att faktiskt bli företagare framkommer att 

trygghetsaspekten är den mest centrala. I länet uppger 68 procent att detta är ett stort hinder för dem 

att starta företag. I riket svarade 61 procent att detta är ett stort hinder. Överlag anser respondenterna 

att en anställning innebär en högre grad av trygghet jämfört med att driva företag. Detta ligger i linje 

med att 52 procent av befolkningen i länet anser att eget företagande är för osäkert ekonomiskt, vilket 

är i nivå med riksgenomsnittet.  

I enkäten skiljer sig länet från riket framförallt när det gäller synen på vilket hinder olika regler för 

företagare utgör. Här svarar 55 procent av befolkningen i länet att detta är ett stort hinder, vilket är 

den högsta nivån i riket och mer än tio procentenheter över riksgenomsnittet. Även finansiering lyfts 

som ett stort hinder för företagande, 42 procent av respondenterna i Kronobergs län anser detta vara 

en hindrande faktor. Detta är dock under snittet i riket, där nivån ligger på 46 procent. 

Sammantaget visar enkätundersökning om invånarnas vilja att bli företagare inga större skillnader 

mellan Kronobergs län och riket. Viljan är ungefär lika hög, både vad gäller att kunna tänka sig att bli 

företagare och att helst vilja bli företagare. Länet skiljer sig dock något från riket när vi ser till hur 

omfattande en del hinder för att starta företag upplevs som. En något högre andel i länet än i riket 

anser att den ekonomiska otryggheten det innebär att starta ett företag är ett stort hinder. Den största 

skiljelinjen mellan länet och riket återfinns dock när vi ser till andelen som ser regler som ett centralt 

hinder för att bli företagare. Med andra ord är viljan till att starta företag i länet relativt sett god, men 

upplevelsen av vissa hinders betydelse är något större än riket.  

Turism 

De senaste decennierna har turismen kommit att utgöra en allt större del av den globala ekonomin. I 

takt med att den generella rikedomen i världen ökat och transportkostnaderna minskat har antalet 

resenärer blivit allt fler vilket skapat en stor marknad. Under 2017 omsatte turismen i Sverige 317 

miljarder kronor, varav 42 procent kom från utländska besökare. I relation till Sveriges ekonomi som 
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helhet står turismen för 2,8 procent av landets bruttonationalprodukt. Jämfört med andra näringar har 

turismen en högre ökningstakt och trenden har under lång tid varit positiv och starkt stigande. 

Exempelvis hr sektorn haft en högre export- och jobbtillväxt än ekonomin som helhet mellan 2000–

2017. Jämfört med andra länder är turismens andel av ekonomin i Sverige fortsatt relativt låg. I 

utpräglade semesterländer, exempelvis Spanien, står turismen för drygt 11 procent av landets BNP.  

På regional nivå är det inte helt enkelt att mäta turismens ekonomiska effekter. Varken Tillväxtverket 

eller SCB tar fram några sådana siffror för regionerna. En anledning till detta är att det är svårt att 

direkt härleda hur mycket turismen bidrar när det gäller exempelvis den regionala handeln, 

konsumtion av mat och nöje, transport och så vidare. Det vi kan studera på regional nivå är 

jobbtillväxten inom branscher som verkar inom turistsektorn och antalet gästnätter. Dock är det inte 

helt enkelt att definiera turism utifrån dagens branschsystem. Exempelvis vet vi inte om låt säga ett 

företag som finns kategoriserat under jord- och skogsbruk till viss del även bedriver turistverksamhet 

i form av försäljning eller upplevelser. Men den indelning som finns tillgänglig ger ändå en bild av hur 

specialiserad regionen är inom turism. 

Innan vi går in på branschstatistiken ska vi här lyfta fram en intressant fördjupningsstudie som 

Tillväxtverket gjort och som handlar om turism.  Studien baseras på de svar som inkom i samband med 

deras enkätundersökning Företagens villkor och verklighet. I undersökningen tillfrågades företagen i 

regionerna om hur stor del av deras försäljning som skedde till kundgruppen turister. De företag som 

svarade att en ”stor del” av deras försäljning skedde till turister definierades sedan som turistföretag. 

Resultatet blir att vi får en bild av hur många företag som själva bedömer att de främst är turistföretag, 

vilket ger en kompletterande bild till den ordinarie branschstatistiken. 

 

Andelen turistföretag i regionerna, enligt Tillväxtverkets undersökning, följer ett förväntat mönster 

och andelen är överlägset högst i Gotlands- och Jämtlands län. I riket är 7 procent av företagen 

turistföretag vilket är en procentenhet över nivån i Kronobergs län. Att länet har en lägre andel 

turistföretag än många andra län innebär förstås inte att turismen är oviktig för länet. Exempelvis har 

de tre storstadsregionerna flest besökare av samtliga län, men samtidigt är andelen turistföretag i 

dessa regioner relativt låg. Detta beror på hur företagsstrukturen i regionen ser ut som helhet. Dock 
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ger informationen en bild av en regions beroende av turistsektorn jämfört med andra län.  Men bilden 

behöver kompletteras med ordinarie branschstatistik och utveckling av antalet gästnätter. 

 

Diagram 51: Andel anaställda inom turistsektorn och jobbtillväxt inom turistsektorn (2007–2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 52: Utveckling av antal gästnätter (2008–2017) och antal gästnätter per invånare (2017). Källa: Tillväxtverket och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Sett till branschstatistiken framkommer att Kronobergs län har den lägsta andelen av de sysselsatta 

inom turistsektorn jämfört med övriga län i Sverige. Totalt finns 3,3 procent av arbetstillfällena i länet 

inom sektorn, att jämföra med riket där andelen uppgår till 4,8 procent. Högst andel turistjobb 

återfinns, föga förvånande, i Jämtlands-, Gotlands- samt Stockholms län. Som tidigare påpekats är 

detta främst en indikation på hur turistintensiv en region är. Branschindelningen har brister när det 

gäller turistsektorn. Exempelvis vet vi inte hur många av turistjobben i exempelvis Stockholms län som 

är en konsekvens av turism snarare än regionens eget befolkningsunderlag. För i branschdefinitionen 

inkluderas allt från musik, teater, kultur, nöjesparker, sportanläggningar till hotell och restauranger. 

Om vi för ett ögonblick bortser ifrån svårigheterna med att mäta antalet jobb inom turistsektorn 

framkommer att Kronobergs län har en begränsad specialisering inom sektorn. Men sektorn är dock 

kraftigt växande. Jämfört med riket hade länet en högre jobbtillväxt inom sektorn mellan 2007–2016 

och jämfört med övriga län hade länet den fjärde högsta tillväxttakten i landet. En tolkning av detta är 

att länet traditionellt sett inte är något turistlän men att tillväxten har tagit fart inom sektorn de 

senaste åren. Ur ett Kronobergskt perspektiv kan sektorn således sägas vara omogen och under 

utveckling. Därför är det positivt att den uppvisar starka tillväxttendenser för turistnäringen kan bidra 

till en nödvändig diversifiering inom regionen, både i stad och land. Graden av jobbtillväxt inom sektorn 

stämmer väl överens med hur antalet gästnätter i regionen har utvecklats under de senaste åren.  
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Mellan 2008–2017 ökade antalet gästnätter i Kronobergs län med hela 40 procent, vilket var den näst 

högsta ökningen i Sverige jämfört med övriga län. Endast Stockholms län hade en högre tillväxt under 

perioden. I relation till antalet invånare hade länet, under 2017, 5 gästnätter per invånare, vilket var 

den tolfte högsta nivån i riket. Jämfört med Kalmar län, som är en mer klassisk turistregion, var detta 

dock en relativt låg nivå. Samma år uppgick antalet gästnätter per invånare i Kalmar län till 12,2. Men 

den goda tillväxten i länet stärker bilden av att regionen i allt högre utsträckning utvecklas till att bli 

mer turistiskt. Av tillväxten i antalet gästnätter mellan 2007–2016 i länet stod den inhemska turismen 

för drygt tre fjärdedelar av ökningen. Totalt ökade antalet utländska gästnätter i länet med 21 procent 

under denna period, vilket var lägre än i riket där ökningen låg på 35 procent. Det är således främst 

den inhemska turismen som bidragit till länets ökning i antalet gästnätter de senaste åren. Detta är 

positivt eftersom Kronobergs län är den region i Sverige som har högst andel utländska gästnätter av 

de totala antalet gästnätter i regionen. Under 2017 stod utländska turister för 39,4 procent av 

gästnätterna i länet, vilket exempelvis var en långt större andel än i Kalmar där den låg på 16 procent. 

Den växande inhemska turismen i länet är således positiv för det indikerar att länet har stärkt sin 

konkurrenskraft när det gäller den inhemska turismen.  
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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 

Om matchning på arbetsmarknaden 
Matchningen på arbetsmarknaden diskuteras ofta i sammanhang som berör regionernas 

konkurrenskraft. Enkelt sagt innebär en god matchning att arbetsgivaren finner den kompetens som 

den behöver för att driva och utveckla verksamheten och att arbetstagaren har ett arbete som 

motsvarar dennes kompetenser och färdigheter. I teorin kan detta låta enkelt men i praktiken finns 

det mängder med faktorer som påverkar och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. Nedan 

beskriver vi dessa faktorer lite djupare. 

Först kan det finnas anledning, för att belysa frågans betydelse, att nämna vilka risker det finns för en 

region om arbetsgivare inte hittar den personal som de behöver. Den uppenbara risken är att 

arbetsgivare på sikt väljer att lämna en geografi där kompetensförsörjningsproblematiken hindrar 

företagets tillväxtpotential. Matchningsfrågan har således en geografisk komponent; om en geografi 

inte kan tillgodose ett företags behov kan resultatet bli att företaget väljer en annan geografi där 

utbudet av arbetskraft bedöms att vara bättre. När företag lämnar en region innebär det färre 

tillgängliga arbeten vilket i förlängningen minskar antalet försörjningsmöjligheter och även 

möjligheterna till att attrahera inflyttare till regionen. En negativ spiral kan uppstå där problematiken 

med att nå en effektiv matchning förvärras som en följd av att regionens generella attraktionskraft 

minskar. 

För att en region ska ha en framgångsrik kompetensförsörjning är det viktigt att den har ett stort 

arbetskraftsutbud; ju fler som är till arbetsmarknadens förfogande, desto mer växer sysselsättningen. 

Antalet jobb i en ekonomi är alltså inte fixerade utan mängden arbete tenderar att öka om fler finns 

tillgängliga för arbetsmarknaden. Detta beror på att när det finns fler personer som vill arbeta ökar 

konkurrensen om jobben, lönetrycket minskar och det blir lättare för arbetsgivare att anställa. För om 

arbetskraftsutbudet är litet och en arbetsgivare vet om att det är svårt att få tag i personal minskar 

deras vilja till att ens försöka anställa, då anställningsprocesser alltid är förenat med sökkostnader. 

Med sökkostnader avses bland annat personalresurser som går åt för att hitta rätt kompetens, 

annonskostnader men även till viss del investeringar företaget har gjort och vars potential endast kan 

utnyttjas till fullo om man hittar rätt kompetens.  

Sammantaget föregås ett företags vilja till att utlysa en tjänst av en slags kostnadskalkyl som omfattar 

följande tre bedömningsmoment: 1) bedömning av hur mycket sökprocessen kommer att kosta, 2) 

bedömning av hur mycket den anställde kommer att kosta i form av lön, 3) hur mycket pengar den 

anställde kan inbringa när denne väl kommer på plats. Om vinsten bedöms att överväga de 

sammanvägda kostnaderna kommer företaget troligen att utlysa tjänsten. I litteraturen kallas denna 

bedömningsprocess för ”sökfriktioner”. Om det är svårt att hitta en person att anställa bedöms 

”sökfriktionen” vara hög, om det är enkelt att hitta en person att anställa bedöms ”sökfriktionen” att 

vara låg. 

Ovan har vi endast resonerat om arbetskraftsutbudet i stort. Det är sant att antalet jobb tenderar att 

öka om arbetskraftsutbudet växer. Men det är inte riktigt så enkelt att man endast kan analysera hur 

många som ingår i arbetskraften; alla har nämligen inte samma kompetenser. Låt säga att en region 

har ett mycket stort arbetskraftsutbud i form av personer som är i arbetsför ålder och som är beredda 

att ta ett arbete. Saken är bara den att samtliga saknar körkort. För taxiföretaget innebär detta att 

deras arbetskraftsutbud är obefintligt i regionen. Det är vid denna situation som det uppstår en så 

kallad ”matchningsproblematik”; det finns arbetsgivare som är beredda att anställa och det finns 

arbetstagare som vill ha jobb, men de kan ändå inte tillgodose varandras behov. 
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Det finns otaliga anledningar till varför det kan råda en matchningsproblematik i en region. En 

anledning kan vara att arbetsmarknaden genomgått en förändring och att den nuvarande 

arbetskraften inte svarar mot de nya behoven. Detta kan hända inom branscher där 

produktionsförhållandena plötsligt ändras. Exempelvis inom en industri där man går från manuella 

arbetsinslag till att istället låta robotar utföra arbetet. Då krävs personal som kan programmera 

robotarna och det är inte självklart att den kompetensen finns att tillgå på platsen om det sedan 

tidigare inte funnits behov av den sortens kompetens på platsen. För att lösa en sådan problematik 

finns, för en region, i huvudsak två strategier att tillgå: 1) utnyttja potentialen hos den nuvarande 

arbetskraften, 2) dra nytta av arbetskraft som kommer utifrån regionen.  

Den första strategiska inriktningen, att utnyttja potentialen hos befintlig arbetskraft i regionen, handlar 

om att utveckla utbildningssystem som är anpassade till de behov som finns på den regionala 

arbetsmarknaden. I det hypotetiska fallet om industrin, som nämndes ovan, som gått från manuell 

produktion till robotiserad produktion, skulle exempelvis utbildningsystemet i regionen tillgodose att 

arbetskraftsutbudet kan erhålla en utbildning så att de lär sig att hantera robotarna. I en idealisk 

situation hade utbildningssystemet från början anpassats till den framtida efterfrågan, vilket skulle 

minska omställningsperioden för företaget. Men det räcker inte att bara tillhandahålla adekvata 

utbildningsinriktningar inom en region, personer måste vilja studera de aktuella utbildningarna. Här 

handlar det om vilka normer och inställningar som finns till utbildning i sig men även vilka normer och 

attityder som omger specifika utbildningsinriktningar. Dock är det inte endast de formella 

studievägarna, som gymnasium och universitet, som är viktiga utan även vilka möjligheter de 

existerande arbetstagarna har att kompetensutvecklas på sin arbetsplats. 

Den andra strategiska inriktningen handlar om att attrahera arbetskraft från andra regioner, antingen 

från regioner inom landet eller från andra länder. I exemplet om industrin skulle detta kunna handla 

om att locka personer som har en utbildning inom robotproduktion till att flytta eller pendla till den 

aktuella regionen. Men för att personer ska vara beredda att flytta till en plats krävs att en rad villkor 

uppfylls; att lönen som erbjuds bedöms som tillräcklig givet personens kompetenser, att det finns 

arbete i regionen åt övriga familjemedlemmar, att regionen som helhet är attraktiv när det gäller kultur 

och nöjesutbud och så vidare. För att få människor att pendla till regionen krävs en god infrastruktur 

som faktiskt möjliggör arbetspendling och att tidsåtgången, som kan betraktas som en kostnad, 

bedöms vara rimlig i förhållande till lönen. Den uppbyggda infrastrukturen behöver även 

sammanbinda regionen med platser där den efterfrågade kompetensen faktiskt finns och är enkel att 

hitta.  

Avslutningsvis handlar matchning även om vilka förväntningar en arbetsgivare har på den som ska 

anställas. Självklart vill alla arbetsgivare ha en så kvalificerad sökande som möjligt. Risken är dock att 

det blir svårt att hitta en ytterst kvalificerad kandidat om löneläget inte motsvarar den sökandes 

kompetenser. Den sökande kan då välja att neka anställning och istället söka sig någon annanstans 

eftersom denne har kunskaper som det råder hög efterfrågan på. Dock varierar graden av efterfrågan 

på olika kompetenser stort. Om vi fortsätter med industriexemplet kan vi föreställa oss att de som 

tidigare arbetade med manuell produktion förmodligen inte har samma förhandlingsposition som en 

person med utbildning inom robotik.  Detta med anledning av att antalet sökande i förhållande till 

antalet lediga platser inom manuell produktion – givet att den tekniska utvecklingen slagit igenom på 

flera industrier samtidigt – förmodligen är långt fler än för gruppen med en utbildning inom robotik. 

Ovan är en grovhuggen sammanfattning av hur man kan se på begreppet ”matchningsproblematik” i 

en regional kontext. I avsnitten som följer kommer vi att utvidga resonemangen något i anslutning till 

de olika statistikframställningarna. 
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Finns en matchningsproblematik i Kronobergs län? 
Vi inleder den statistiska redovisningen för detta kapitel med att ställa frågan om det finns en 

matchningsproblematik i Kronobergs län? Det enkla och kortfattade svaret är att ja, det existerar en 

relativt omfattande matchningsproblematik i länet. Svaret går dock att komplicera något.  

Det är dock inte helt enkelt att mäta hur omfattande matchningsproblematiken faktiskt är. Det beror 

till stora delar på att det idag inte finns något sätt att fånga upp hur många lediga jobb det egentligen 

finns i en region, detta av flera anledningar. Dels kan det vara så att företag vill anställa men väljer att 

inte annonsera för att de inte tror att de kommer att hitta någon att anställa, dels väljer många 

arbetsplatser att inte lägga ut lediga tjänster på den öppna marknaden. Forskningen pekar på att en 

mycket stor andel av jobbrekryteringarna i en region sker informellt vilket innebär att tjänsterna aldrig 

utlyses. Den största och säkraste källan över lediga jobb är Arbetsförmedlingen, som baserar sin 

statistik över lediga jobb på antalet annonser i deras databas. Men vi vet att alla jobb inte registreras 

hos Arbetsförmedlingen och det är svårt att veta hur stor andel av de lediga jobben i en region som 

faktiskt registreras i deras databas. Uppskattningar pekar på att det är ungefär 30–50 procent av de 

lediga jobben i en region som registreras hos Arbetsförmedlingen. Andra sätt att fånga upp 

matchningsproblematiken på är att tillfråga företagen om de upplever att det är svårt att rekrytera och 

hitta rätt kompetens. I detta avsnitt använder vi oss av båda dessa källor för att, trots svårigheterna, 

få en så god bild av matchningssituationen som möjligt. 

 

Diagram 53: Beveridgekurva för Kronobergs län (2007–2017). Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Ett vedertaget sätt att studera graden av matchning i en region är att använda sig av den så kallade 

beveridgekurvan. En beveridgekurva visar hur många lediga jobb det finns och som inte tillsätts och 

hur många arbetslösa det finns som i teorin kan ta jobben. Om antalet lediga, ej tillsatta, arbeten ökar 
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samtidigt som antalet arbetslösa ökar indikerar detta att det finns en matchningsproblematik – det 

finns lediga tjänster, det finns personer som vill ha ett arbete, men de lyckas inte möta varandra.  

I diagrammet ovan ser vi en beveridgekurva för Kronobergs län för tidsperioden 2007–2017. Den visar 

att matchningen i länet har försämrats under de senaste åren. Antalet lediga tjänster som inte tillsatts 

har ökat kraftigt sedan finanskrisen samtidigt som antalet personer som är öppet arbetslösa legat kvar 

på samma nivå under den aktuella perioden. Om matchningen hade fungerat tillfredsställande skulle 

inte arbetslösheten och antalet lediga jobb öka samtidigt.  Situationen har förändrats förhållandevis 

drastiskt jämfört med hur den såg ut 2007.  

 

Diagram 54: Antal personer inskrivna på arbetsförmedlingen fördelat på utsatta grupper och övriga inskrivna (2004- april 
2018). Källa: Arbetsförmedlingen och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I detta avsnitt ska vi inte fördjupa oss i vad som kan förklara att matchningen i regionen försämrats 

utan detta gör vi lite senare i detta kapitel. Men redan här kan vi konstatera att en viktig del av 

förklaringen ligger i att de som står till arbetsmarknadens förfogande tillhör så kallade särskilt utsatta 

grupper8. Gemensamt för denna grupp är att de ofta har en svag ställning på arbetsmarknaden och att 

en stor andel har utomeuropeiskt ursprung. Diagrammet ovan visar att denna grupp, jämfört med 

övriga inskrivna på arbetsförmedlingen, inte har kunnat dra nytta av den rådande högkonjunkturen 

under de senaste åren. Vid den senaste mätningen tillhörde 80 procent av de som var inskrivna på 

Arbetsförmedlingen i Kronobergs län kategorin utsatta grupper. Ser vi till övriga inskrivna har 

arbetslösheten för denna grupp succesivt minskat sedan finanskrisen och idag ligger den på en låg nivå. 

Vi kan alltså redan här konstatera att vi har en tudelad arbetsmarknad i länet. 

Arbetslöshetsstatistiken och statistiken över lediga jobb visar således att det finns en 

matchningsproblematik i länet. Och när vi ser till hur arbetsgivarna själva beskriver deras möjligheter 

till att hitta rätt kompetens i länet förstärks denna bild. I Arbetsförmedlingens senaste undersökning, 

genomförd 2018, svarade hälften av de privata arbetsgivarna att de har haft svårt att rekrytera lämplig 

kompetens och hela 70 procent av de offentliga arbetsgivarna. Även andra enkätundersökningar 

stärker denna bild, exempelvis Tillväxtverkets, där en hög andel av de små- och medelstora företagen 

i regionen uppgav att kompetensförsörjningen är det främsta tillväxthindret för dem. 

                                                           
8 Till inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden räknas de som saknar gymnasieutbildning, 
utomeuropeiskt födda, personer med funktionsnedsättning som medför 
nedsatt arbetsförmåga och arbetslösa 55–64 år.  



146 
 

Befolkningens utbildningsnivå 
Varför är det eftersträvansvärt att en så stor andel som möjligt av befolkningen ska ha en 

eftergymnasial utbildning? På ett teoretiskt plan innebär en högre utbildning mer kunskap och en 

högre produktivitetsförmåga. En utbildning kan även medföra ökad förmåga att ställa om genom att 

individen har fått ”lära sig att lära”. Det finns även positiva samband mellan hög utbildningsnivå och 

hälsoläge och deltagande i samhällslivet. Men även om det finns positiva samband mellan hög 

utbildning och en rad andra faktorer finns det anledning att även belysa vad man har utbildat sig till – 

det är inte endast längden på utbildningen som är relevant, utan även inriktningen. En hög utbildning 

behöver inte per definition vara mer efterfrågad på arbetsmarknaden – dock kan den fortsatt vara 

utvecklande för individen – än exempelvis en gymnasial yrkesutbildning. Hur efterfrågad en utbildning 

är beror på den geografiska kontexten. I en befolkningsgles kommun med en hög andel yrken inom 

exempelvis tillverkning är förmodligen en gymnasial industriutbildning mer efterfrågad än en 

eftergymnasial utbildning inom exempelvis samhällsvetenskap. I en annan geografi kan förhållandet 

vara det omvända. 

Generellt sett har betydelsen av en utbildning ökat väsentligt under de senaste decennierna. Idag är 

det svårt för en person utan gymnasial utbildning att inträda på arbetsmarknaden och hitta en varaktig 

anställning. Detta beror på att kunskapsinslaget på arbetsmarknaden i Sverige generellt sett har ökat; 

ju mer specialiserade vi blir, desto mer kunskap krävs. För ett land likt Sverige där lönenivåerna 

generellt sett är höga är många av de ”enklare arbetena” utprisade vilket innebär att den generella 

efterfrågan på förgymnasial kompetens i Sverige är låg. Yrken med låg produktivitet är helt enkelt inte 

lönsamma i Sverige utan vi behöver konkurrera med kunskap, vilket ökar utbildningskraven. Ett 

fungerande utbildningssystem är därför avgörande för att landet på sikt ska ha en fungerande 

arbetsmarknad. 
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Diagram 55: Befolkningens utbildnignsnivå, 25-64 år (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Diagrammet ovan visar befolkningens utbildningsnivå i de olika länen och i kommunerna i Kronobergs 

län. Generellt kan vi konstatera att utbildningsskillnaderna mellan de olika regionerna och 

kommunerna är betydande. I diagrammet är geografierna sorterade i fallande ordning utifrån andelen 

av befolkningen med minst en treårig gymnasial utbildning. Det är i storstadsregionerna och 

Västerbotten som utbildningsnivån är som högst. I Stockholms län har 34 procent av befolkningen en 

minst treårig eftergymnasial utbildning, i riket ligger nivån på 27 procent. I Kronobergs län har 22,5 

procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning på minst tre år. Den generella utbildningsnivån 

i länet är således lägre än i riket som helhet. Men i jämförelse med andra län får länets placering, plats 

nummer åtta, ändå bedömas vara förhållandevis god. För med hänsyn till länets branschstruktur är det 

inte rimligt att förvänta att utbildningsnivån ska vara lika hög som i storstadsregionerna.  

Att befolkningens utbildningsnivå hänger samman med hur branschstrukturen ser ut i de olika 

geografierna är tydligt och förväntat. Som vi konstaterade i inledningen av detta avsnitt är värdet av 

en längre utbildning inte densamma i alla geografier. Om det inte finns särskilt många jobb i geografi 

som kräver eftergymnasial utbildning är det heller inte förvånande att befolkningen i dessa geografier 

har en lägre utbildningsnivå. Exempelvis bidrar stora offentliga verk, universitet och sjukhus till att höja 

utbildningsnivån i en geografi, detta syns inte minst i Västerbottens län där en hög andel av 

befolkningen arbetar inom den offentliga sektorn. Därmed kan man inte riktigt dra slutsatsen att en 
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geografi presterar dåligt för att befolkningens utbildningsnivå är lägre än riksgenomsnittet. Även 

befolkningens utbildningsnivå i en geografi behöver sättas i relation till andra mått, exempelvis 

arbetslöshet, jobbtillväxt och matchning.  

Med ovan sagt; självklart kan det innebära problem för en geografi om befolkningen har en låg 

utbildningsnivå. Detta kan bli särskilt tydligt när graden av professionalisering på arbetsmarknaden 

ökar och utbildningsnivån inte följer med utvecklingen. Låt säga att en mindre kommun har en mycket 

stor arbetsplats där utbildningskraven ökar från förgymnasiala till eftergymnasiala. Det kan då uppstå 

en reell omställningsproblematik i kommunen som en följd av att den nuvarande arbetskraften i 

kommunen inte har någon tradition av längre utbildning. För viljan att läsa vidare är inte endast en 

åldersfråga utan hänger även samman med om föräldrarna har studerat eller inte. På sikt kan detta 

leda till att kommuner och regioner med en låg utbildningsnivå får det svårt att klara omställningen 

när kunskapskraven ökar. Den uppenbara risken med detta är att privata företag väljer att omlokalisera 

verksamheten till geografier där utbildningsnivån är högre och att den offentliga sektorn får svårt att 

rekrytera specialistkompetens inom exempelvis vård- och omsorg. Utbildningsnivån i en geografi 

behöver därför dels tolkas utifrån hur dagens arbetsmarknad ser ut, dels utifrån hur den framtida 

arbetsmarknaden kan tänkas att se ut. 

Inom Kronobergs län är utbildningsnivån i de olika kommunerna ytterst olikartad. I Växjö kommun har 

30 procent av befolkningen en eftergymnasial utbildning som är längre än tre år. Detta är en dubbelt 

så hög andel som i länets mindre kommuner och långt över nivån i Ljungby kommun där andelen 

uppgår till 16,5 procent.  I Älmhults kommun har 22,1 procent av befolkningen en eftergymnasial 

utbildningsnivå längre än tre år. De stora variationerna kan, även när det gäller kommunerna, förstås 

utifrån hur den lokala branschstrukturen ser ut. Som vi såg i tidigare kapitel har kommunerna olika 

specialiseringar. I Älmhults- och Växjö kommun är den privata- och offentliga tjänstesektorn betydligt 

mer dominerande än i övriga kommuner, vilket förstås bidrar till en högre utbildningsnivå. I de mindre 

kommunerna är det industrisektorn som är den största sektorn och inom den har man traditionellt 

sett, i de flesta fall, inte behövt en eftergymnasial utbildning. Den höga utbildningsnivån i Växjö, som 

ligger över riksgenomsnittet, beror även på att universitet bidrar till många eftergymnasiala tjänster i 

kommunen. 

Men givet att vi behöver anlägga ett framtidsperspektiv när vi studerar utbildningsnivån i de olika 

kommunerna finns det anledning att belysa eventuella omställningsproblem som kan komma att 

uppstå framöver. Den vanligaste flyttkedjan är idag ungdomar som flyttar till en universitetsort och 

sedan vidare till en storstadsregion för att arbeta. Mindre kommuner som saknar universitet kommer 

med hög sannolikhet alltid att ha en relativt hög utflyttning av personer mellan 20–29 år och som 

flyttar för att studera. För kommunen kan detta vara någonting positivt om man lyckas få dem att flytta 

tillbaka efter genomförd utbildning. Men för att detta ska vara aktuellt krävs förstås att personen läser 

en utbildning som är efterfrågad på den kommunala arbetsmarknaden, annars är incitamenten små 

att flytta tillbaka. För en industriintensiv kommun innebär detta att personer som flyttar för att studera 

rimligen ”borde” läsa en teknisk utbildning för att de efter utbildningen ska kunna flytta tillbaka och 

hitta ett jobb som motsvarar de nyförvärvade kunskaperna.  

Den relativt låga utbildningsnivån i de mindre kommunerna kan komma att bli ett problem i framtiden 

givet den utveckling stora delar av industrin genomgår. Kunskaps- och tjänsteinnehållet i produktionen 

ökar allt mer och monotona sysslor utförs istället av maskinell arbetskraft. Detta innebär att en 

kunskapsökning sker inom sektorn och därför blir välutbildad personal alltmer efterfrågad. För att 

kunna möta dessa behov är det troligt att utbildningsnivån i kommunerna behöver öka. Annars 

föreligger en risk att företagen inte kan utveckla verksamheten i den riktning som önskas. Dock är det 

inte endast genom inflyttning man kan lösa en sådan situation. I exempelvis Älmhults kommun sker 



149 
 

redan idag en omfattande inpendling av högutbildade personer, framförallt från städerna i Skåne. De 

framtida kompetensbehoven kan således även lösas genom att utvidga arbetsmarknadsregionerna. 

För som vi tidigare påpekat är den kommunala avgränsningen inte alltid relevant att använda sig av 

när det gäller frågor som handlar om tillväxt och kompetensförsörjning. 

Utbildningsskillnader mellan olika grupper 

I Kronobergs län har 28,4 procent av kvinnorna en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer. För 

männen uppgår andelen endast till 17,2 procent. Över tid har könsskillnaderna ökat. I början av 

nittiotalet var det faktiskt fler män än kvinnor som hade minst en treårig eftergymnasial utbildning. 

Differensen i utbildningsnivå mellan kvinnor och män är inte unikt för Kronobergs län utan förhållandet 

är likadant i riket. Dock är skillnaden något större i Kronobergs län. En viktig förklaring till varför kvinnor 

har en högre utbildning än män är att kvinnor, som vi tidigare redovisat i rapporten, i långt högre 

utsträckning än män arbetar inom den offentliga sektorn. En stor andel av jobben inom offentlig sektor 

kräver en eftergymnasial utbildning. I branscher där män är överrepresenterade är i regel 

utbildningskraven inte lika höga.  

 

Diagram 56: Befolkningens utbildningsnivå i Kronobergs, efter kön (2017). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 
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Diagram 57: Andelen av befolkningen mellan 30-34 år med en minst treårig eftergymnasial utbildning (2017). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Även när vi ser till yngre åldersgrupper är andelen högutbildade kvinnor mycket högre än andelen 

högutbildade män. Av kvinnorna i länet mellan 30–34 år har 35 procent en minst treårig gymnasial 

utbildning, för männen ligger andelen på 20 procent. Differensen är som högst i Tingsryds kommun 

där den ligger på 21 procentenheter. De stora variationerna mellan kommunerna, sett till andelen 

högutbildade yngre vuxna, visar att den ojämna fördelningen av högutbildade mellan länets 

kommuner även gäller för yngre åldersgrupper. Utbildningsnivån är särskilt låg för yngre män i länets 

mindre kommuner. I Tingsryds- och Markaryds kommun är mindre än var tionde man mellan 30–34 år 

högutbildad.  

Den stora skillnaden mellan könens utbildningsnivåer är en avspegling av hur könssegregerad 

arbetsmarknaden är. Kvinnorna har en massiv överrepresentation inom vård- och utbildning vilket slår 

igenom i utbildningsstatistiken. Könsskillnaderna grundläggs således redan i skolan när man väljer 

utbildningsinriktning. På tekniska utbildningar är männen kraftigt överrepresenterade och på vård- och 

pedagogikutbildningar är kvinnorna överrepresenterade. Ur ett kompetensförsörjningsperspektiv är 

den starka könsuppdelningen negativ om könsnormer hindrar individer från att välja inriktningar där 

deras egentliga talanger skulle kunna framkomma på ett bättre sätt. OECD pekar exempelvis ut 

underrepresentationen av kvinnor inom regionens industri som ett reellt problem i arbetet med att 

öka kunskapsnivån inom den. Givet att industrin är en av de största sektorerna i regionen innebär det 

att, om vi utgår från nuvarande strukturer, kvinnor har en lägre andel arbetstillfällen att välja mellan 

inom det privata näringslivet än vad männen har. För att få en god kompetensförsörjning på sikt är det 

därför viktigt att arbeta för studieval ska styras av intresse snarare än normer.  

På gymnasial nivå är skillnaderna i utbildningsval tämligen omfattande. Av de som studerar vård- och 

omsorgsutbildning i länet är 85 procent kvinnor. Balansen är något jämnare när vi ser till barn- och 

fritidsprogrammet där andelen kvinnor uppgår till 64 procent. När det gäller de högskoleinriktade 

programmen är könsrepresentation i princip helt jämn. Men när det gäller teknik-, fordons-, bygg- och 

elprogrammet är andelen män bland eleverna 80 procent eller fler. På högskolenivå följer fördelningen 

samma mönster. Ungefär 80 procent av befolkningen i länet med en eftergymnasial utbildning inom 
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vård- och omsorg är kvinnor. Det motsatta förhållandet gäller när vi tittar på fördelningen inom 

tekniska utbildningar. 

 

Diagram 58: Befolkningens utbildnignsnivå i Kronobergs län, efter kön och födelseregion (25-64 år). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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länet en eftergymnasial utbildning på tre år eller mer, vilket är samma nivå som för inrikes födda. 
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kvinnor. När det gäller männen är situationen omvänd. 

Samtidigt som andelen högutbildade bland de utlandsfödda är relativt hög är andelen med lägre 
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siffrorna är ett genomsnitt för personer som är mellan 25–64 år.  
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Senare i det här kapitlet studerar vi mer i detalj hur utbildningsnivån påverkar de utlandsföddas 

etableringsmöjligheter på den regionala arbetsmarknaden. Men redan här kan vi konstatera att 

utbildningssammansättningen för gruppen är komplex och lämpliga etableringsinsatser borde därför 

variera. I vissa fall kan det handla om att validera eftergymnasiala utbildningar efter svenska 

förhållanden, i andra fall att lyfta utbildningsnivån hos de som idag har en låg utbildningsnivå. 

Genomströmning och gymnasial utbildning 

Idag är en gymnasial utbildning av mycket stor betydelse för att kunna hävda sig på den regionala 

arbetsmarknaden. Med en gymnasial utbildning, gärna yrkesinriktad, har man generellt sett en god 

ställning på den Kronobergska arbetsmarknaden. De som däremot saknar en gymnasial utbildning har 

svårt att få en varaktig position på arbetsmarknaden. Det är något enklare för äldre personer som har 

arbetslivserfarenhet. Men för yngre personer är en gymnasial utbildning idag den främsta 

inträdesbiljetten till arbetsmarknaden.  

Tabell 9: Genomströmning på gymnasiet och övergång till högskolan inom 3 år (2015-2017). Källa: Skolverket och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 
Fullföljd utbildning med 
examen inom 3 år, exkl. 

IM 

Fullföljd utbildning 
med examen inom 3 år 

Övergång till högskolan 
inom 3 år efter avslutad 

utbildn.  
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Alvesta 81 76 81 69 62 63 32 32 30 

Lessebo 76 63 74 59 46 58 35 29 29 

Ljungby 77 76 80 70 70 74 29 34 37 

Markaryd 75 72 84 70 63 69 31 38 24 

Tingsryd 75 87 83 63 70 61 29 31 29 

Uppvidinge 62 80 82 51 70 74 31 24 32 

Växjö 75 76 77 66 65 68 40 44 38 

Älmhult 84 79 79 73 71 66 49 47 46 

Kronoberg 76 76 79 66 66 67 36 39 36 

Riket totalt 74 74 75 65 65 66 41 42 40 

 

Av länets elever, exklusive introduktionsprogrammen, som påbörjar en gymnasial utbildning avklarar 

79 procent av dem utbildningen inom tre år, vilket är något över riksgenomsnittet. Som högst är 

genomströmningsnivån i Markaryds-, Tingsryds- samt Uppvidinge kommun. Nivåerna kan dock variera 

relativt kraftigt år från år, särskilt i de mindre kommunerna. Men på länsnivå har genomströmningen, 

sett till denna grupp, varit högre än i riket under de senaste tre åren. Om vi även inkluderar elever som 

påbörjar ett introduktionsprogram ligger länet något över riksgenomsnittet. Här är dock variationerna 

mycket stora mellan kommunerna. I Lessebo kommun ligger denna nivå på 58 procent och i Uppvidinge 

kommun på 74 procent. Relativt sett presterar länet, jämfört med riket, bra när vi ser till 

genomströmningen. Dock kvarstår faktum att en betydande del av eleverna inte genomgår sin 

utbildning inom tre år. Både för individen och samhället är detta en förlust då 

arbetsmarknadsintroduktionen fördröjs och skolans resurser upptas under längre tid. 
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Övergångsfrekvensen till högskola är lägre i Kronobergs län än i riket. Det senaste året var 

övergångsfrekvensen i länet 36 procent, vilket var tre procentenheter under riksgenomsnittet. På 

kommunal nivå syns här stora variationer både mellan kommuner men även mellan åren inom 

kommunerna. En stadigvarande trend har dock varit att det är vanligare att, jämfört med övriga 

kommuner i länet, elever som bor i Växjö- eller Älmhults kommun går vidare till en högskoleutbildning 

inom tre år. Att övergångsfrekvensen i regel är något högre i dessa kommuner kan bero på att en större 

andel av eleverna där, jämfört med övriga kommuner, har föräldrar med eftergymnasial utbildning. 

SCB beskriver betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå enligt nedan:  

Vid 25 års ålder hade 44 procent i årskullen födda 1990 påbörjat högskolestudier, och denna övergångsandel 

har varit ungefär densamma för samtliga av 1980-talets födelsekullar. Andelen som påbörjar en 

högskoleutbildning ökar med föräldrarnas utbildningsnivå. I årskullen födda 1990 hade 20 procent av dem med 

enbart förgymnasialt utbildade föräldrar påbörjat högskolestudier. För dem med forskarutbildade föräldrar var 

andelen 83 procent. Denna sociala snedrekrytering utifrån föräldrarnas utbildningsnivå ser ut på liknande sätt i 

samtliga redovisade födelsekullar från 1978 till 1990. 

 

Diagram 59: Befolkningens utbildningsnivå i Kronobergs län, 25-29 år, efter kön och födelseregion (2017). Källa: SCB och 
egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I diagrammet ovan redovisas hur stor andel av befolkningen i länet mellan 25–29 år som har en treårig 

gymnasial utbildning. Tanken med diagrammet är att visa hur stor del av en ungdomskull som saknar 

gymnasial utbildning relativt lång tid efter att de passerat den genomsnittliga åldern för att genomgå 

en gymnasieutbildning. Notera att vi i detta fall inte har tagit hänsyn till invandringsår, vilket kan 

påverka statistiken för utlandsfödda. Det är förstås stor skillnad i förutsättningarna att erhålla en 

treårig gymnasial utbildning – om man saknade en sådan vid invandringstillfället – beroende på om 

man invandrade till länet när man var fem år eller 25 år. 
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Totalt saknar 17,4 procent av ungdomarna i länet mellan 25–29 år en treårig gymnasial utbildning, i 

faktiska tal innebär detta 2400 personer. Hälften av denna grupp är födda i Sverige och hälften i 

utlandet. Andelen män som saknar en treårig gymnasial utbildning är högre än andelen kvinnor, vilket 

gäller både för gruppen inrikes- och gruppen utrikes födda. Totalt saknar 19,3 procent av männen i 

åldersgruppen 20–24 år en treårig gymnasial utbildning, vilket var nästan fyra procentenheter över 

snittet för kvinnorna i samma ålder. I de följande avsnitten som handlar om sysselsättningen i länet 

ska vi titta lite närmare på hur personer utan en gymnasial utbildning klarar sig på arbetsmarknaden. 

Dagens kompetensförsörjning och arbetsmarknad 

Jobbstrukturen i Kronobergs län 

I detta avsnitt ger vi en ögonblicksbild av hur arbetsmarknaden i Kronobergs län ser ut i förhållande till 

riket och andra län. Syftet med avsnittet är att ge en förståelse inför hur arbetsmarknaden i länet är 

uppbyggd och vilka kompetenser som finns på den. I avsnittet identifierar vi även vilka skillnader som 

finns mellan olika grupper sett till kön, utbildningsnivå och härkomst. I det efterföljande avsnittet går 

vi sedan in på hur arbetsmarknaden i länet har utvecklats de senaste åren och hur den kan tänkas att 

utvecklas i framtiden. 
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Diagram 60: Sysselsatt dagbefolkning (20-64 år)  i Kronobergs län efter yrke (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

På samma sätt som det går att dela upp arbetsmarknaden i olika branscher går det även att 

kategorisera den utifrån vilka olika yrkeskategorier som den innehåller. I diagrammet ovanför ser vi 

vilka olika jobbkategorier som finns i Kronobergs län. Indelningen baseras på vilken slags kunskap 

jobben kräver, exempelvis om det är jobb som kräver eftergymnasial utbildning eller inte.  

Den vanligaste yrkeskategorin i länet är yrken inom service-, omsorg- och försäljning. Exempel på yrken 

som finns inom denna kategori är undersköterskor, butikssäljare, vårdbiträden, kockar samt 

barnskötare. I regel är detta arbeten som kräver gymnasial utbildning. Den näst vanligaste 

yrkeskategorin i länet är yrken med krav på fördjupad högskolekompetens. I denna kategori är de 

vanligaste arbetena grund- och förskollärare, sjuksköterskor, utredare, mjukvaru- och 

systemutvecklare, industridesigner. Kategorin rymmer även civilingenjörsyrken inom olika områden. 

Den tredje största jobbkategorin i länet är yrken med krav på högskolekompetens eller liknande, i regel 

har yrken inom denna kategori något lägre utbildningskrav än kategorin med yrken som kräver 

fördjupad eftergymnasial kompetens. De vanligaste yrkena inom denna kategori är företagssäljare, 

inköpare, socialpedagoger, tekniker samt redovisningsekonomer. Tillsammans står dessa tre 
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kategorier för drygt hälften av yrkena i länet. Jämfört med riket är det en lägre andel i Kronobergs län 

som arbetar med yrken som kräver fördjupad eftergymnasial kompetens. Jämfört med riket sticker 

länet främst ut när det gäller hur stor andel som har ett yrke inom industri, transport eller bygg.  

Det är intressant att studera hur jobbstrukturen ser ut då den ger en bild av hur stor andel av arbetena 

som kräver en viss utbildningsnivå. Gemensamt för samtliga kategorier förutom kategorin ”Yrken med 

krav på kortare utbildning eller introduktion” är att de i regel kräver minst en gymnasial utbildning. 

Totalt sett är endast 4,8 procent av jobben i länet så kallade ”enkla jobb” utan större krav på formell 

utbildning. Detta är något under riksgenomsnittet där andelen ligger på 5,3 procent.  

Utifrån ovan kategorisering framgår att ungefär en tredjedel av jobben i länet kräver en eftergymnasial 

utbildning. Det innebär att majoriteten av jobben har gymnasiala utbildningskrav. En reservation i 

sammanhanget är att det inte alltid är så enkelt att samtliga jobb inom en av ovan kategorier kräver 

en eftergymnasial utbildning eller inte. Det finns förstås undantagsfall, men som helhet ger 

jobbstrukturen ändå en fingervisning om vilka kompetenser det är som efterfrågas på 

arbetsmarknaden. De vanligaste jobben, på finare nivå, i länet är undersköterskor, maskinoperatörer, 

grundskollärare, lager- och terminalpersonal, butikssäljare, lastbilsförare samt företagssäljare.  

Kompetenser från andra regioner  

Kronobergs län har en hög självförsörjningsgrad sett till hur många arbeten det finns i förhållande till 

antalet invånare i arbetsför ålder. Jämfört med övriga län är det endast i Stockholms län där det går 

färre antal invånare per arbetstillfälle. Detta är både positivt och negativt. Å ena sidan innebär detta 

goda arbetsmöjligheter för invånarna i länet, å andra sidan innebär det att folkmängden skulle kunna 

vara större och att arbetsgivarna kan ha svårt att hitta kompetens. En viktig del av regionens 

kompetensförsörjning är därför inpendlingen till länet. För att kunna tillsätta jobben behöver länet ett 

inflöde av kompetens från andra regioner.  

 

Diagram 61: Antal personer i arbetsför ålder per arbetstillfälle i regionen (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 
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Högst 
pendlingsberoende 

55B civilingenjörsutbildning; industriell ekonomi 38,9% 

35J juristutbildning 34,5% 

55D civilingenjörsutbildning; maskinteknik, fordons- och farkostteknik 30,5% 

55F civilingenjörsutbildning; kemi- och bioteknik, material- och 
geoteknik 

26,9% 

25K konstnärlig utbildning, eftergymnasial nivå 25,8% 

45K kemistutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 25,0% 

55K högskoleingenjörsutb.; kemi- och bioteknik, material- och geoteknik 23,6% 

45B biologutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 22,9% 

45G geovetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 22,6% 

55E civilingenjörsutbildning; teknisk fysik, elektro- och datateknik 22,1% 

65J agronom- och hortonomutbildning 22,0% 

75A apotekarutbildning 21,7% 

54PH kortare än 2 år, motsv 30-119 hp inom teknikområdet/ej examen 21,3% 

25H humanistisk utbildning, eftergymnasial nivå (minst 3 år) 21,1% 

55G civilingenjörsutbildning; övrig/okänd inriktning 20,5% 

35S samhällsvetar- och förvaltningsutb. högskoleutbildning (minst 3 år) 20,3% 

55C civilingenjörsutbildning; väg- och vatten, byggnadsteknik, lantmäteri 20,1% 

35E ekonomutbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 20,0% 

65S skogsvetenskaplig utbildning, högskoleutbildning (minst 3 år) 19,9% 

85X övrig utbildning inom tjänsteområdet, eftergymnasial nivå 19,8% 

Diagram 62: De mest pendlingsberoende utbildningsgrupperna i Kronobergs län (andel av den sysselsatta dagbefolkning 
som är inpendlare) (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Givet att länet har den högsta inpendlingen i riket, i relation till antalet invånare, är det intressant att 

studera vilka kompetenser vi är mest beroende av för att klara kompetensförsörjningen. I tabellen 

ovanför redovisar vi de tjugo mest inpendlingsberoende utbildningsgrupperna i länet. Gemensamt för 

samtliga av de mest pendlingsberoende utbildningsgrupperna är att de är eftergymnasiala. En 

anledning till detta är att högre avlönade yrken motiverar längre pendlingsavstånd. De 

utbildningsgrupper som länet har störst inpendlingsberoende av, relativt sett, är civilingenjörer, 

personer med en konstnärlig eller humanistisk utbildning samt andra tekniska utbildningar. 

Notera att tabellen inte rangordnar utifrån hur många av en viss utbildningsgrupp som pendlar in till 

länet för att arbeta. Utan den redovisar endast det relativa beroendet inom respektive 

utbildningsgrupp. Räknat i antal är de vanligaste inpendlarna till länet personer med 

grundskoleutbildning, industriutbildning på gymnasial nivå samt ekonomiutbildade på eftergymnasial 

nivå.  

Att inpendlingsberoendet är som högst inom eftergymnasiala utbildningsgrupper kan även bero på att 

detta är en grupp länet har, jämfört med exempelvis storstadslänen, svårt att få som inflyttare till 

regionen. Många av utbildningsgrupperna ovan tillhör den grupp som Richard Florida benämner som 

”den kreativa klassen” och som består av människor som är konstnärligt verksamma eller välutbildade 

inom teknologi. Detta är talanger som har stora valmöjligheter gällande bostadsort och enligt Florida 

söker dig denna klass till öppna och dynamiska miljöer som kännetecknas av teknologi, talang och 

tolerans. Storstäderna har i dessa sammanhang oftast betraktats att ha en konkurrensfördel genom 

att kunna erbjuda ett större utbud när det gäller exempelvis kultur och nöje. 
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Den egna arbetskraftens sysselsättningsgrad 

Grunden för arbetskraften i en region är hur många personer som det finns i arbetsför ålder, här 

förstått som mellan 20–64 år. Alla som är i denna ålder är dock inte, av olika skäl, tillgängliga för 

arbetsmarknaden. En del är sjukskrivna, föräldralediga, studerande eller av annan anledning inte 

beredda att ta ett arbete. Till arbetskraften räknas de som 1) är i sysselsättning, 2) är inskrivna på 

arbetsmarknaden och därmed har möjlighet till att börja arbeta. I detta avsnitt ska vi dock studera hur 

sysselsättningsgraden ser ut i regionen. Med sysselsättningsgrad menas hur stor andel av befolkningen 

som är i arbetsför ålder och som arbetar. Sysselsättningsgraden är ett intressant mått för att det 

identifierar aktivitetsgraden för hela befolkningen i arbetsför ålder. Arbetslösheten däremot relaterar 

endast till de som är i arbetskraften, vilket innebär att arbetslöshetsnivån skulle, i teorin, kunna vara 0 

procent trots att ingen arbetar.  

 

Diagram 63: Sysselsättningsgrad, nattbefolkningen 20–64 år, efter födelseregion (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar 
av Region Kronoberg 
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Det råder stora variationer i sysselsättningsgraden mellan regionerna i Sverige. Som högst är den i 

Hallands län där den ligger på 82,5 procent och som lägst är den i Skåne län där den endast är 73,9 

procent. En förklaring till den låga nivån i Skåne län är dels att utpendlare till Danmark inte räknas in i 

statistiken, dels att regionen har en hög andel studenter. I riket ligger sysselsättningsgraden på 78,6 

procent, vilket är något under nivån i Kronobergs län där den uppgår till 79,4 procent. I fyra av länets 

kommuner är sysselsättningsgraden över 80 procent, vilket relativt sett är en hög nivå. Totalt har fem 

av länets kommuner en högre sysselsättningsgrad än riket. Även Växjö kommun har detta om man tar 

hänsyn till att en relativt stor andel av befolkningen är studenter. Främst är det Markaryds- och 

Lessebo kommun som avviker, i negativ bemärkelse, från riksgenomsnittet.  

En hög sysselsättningsgrad behöver inte innebära att det finns någon jobbtillväxt i den aktuella 

regionen. Då sysselsättningsgraden är kvoten mellan antalet i arbete och antalet i arbetsför ålder kan 

den öka genom att befolkningen i arbetsför ålder flyttar från en region. Med andra ord ska en hög 

sysselsättningsgrad inte alltid tas som intäkt för en expansiv arbetsmarknad, den kan lika gärna 

signalera att det är en arbetsmarknad som har krympt men anpassat sig efter nya förhållanden. När 

arbetstillfällen försvinner från en geografi tenderar, föga oväntat, även antalet personer i arbetsför 

ålder att minska som en följd av omflyttningar. Ur ett nationellt perspektiv kan detta sägas vara 

positivt, då människor istället söker sig till plaster där de kan komma in på arbetsmarknaden.  

Gemensamt för samtliga regioner i Sverige är att sysselsättningsgraden varierar stort mellan inrikes- 

och utrikes födda. I riket som helhet har inrikes födda en sysselsättningsgrad på 83,9 procent och för 

utrikes födda är den 60,6 procent, en differens på 23,3 procentenheter. Ur ett europeiskt perspektiv 

är detta ett stort gap. I Kronobergs län är gapet än större och uppgår till 29,1 procentenheter, vilket är 

den tionde högsta differensen jämfört med andra län. Personer boendes i Kronobergs län och som är 

födda i Sverige har en sysselsättningsgrad på 86,1 procent, den tredje högsta nivån i riket. För 

utlandsfödda boendes i länet är sysselsättningsgraden 57 procent, vilket är den tionde högsta nivån i 

riket. Man kan därför med fog säga att arbetsmarknaden i Kronobergs län till viss del är tudelad. 

I länets kommuner finns det avsevärda skillnader sett till utlandsföddas sysselsättningsgrad. I Lessebo 

kommun har endast 42,8 procent av de utlandsfödda i arbetsför ålder en sysselsättning. Detta är mer 

än 20 procentenheter lägre än i Ljungby kommun där nivån ligger 63,4 procentenheter. Det är endast 

i Ljungby- och Älmhults kommun som sysselsättningsgraden för utlandsfödda överstiger 

riksgenomsnittet. Men när det gäller inrikes födda har samtliga kommuner i länet, förutom Markaryd, 

en högre sysselsättningsgrad än riksgenomsnittet. I kommunerna Ljungby, Älmhult, Alvesta samt 

Uppvidinge ligger sysselsättningsgraden för inrikes födda på mer än 87 procent, vilket är bland de 

högre nivåerna i Sverige. Dock har samtliga kommuner i länet ett större sysselsättningsgap mellan 

inrikes- och utrikes födda än vad som är fallet i riket som helhet. Som störst är gapet i Lessebo kommun 

där det uppgår till hela 43 procent. I detta avsnitt går vi inte in på eventuella förklaringar till 

sysselsättningsgapet, utan det gör vi först i nästa avsnitt. 

Utbildningsnivån har stor betydelse för sysselsättningsgraden. I Kronobergs län uppgår 

sysselsättningsgraden för personer med endast en förgymnasial utbildning till 59,4 procent. För 

personer med en gymnasial utbildning ligger nivån på 84,8 procent och för eftergymnasialt utbildade 

på 82,4 procent. Att ha en gymnasial utbildning är således av mycket stor betydelse för att kunna 

komma in på länets arbetsmarknad.   
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Tabell 10: Sysselsättningsgrad, nattbefolkning 20-64 år, efter kön och födelseregion (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 
Kvinnor Män 

 
Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Inrikes och 
utrikes födda 

Inrikes 
födda 

Utrikes 
födda 

Inrikes och 
utrikes födda 

Uppvidinge 85,5 53,6 78,1 90,6 56,6 82,1 

Lessebo 84,6 41,4 72,1 86,9 44 73,9 

Tingsryd 83,5 46,1 76,5 86,5 52,6 80,4 

Alvesta 88 50,4 78,7 88,8 58,5 81,7 

Älmhult 87,4 60,3 80,2 89,9 61,2 82,7 

Markaryd 80,8 48,9 72,7 85,6 58,1 78,4 

Växjö 84,9 55,8 78,3 85,2 59,9 79,5 

Ljungby 85,7 60,9 80,1 88,7 65,8 83,8 
       

Kronobergs 
län 

85,3 54,7 78,1 86,9 59,1 80,5 

Riket 83,5 58,3 77,7 84,3 63 79,5 

 

Sysselsättningsgraden varierar även mellan könen. Detta har flera anledningar. Kvinnor är i högre 

utsträckning än män i studier, föräldralediga eller sjukskrivna, vilket innebär att en lägre andel är i 

sysselsättning. I riket uppgår sysselsättningsgraden för kvinnor till 77,7 procent, vilket är något lägre 

än i Kronobergs län där den ligger på 78,1 procent.  Jämfört med andra län är detta den elfte högsta 

nivån i riket. I riket är sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män 1,8 procentenheter. I Kronobergs 

län är det mer omfattande och ligger på 2,4 procentenheter. Av männen i länet är 80,5 procent i 

sysselsättning, vilket är den åttonde högsta nivån i riket. I länet är könsgapet, jämfört med inrikes 

födda, större för utlandsfödda. För utlandsfödda uppgår könsgapet till 4,4 procentenheter och för 

inrikes födda till 1,6 procentenheter. Sysselsättningsgapet är även större mellan inrikes- och utrikes 

kvinnor (30,6 procentenheter) än vad det är för männen (27,8 procentenheter). 

I några av länets kommuner är könsgapet mycket stort. I exempelvis Markaryds kommun uppgår det 

till hela 5,7 procentenheter. Som lägst är det i Växjö kommun där differensen ligger på 1,2 

procentenheter. Att könsgapet varierar mellan kommuner beror delvis på vilken typ av arbetsmarknad 

som finns tillgänglig i närområdet. På arbetsmarknader med ett stort inslag av klassiskt manliga 

branscher, exempelvis industri, tenderar könsgapet att vara större än i kommuner med en mer 

tjänsteinriktad arbetsmarknad. Detta är en tes som stämmer i Kronobergs län, då både Älmhults- och 

Växjö kommun har, jämfört med övriga kommuner, ett förhållandevis litet gap mellan könen sett till 

sysselsättningsgrad.  

Utlandsföddas arbetsmarknad i Kronobergs län 

I detta avsnitt ska vi titta närmare på hur integrationen på länets arbetsmarknad ser ut. Innan vi 

studerar statistiken närmare är det lämpligt att ställa sig frågan: Hur kan man förstå det stora 

sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikes födda i regionen?  

Det finns flera faktorer som spelar in. Framtidskommissionen framhåller i sin rapport Svenska 

framtidsutmaningar att det stora gapet hänger samman med att invandringen till Sverige under de 

senaste decennierna skiftat från arbetskraftsinvandring till att istället främst utgöras av flykting- och 

anhöriginvandring. Arbetskraftsinvandrare har i regel ett arbete som väntar på dem vid ankomsten till 

Sverige, men för asylsökande väntar ofta en längre period av etablering och sökande efter arbete.  
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I rapporten Utrikes födda på arbetsmarknaden, utgiven av Västra Götalandsregionen, framhålls ett 

flertal olika faktorer som kan utgöra förklaringar till varför flykting- och anhöriginvandrare har en lägre 

sysselsättningsgrad än inrikes födda. En central faktor är att de som invandrar av flyktingskäl löper risk 

att möta en arbetsmarknad där deras tidigare kunskaper inte är efterfrågade. Den utbildning eller 

yrkeserfarenhet som var efterfrågad i utvandringslandet kanske inte är det i det nya landet. Men även 

om tidigare utbildnings- och yrkeserfarenheter är efterfrågade kan det föreligga en 

valideringsproblematik – det är inte alltid enkelt att certifiera sina tidigare meriter så att de är möjliga 

att kommunicera på den nya arbetsmarknaden.  

En annan matchningsproblematik som kan uppstå för utlandsfödda i ett nytt land är att deras 

boendeområde inte är i närheten av där jobben finns. Studier har visat, exempelvis amerikanska 

sådana, att områden med en hög andel invandrare, inte sällan med låg socioekonomisk status, ofta har 

längre avstånd till områden där arbeten finns. Detta kan gälla olika stadsdelar inom en stad, men även 

mellan centrum-periferi – exempelvis i mindre kommuner med ett, relativt sett, högt 

flyktingmottagande. 

En annan förklaring till sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda är att utlandsfödda i regel 

har svagare sociala nätverk än inrikes födda. Många arbeten når aldrig den öppna marknaden utan 

förmedlas genom kontakter och informella nätverk. Att sysselsättningsgraden för utlandsfödda 

successivt blir högre ju längre de vistats i Sverige antyder att denna teori har en viss förklaringskraft. 

Här kan man även väga in den tid det tar att lära sig ett nytt språk, som i flera sammanhang är en 

förutsättning för att skapa sociala kontakter och medverka i sammanhang där nätverk skapas.  

Andra förklaringar till sysselsättningsgapet mellan grupperna är att tidpunkten för ankomsten till det 

nya landet har stor betydelse. Om det råder lågkonjunktur vid invandringstillfället finns risk att hamna 

utanför arbetsmarknaden och ju längre tid man är utanför arbetsmarknaden desto svårare blir det att 

återinträda när konjunkturen vänder. För under lågkonjunkturer får arbetskraften i regel ett tillskott 

av nyutexaminerade som i teorin kan stå längre fram i jobbkön än de som under längre tid varit 

arbetslösa. När konjunkturen vänder konkurrerar dessutom gruppen med de som blev varslade under 

lågkonjunkturen och som i regel står längre fram i jobbkön. Till detta ska adderas att undersökningar 

har visat, även om det är svårt att uttala sig om omfattningen, att utlandsfödda har svårare att få ett 

arbete i det nya landet eftersom de utsätts för olika former av diskriminering. Studier genomförda i 

Sverige visar att personer med svensklingande namn har större chans att erhålla ett jobb, trots 

likartade meriter, än personer med utlandsklingande namn. 
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Diagram 64: Sysselsättningsgrad, utlandsfödd nattbefolkning 20-64 år, efter utbildningsnivå (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 

 

Diagram 65: Sysselsättningsgrad, nattbefolkning 20–64 år, utlandsfödda och vistelsetid (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Tabell 11: Yrkespositioner, dagbefolkning 20-64 år, Kronobergs län, efter födelseregion (2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar 

 
Inrikes 
född 

Utrikes 
född 

Andel 
utrikesfödda 
av 
verksamma 
inom yrket 

1 Chefsyrken 6,7% 3,4% 9,3% 

2 Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens 20,6% 15,9% 13,4% 

3 Yrken med krav på högskolekompetens eller 
motsvarande 

13,0% 9,2% 12,4% 

4 Yrken inom administration och kundtjänst 8,9% 5,1% 10,3% 

5 Service-, omsorgs- och försäljningsyrken 20,7% 22,9% 18,1% 

6 Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 1,7% 0,8% 8,7% 

7 Yrken inom byggverksamhet och tillverkning 11,4% 12,8% 18,4% 

8 Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. 9,0% 9,8% 18,0% 

9 Yrken med krav på kortare utbildning eller 
introduktion 

3,6% 10,0% 35,6% 

 

Totalt står utlandsfödda för 17 procent av arbetstillfällena i länet. Gruppen är överrepresenterad inom 

yrken som inte kräver eftergymnasial utbildning. Exempelvis står utlandsfödda för 36 procent av 

arbetskraften inom den jobbgrupp som innehåller yrken utan krav på någon utbildning. Gruppen är 

även överrepresenterad inom yrken med service- och omsorgsinriktning.  

Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för etableringen på arbetsmarknaden.  I Kronobergs län 

uppgår sysselsättningsgraden för utlandsfödda med en förgymnasial utbildning endast till 39 procent. 

För de som har en gymnasial utbildning ligger sysselsättningsgraden på 68 procent, vilket är en 

väsentligt högre nivå jämfört med den förgymnasiala gruppen. Samma ökningseffekt finns inte när 

man går från gymnasial till eftergymnasial nivå. Utan för utlandsfödda med en eftergymnasial 

utbildning ligger sysselsättningsgraden på 63 procent.  

Även vistelsetiden har en mycket stor betydelse för etableringsgraden på arbetsmarknaden. 

Sysselsättningsgraden för personer som invandrat till länet och som bott här ett år eller mindre ligger 

på 19,3 procent. Sysselsättningsnivån ökar relativt mycket om vi ser till de som bott här 2–3 år. För 

denna grupp ligger nivån på 36,4 procent. Andelen ökar sedan successivt och för de som har bott i 

Sverige i tio år eller mer är sysselsättningsgraden 73,9 procent. Att sysselsättningsgraden ökar år från 

år är, som vi tidigare diskuterat, förväntat givet att personerna hinner bygga upp nätverk, erhålla 

utbildningar och så vidare under denna tid. Dock är det en viktig frågeställning huruvida denna process 

går att göra mer snabb och effektiv. Genomgående är även att utbildningsnivån spelar stor roll för 

etableringstiden. För personer med en gymnasial utbildning och som bott i Sverige mellan 4–9 år ligger 

sysselsättningsgraden på 68,2 procent. För personer med förgymnasial utbildning och som har haft lika 

lång vistelsetid ligger nivån på 42,3 procent. 

Löner i arbetslivet 

I det sista kapitlet av denna rapport, som handlar om socioekonomi och folkhälsa, ger vi en mer 

ingående beskrivning av medelinkomsten i regionen och hur inkomstnivåerna skiljer mellan olika 

grupper. I detta avsnitt fokuserar vi på att visa hur löneläget per arbetstillfälle skiljer mellan de olika 

geografierna. Statistiken inkluderar således inte personer som står utanför arbetsmarknaden.  
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Diagram 66: Lönesumma per anställd, sysselsatt dagbefolkning 20–64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av 
Region Kronoberg 

I Kronobergs län tjänar den genomsnittlige anställde 342 tkr om året. Detta är under riksgenomsnittet 

som ligger på drygt 363 tkr. Jämfört med andra län ligger Kronobergs län på nionde plats. Löneläget 

per anställd beror på en mängd faktorer, bland annat på vilken typ av arbeten som finns i en region. 

Löneläget påverkas även av hur svårt, eller enkelt, det är för arbetsgivare att få tag i den kompetens 

man söker. Om det är svårt att hitta rätt kompetens och konkurrensen om arbetskraften är stor 

tenderar lönerna att öka.  

Bland länets kommuner är det framförallt Älmhults kommun som sticker ut. I kommunen är lönen per 

anställd nästan lika hög som i Stockholms län. Detta beror dels på att det finns många, i relation till 

antalet anställda, högkvalificerade jobb i kommunen, dels på att arbetskraften är liten i förhållande till 

antalet tillgängliga jobb i kommunen. I kommunerna Lessebo, Tingsryd samt Alvesta är lönesumman 

per arbetstillfälle som lägst i länet. En anledning till detta är, bland annat, att kommunerna har en låg 

andel arbeten inom den privata sektorn som kräver eftergymnasial utbildning.  

Löneläget är även en avspegling av hur hög produktivitet det lokala näringslivet har. Ju högre 

produktivitet, desto högre värde på det som skapas vilket resulterar i högre löner per jobb. Löneläget 

hänger därför samman med arbetskraftens utbildningsnivå, då yrken som kräver högre utbildning i 

regel har en hög produktivitetsnivå. Bryter vi ner lönesumman per anställd i länet utifrån 
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utbildningsnivå framkommer att en person med en eftergymnasial utbildning tjänar 360 tkr om året. 

För en person med förgymnasial utbildning ligger motsvarande nivån på 314 tkr om året.  

Utveckling och framtidens arbetsmarknad 
Finanskrisen drabbade Kronobergs län hårt och samtidigt har länet haft en relativt stor 

befolkningsökning. Detta har fått som konsekvens att länets sysselsättningsgrad minskat jämfört med 

2007. Innan finanskrisen låg sysselsättningsgraden i länet på 81,9 procent. I samband med finanskrisen 

sjönk den till 77,6 procent. Återhämtningen, sett till sysselsättningsgrad, var sedan långsam. Vid tiden 

för den senaste mätningen låg sysselsättningsgraden i länet på 79,3 procent. Jämfört med tiden före 

krisen är detta en nedgång på 2,6 procentenheter. Om vi bryter ner utvecklingen på inrikes- och utrikes 

födda framkommer att andelen inrikes födda i sysselsättning faktiskt ökade mellan 2007–2016, från 

85,8 procent till 86,1 procent. För utlandsfödda har sysselsättningsgraden under samma period dock 

minskat från 60,5 procent till 57 procent. 

 

Diagram 67: Antal personer i arbetsför ålder, antal personer i sysselsättning och sysselsättningsgrad, nattbefolkning 20–64 
år (2000–2016), Kronobergs län. Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 
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Diagram 68: Förändring antal i arbetsför ålder och sysselsatta i Kronobergs län, nattbefolkning 20–64 år efter födelseregion 
(2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Anledningen till att sysselsättningsgraden i länet minskat mellan 2007–2016 är att antalet personer i 

arbetsför ålder ökat mer än antalet personer i sysselsättning. I faktiska tal är antalet personer boende 
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arbetsför ålder är andelen lägre. Konsekvensen av en sådan utveckling är att befolkningstillväxten 

riskerar att bli temporär. Om de som flyttar till länet inte får ett arbete är det troligt att incitamenten 
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men grunden till ökningen skulle vara en minskande befolkning i arbetsför ålder, vilket på sikt i regel 

är negativt för en ekonomi. 

Mellan 2007–2016 stod utlandsfödda för hela arbetskraftstillväxten i länet. Samtidigt minskade antalet 
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ökade antalet sysselsatta födda i utlandet. Med andra ord har utlandsfödda stått för både jobb- och 

befolkningstillväxten i länet under de senaste åren. Utan invandringen hade arbetskraften i länet 

minskat med drygt 5 000 personer mellan 2007–2016, istället har den ökat med nästan 4 100 personer. 
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Diagram 69: Förändring av antalet sysselsatta och förändring av personer i arbetför ålder, nattbefolkning 20-64 år (2007-
2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

   

Diagram 70: Förändring av sysselsättningsgrad, i procentenheter, nattbefolkning 20–64 år (2007-2016). Källa: SCB och egna 
bearbetningar av Region Kronoberg 
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Tabell 12: Förändring av sysselsättningsgraden och bakomliggande komponenter, nattbefolkning 20-64 år (2007-2016). 
Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

 
Förändring 
antal 
sysselsatta 

Förändring 
befolkning i 
arbetsför 
ålder 

Förändring 
sysselsättningsgrad i 
procentenheter 

Förklaring till förändring av sysselsättningsgrad 

0760 Uppvidinge -185 -52 -2,9 Jobbminskning större än befolkningsminskning 

0761 Lessebo -326 26 -7,8 Jobbminskning och befolkningstillväxt 

0763 Tingsryd -473 -267 -3,9 Jobbminskning större än befolkningsminskning 

0764 Alvesta -317 32 -3,2 Jobminskning och befolkningstillväxt 

0765 Älmhult 136 598 -4,1 Befolkningstillväxt större än jobbtillväxt 

0767 Markaryd -246 -69 -3,6 Jobbminskning större än befolkningsminskning 

0780 Växjö 2339 3678 -1,2 Befolkningstillväxt större än jobbtillväxt 

0781 Ljungby -383 125 -3,2 Jobbminskning och befolkningstillväxt 

 

I relation till övriga län har Kronobergs län haft den svagaste utvecklingen av sysselsättningsgraden 

mellan 2007–2016. Även övriga län i Småland-Blekinge hade en negativ utveckling av 

sysselsättningsgraden under perioden. I riket ökade sysselsättningsgraden med 0,7 procentenheter 

under samma tidsperiod. Utvecklingen i Kronobergs län sticker ut jämfört med övriga län. För givet 

befolkningstillväxten, sett till åldersgruppen 20–64 år, borde länet ha haft en betydligt högre 

jobbtillväxt sett till antal personer med sysselsättning. En förklaring till obalansen mellan befolknings- 

och sysselsättningstillväxten i länet under denna tid är att stora delar av befolkningstillväxten drivits 

av flyktinginvandring. För denna grupp föreligger i regel en viss etableringsperiod innan man inträder 

på arbetsmarknaden. På kort sikt har detta inneburit en negativ effekt på länets sysselsättningsgrad, 

samtidigt har utlandsfödda stått för hela jobb- och befolkningstillväxten under perioden. De 

kommande åren är utmaningen för länet att utnyttja den potential som arbetskraftstillväxten innebär. 

På kommunal nivå är variationerna sett till hur sysselsättningsgraden förändrats mellan 2007–2016 

omfattande.  Gemensamt för dem är att samtliga hade en negativ utveckling av sysselsättningsgraden 

under perioden. Lessebo kommun sticker ut genom att ha haft en nedgång på 7,8 procentenheter. 

Växjö kommun hade den lägsta nedgången på 1,2 procentenheter. Faktorerna bakom den negativa 

utvecklingen i kommunerna varierar. I de tre kommunerna Uppvidinge, Tingsryd samt Markaryd, 

berodde nedgången på att antalet sysselsatta minskade mer än befolkningen i arbetsför ålder. I 

kommunerna, Lessebo, Alvesta och Ljungby minskade sysselsättningsgraden för att antalet i 

befolkningen med sysselsättning minskade samtidigt som antalet i arbetsför ålder ökade. I Älmhults- 

och Växjö kommun minskade sysselsättningsgraden för att befolkningstillväxten var högre än tillväxten 

av antalet personer i arbete. 

Att sysselsättningsgraden minskat i samtliga av länets kommuner mellan 2007–2016 tyder på att det 

finns utmaningar på den regionala arbetsmarknaden. Samtidigt har flera av kommunerna en fortsatt 

hög sysselsättningsgrad som en följd av att man har minskat från en väldigt hög nivå. De underliggande 

förklaringarna till minskningen är intressanta. I de fall där både befolkningen och antalet sysselsatta 

minskar tyder det på en slags krympande anpassning. På sikt är en sådan position en utmaning för det 

innebär att skatteunderlaget som helhet successivt minskar, även om sysselsättningsgraden kan öka. 

Gemensamt för kommunerna är att invandringen de senaste åren antingen bidragit till att antalet 

personer i arbetskraften ökat eller att minskningen av den bromsats in. De kommande åren är det 

därför viktigt att stärka etableringsgraden för att behålla den arbetskraftstillväxt som tillkommit. 
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Automatisering, kunskapsökning, teknikutveckling och bristyrken 

Arbetsmarknaden står inför stora förändringar. Teknikutvecklingen och den globala konkurrensen är 

starka drivkrafter på den svenska arbetsmarknaden och en allt högre andel av jobben kräver en hög 

kunskapsnivå, kreativitet och självständighet. Detta innebär att kraven på individers färdigheter 

generellt sett ökar. Den nya tekniken medför även en högre förändringstakt vilket resulterar i att det 

kommer bli allt vanligare att vi kommer att behöva ställa om och lära nytt under ett arbetsliv. 

 

Diagram 71: Andel personer sysselsatta inom näringslivet i Kronobergs län med en eftergymnasial utbildning på minst tre år, 
dagbefolkning 30–34 å och, 60–64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Ett sätt att beskriva den pågående förändringen på arbetsmarknaden är att se till hur kunskapsflödena 

inom det privata näringslivet ser ut. I diagrammet ovan ser vi hur stor andel av de sysselsatta mellan 

60–64 år som har en eftergymnasial utbildning och hur stor andel i gruppen mellan 30–34 år som har 

det. Kvoten mellan grupperna är ett slags omvandlingsmått, då de mellan 30–34 år är den grupp som 

ersätter de kunskaper som försvinner ut ur företaget. Om kvoten är hög innebär det att personerna 

som förväntas att lämna företaget inom fem år i hög grad ersätts med eftergymnasial kompetens, 

vilket innebär en tilltagande kunskapsökning.  

I länet som helhet framkommer att omvandlingskvoten ligger på 1,7, vilket innebär att det sker en 

relativt kraftig kunskapsökning inom det regionala näringslivet. Detta beror delvis på att det pågår en 

förskjutning, sett till inom vilken bransch man arbetar, från industri- till tjänstesektorn. Men det beror 

även på att det sker en intern kunskapsökning inom tillverkningsindustrin. Även för industrisektorn i 

länet ligger omvandlingskvoten på 1,7; mer än var fjärde person mellan 30–34 år och som arbetar inom 

sektorn har idag en eftergymnasial utbildning. 
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Omvandlingskvoten varierar stort mellan de olika kommunerna. Som högst är den i Älmhults kommun 

där den ligger på 2,5 och där mer än hälften 30–34 åringarna som har ett arbete i näringslivet har en 

eftergymnasial utbildning. Omvandlingskvoten är även hög i Markaryd- och Ljungby kommun, vilket 

indikerar att tillverkningsindustrierna, som är de dominerande arbetsplatserna i de båda kommunerna, 

genomgår en kunskapsförflyttning. I Växjö är omvandlingstrycket inte lika högt, bland annat med 

anledning av att en relativt hög andel av 60–64 åringarna har en eftergymnasial utbildning, vilket 

indikerar att kunskapsintensiteten i kommunens näringsliv under längre tid varit relativt hög. Andelen 

30–34 åringar i kommunens näringsliv är den näst högsta i länet och ligger på 40 procent. 

Omvandlingstrycket inom regionens arbetsmarknad är intressant att studera för att få en uppfattning 

om hur framtidens arbetsmarknad kommer att se ut när arbetslivet blir mer kunskapsintensivt och 

teknikdrivet. Under senare år har debatten om digitalisering och teknikutveckling tenderat att handla 

om vilka jobb som riskerar att försvinna som en följd av en ökad digitalisering. Men samtidigt som jobb 

försvinner som en följd av teknikutveckling växer nya fram. Sedan 1990-talet har exempelvis 

hundratusentals arbeten skapats inom IT-sektorn. Dilemmat är dock att det är svårt, oftast omöjligt, 

att förutsäga vilka de nya jobben blir. Det är betydligt enklare att konstatera att en viss typ av arbeten 

löper risk att försvinna. 

De flesta rapporter pekar på att jobb med stort inslag av rutinbaserade uppgifter riskerar att försvinna 

som en följd av ökad digitalisering. Detta gäller både för den varuproducerande sektorn och för 

tjänstesektorn. Med uppkopplade produkter och komponenter ökar potentialen att automatisera olika 

processer inom industrin. Självkörande fordon kan bidra till att logistiksektorn omvandlas i grunden 

och så vidare. Ur ett regionalt perspektiv är det intressanta i sammanhanget att försöka bedöma 1) om 

regionen har ett högt beroende av jobb som med hög sannolikhet kan komma att automatiseras, 2) 

vilken potential regionen har att ställa om och skapa nya jobb som följd av teknikutvecklingen. 

För närvarande är området om hur olika regioner kan påverkas av teknikutvecklingen inte särskilt 

utforskat. Det finns dock en del rapporter som berör ämnet. I rapporten Strukturomvandling och 

automatisering – Konsekvenser på regionala arbetsmarknader försöker författarna att ge en 

övergripande bild av hur beroende de olika regionerna är av arbeten som med hög sannolikhet 

kommer att kunna automatiseras i framtiden. En viktig notering i sammanhanget är att rapporten inte 

uttalar sig om hur många jobb som kan försvinna. Utan det den identifierar är hur stor del av 

arbetsstyrkan som är anställda i yrken med en hög sannolikhet för automatisering. Siffrorna ska således 

tolkas som arbetsuppgifter som ett yrke idag innehåller och som kan komma att automatiseras. Med 

andra ord behöver arbeten inte försvinna, utan de kan komma att förändras. Däremot kan moment i 

de yrken som idag finns komma att automatiseras.  

I rapporten framkommer att ungefär 40 procent av jobben i Sverige har en hög 

automatiseringspotential. Det framkommer även att det finns stora regionala skillnader; i exempelvis 

Ljungby arbetsmarknad är det drygt 50 procent av jobben som har hög automatiseringspotential, i 

Stockholm är nivån under 40 procent. När författarna grupperar de olika arbetsmarknadsregioner 

framkommer att de exportinriktade har den högsta andelen jobb med hög automatiseringspotential. 

Detta innebär att Kronobergs län, som har en hög andel exportberoende jobb inom industrin, med stor 

sannolikhet kommer vara ett av de län som påverkas mest av den framtida digitaliseringen. Detta 

medför stora krav på omställningsförmåga både för individer och branscher. 

I denna rapport har vi valt att inte göra något djupare nedslag när det gäller framtida bristutbildningar. 

För en detaljerad genomgång av detta hänvisar vi till den kompetensrapport Region Kronoberg tar 

fram varje år där utbud och efterfrågan för en mängd olika utbildningar bedöms på lång sikt. I detta 
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avsnitt har vi istället valt att ge en övergripande bild av vilka yrken- och utbildningar det kan uppstå en 

brist på inom en tioårsperiod.  

För trots att det sker en kunskapsökning på den regionala arbetsmarknaden förväntas störst brist att, 

i faktiska tal, råda på gymnasialt utbildade personer. Exempelvis visar prognoserna på att det kommer 

att råda en stor brist på personer med en; gymnasial vårdutbildning, gymnasial industriutbildning, 

gymnasial fordonsutbildning, gymnasial byggutbildning och så vidare. Med andra ord är det inte endast 

långa utbildningar som det förväntas stor efterfrågan på, utan även på gymnasiala yrkesutbildningar. 

Det största överskottet förväntas på personer med endast förgymnasial utbildning eller personer med 

en högskoleförberedande utbildning. På eftergymnasial nivå förväntas det råda en omfattande brist 

på bland annat lärare, detta som en följd av att antalet invånare fortsatt förväntas att öka. På den 

privata sidan, när det gäller eftergymnasiala kompetenser, finns det risk för att det kommer att råda 

brist på tekniskt utbildad personal, exempelvis civilingenjörer. Denna brist kan bli påtaglig för länet 

givet den omställningsperiod tillverkningssektorn är inne i. 
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Folkhälsa och socioekonomi 
I SOM-institutets undersökningar uppger omkring 90 procent av den svenska befolkningen att hälsa är 

mycket viktigt och är därmed en av de högst värderade aspekterna av livet. En god hälsa är inte bara 

viktigt i sig utan även en viktig förutsättning och resurs för att kunna göra det en vill i livet, exempelvis 

att utbilda sig, arbeta och försörja sig och att delta i samhället i stort.  

Utgångspunkten för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god 

och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverka hälsoklyftorna inom en generation. Detta 

innebär att även om folkhälsan i Sverige generellt sett är god, och har utvecklats positivt för 

befolkningen som helhet, så finns det en ojämlik hälsa mellan olika grupper i samhället som behöver 

uppmärksammas och motverkas. Den enskildes hälsa påverkas av många olika faktorer vilka brukar 

benämnas som hälsans bestämningsfaktorer. Som modell 3 illustrerar ligger inte ansvaret enbart på 

individen utan även inom politikområden och aktörer som ansvarar för barns uppväxt, skola, 

arbetsmarknad, livsmedel, miljö, bostäder och så vidare. Den ojämlika hälsan beror till stor del på 

människors olika socioekonomiska förhållanden och sociala position och går därmed att påverka. Det 

är ett av skälen till att Sverige (och övriga skandinaviska länder) lagt ett stort folkhälsoansvar på 

kommunerna. Här finns det möjlighet att utveckla och implementera insatser inom alla de områden 

som är relevanta för att förbättra folkhälsan och minska ojämlikhet i hälsa.  

 

Modell 3: Faktorer som påverkar hälsan. Figur hämtad ur Folkhälsopolitisk rapport 2010. Källa: G.Dahlgren och 
M.Whitehead. 

Sambandet mellan människors hälsa och den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbara 

utvecklingen är av stor betydelse. Folkhälsa beskrivs ofta som en del av den sociala hållbarheten, men 

hälsans bestämningsfaktorer finns inom samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling. Ur ett regionalt 

utvecklingsperspektiv påverkar folkhälsan tillväxten, till exempel genom ökad produktivitet, och kan 
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även betraktas som en del av humankapitalet. I detta kapitel presenteras folkhälsoläget i Kronobergs 

län utifrån medellivslängd, självskattad hälsa, levnadsvanor och tillit till andra. Statistiken är 

huvudsakligen hämtad från de regionala enkätundersökningar Hälsa på lika villkor och Barns och 

ungdomars hälsa och levnadsvanor.   

Medellivslängd 
Medellivslängden används ofta för att på ett övergripande sätt sammanfatta befolkningens hälsoläge. 

I Sverige fortsätter den återstående medellivslängden beräknat vid födelsen att öka för både män och 

kvinnor. Även om Sverige internationellt sett har en hög medellivslängd har ökningen i Sverige på 

senare år varit relativt svag jämfört med flera andra länder i Europa. Skillnaden i medellivslängd mellan 

de svenska länen har sedan 1950-talet varit relativt stabil. Generellt sett är det södra Sverige som över 

tid haft högst medellivslängd, främst Kronoberg och Halland, och län i norra Sverige som har haft lägst. 

Bidraget till ökningen förklaras sedan flera decennier främst av minskad dödlighet i medel- och 

pensionsåldern. Statistiska centralbyrån (SCB) beskriver att ett relativt stort bidrag till en högre 

medellivslängd i Kronoberg jämfört med riket har bland annat påverkats av en lägre dödlighet orsakad 

av tumörer, psykiska sjukdomar och sjukdomar i nervsystemet (perioden 2011-2015), medan bidraget 

från cirkulationsorganens sjukdomar i Kronoberg bedömdes vara nära noll. 

 

Diagram 72: Förväntad medellivsläng vid födseln, män och kvinnor i Kronobergs län. Källa: SCB:s befolkningsdata 

Medellivslängden mellan svenska kommuner varierar, så också mellan kommunerna i Kronobergs län. 

I små kommuner med få invånare kan medellivslängden variera mycket över tid och jämförelser ska i 

dessa fall göras med försiktighet. Femårsmedelvärdet för kvinnor i Kronoberg åren 1993-2002 visar att 

skillnaderna i år mellan den kommun i länet med högst medellivslängd (Älmhult) och den med lägst 

(Lessebo) var 1,4 år, motsvarande siffra för åren 2012–2016 var 0,8 år (Markaryd högst och Lessebo 

lägst). Antal år som skiljde för männen mellan högst (Växjö) och lägst (Lessebo) åren 1993-2002 var 1,1 

år. Motsvarade skillnad för åren 2012-2016 var 1,8 år (högst Älmhult och lägst Lessebo). Det finns 

74

76

78

80

82

84

86

19
91

-2
00

0
19

93
-2

00
2

19
96

-2
00

0
19

98
-2

00
2

19
99

-2
00

3
20

00
-2

00
4

20
01

-2
00

5
20

02
-2

00
6

20
03

-2
00

7
20

04
-2

00
8

20
05

-2
00

9
20

06
-2

01
0

20
07

-2
01

1
20

08
-2

01
2

20
09

-2
01

3
20

10
-2

01
4

20
11

-2
01

5
20

12
-2

01
6

Ål
de

r

Förväntad medellivslängd vid födseln   

Män, Kronoberg

Kvinnor, Kronoberg



175 
 

skillnader i medellivslängd mellan olika grupper i samhället, exempelvis utifrån kön och 

utbildningsnivå. Folkhälsomyndigheten beskriver att år 2016 var skillnaden i återstående 

medellivslängd vid 30 års ålder större mellan personer med förgymnasial och eftergymnasial 

utbildningsnivå (6,2 år) än mellan könen . Resultat från SCB visar att både kvinnor och män i Kronoberg 

med förgymnasial alternativt gymnasial utbildning hade en signifikant högre medellivslängd än riket 

(åren 2011-2015). För kvinnor med eftergymnasial utbildning i länet fanns en signifikant lägre 

medellivslängd än i riket och för män i länet med eftergymnasial utbildning inte fanns någon signifikant 

skillnad i jämförelse med riket. 

Självskattad hälsa 
Självskattat allmänt hälsotillstånd är ett mått som visar hur människor uppfattar sin egen hälsa. Hur 

människor skattar sin hälsa antas även påverka personens framtida hälsa, både fysiskt och psykiskt. 

Människor som upplever sig ha en dålig hälsa kan ha större risk att drabbas av sjukdomar i framtiden, 

jämfört med människor som upplever sig ha en god hälsa. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har 

i flera studier visat sig kunna förutsäga dödlighet och är därför ett mått av central betydelse för att 

följa hälsoutvecklingen i olika grupper över tid. 

Folkhälsomyndigheten nationella data för 2016 visar att 73 procent av den vuxna befolkningen (16-84 

år) anser sig ha en god eller mycket god hälsa. Hur en upplever sin hälsa skiljer sig dock åt mellan olika 

grupper i befolkningen, bland annat utifrån kön, ålder och utbildningsnivå. Andra grupper som lyfts 

fram, och som av olika skäl har sämre förutsättningar för en god hälsa, är personer med 

funktionsnedsättning, HBT-personer , migranter och nationella minoriteter.  

I Kronobergs län var det vid den senaste undersökningen (2014) 74 procent i den vuxna befolkningen 

(16-84 år) som hade en god eller mycket god hälsa. Den självskattade hälsan är något högre bland män 

än kvinnor i samtliga åldersgrupper (diagram 73). Den är även högre, både bland kvinnor och män, i de 

yngre åldersgrupperna jämfört med de äldre åldersgrupperna. Sett över tid har den självskattade 

hälsan haft en positiv utveckling i alla åldersgrupperna.   

 

Diagram 73: Självskattat allmänt hälsotillstånd, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs 
län. 
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I länet finns det även socioekonomiska och geografiska skillnader i självskattad hälsa. Bland personer 

med eftergymnasial utbildning uppgav 83 procent att deras allmänna hälsotillstånd var bra eller 

mycket bra, jämfört med 75 procent bland personer med gymnasial utbildning. I gruppen med 

förgymnasial utbildning var andel lägst, 64 procent. Inom Kronobergs län skiljer sig den självskattade 

hälsan åt mellan kommunerna, omkring tio procentenheter mellan kommunerna med högst respektive 

lägst andel som har en bra eller mycket bra hälsa, både bland kvinnor (Växjö 74,7 % resp. Lessebo 65,4 

%) och män (Växjö 80,1 % resp. Lessebo 69,4 %).  

För barn och ungdomar i länet finns det skillnader i självskattad hälsa utifrån kön och ålder (diagram 

74). Skillnaden mellan flickor och pojkar kommer först i årskurs 8 och är som störst bland 

gymnasieleverna, omkring 80 procent av flickorna och 90 procent av pojkarna i gymnasiets årskurs 2 

har en bra eller mycket bra hälsa. Skillnaderna mellan årskurserna är tydligare bland flickorna än 

pojkarna. Förändringar över tid ses främst bland gymnasieeleverna (både flickor och pojkar) samt 

flickor i högstadiet, för dessa grupper har utvecklingen varit negativ. 

 

Diagram 74: GHQ-12, cut off 3, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs län 

Tidigare studier har visat att ungdomar som uppger att de har en dålig hälsa även säger sig ha ett 

lägre allmänt välbefinnande, sämre skolprestationer och större svårigheter att få vänner, jämfört 

med de ungdomar som rapporterar en god hälsa. 

Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa är ett omfattande begrepp som inkluderar såväl allvarlig psykisk sjukdom till att ha 

lättare besvär av oro och ångest. Psykisk ohälsa räknas som ett av de stora folkhälsoproblemen och är 

en av de vanligaste anledningarna till att en upplever sitt hälsotillstånd som dåligt. Då även lättare 

besvär kan påverka livskvaliteten negativt är dessa viktiga att uppmärksamma. Generellt sett upplever 

kvinnor psykiska besvär i högre utsträckning än män. Detta behöver dock inte innebära att kvinnors 

ohälsa är större än mäns utan att yttringarna för psykisk ohälsa ser olika ut. Psykisk ohälsa hos män tar 

sig inte sällan uttryck i form av våld och missbruk, framför allt en ökad konsumtion av alkohol, vilket 

troligen bidrar till en underrapportering av mäns psykiska ohälsa. I den här rapporten presenteras 

psykisk ohälsa utifrån olika självskattade mått.   
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För den vuxna befolkningen (16-84 år) i Kronoberg upplever kvinnor på flera sätt en sämre psykisk 

hälsa än män. Detta är särskilt framträdande för psykosomatiska besvär som ängslan, oro eller ångest, 

sömnsvårigheter och stress. Kvinnorna i länet upplever även mer av dessa besvär jämfört med riket 

som helhet. Skillnader utifrån den socioekonomisk position (här utbildningsnivå) är mer framträdande 

bland kvinnor än män. Kvinnor med kortare utbildning (förgymnasial och gymnasial) upplever i högre 

utsträckning dessa besvär än kvinnor med längre utbildning (eftergymnasial).  

Sett över tid har ett nedsatt psykiskt välbefinnande (här mätt enligt GHQ-12) minskat bland 

Kronobergarna generellt sett. Från 15,7 till 11 procent bland männen och 20 till 17 procent bland 

kvinnorna. Jämfört med riket är det för både män och kvinnor i Kronobergs län en något lägre andel 

med nedsatt psykiskt välbefinnande.  

Trots en positiv utveckling finns det identifierade skillnader utifrån faktorer som kön, ålder och 

geografi. Kvinnor upplever i högre grad ett nedsatt psykiskt välbefinnande än män i samtliga 

åldersgrupper, även om könsskillnaderna minskar i de äldre åldersgrupperna (diagram x). Mest 

utmärkande är unga kvinnor i åldern 16-29 år, där det är en tredjedel som har ett nedsatt psykiskt 

välbefinnande, jämfört med 14 procent av männen i samma åldersgrupp. 

 

Diagram 75: GHQ-12, cut off 3, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs län 

Det finns även geografiska skillnader i länet. För män med ett nedsatt psykiskt välbefinnande än andel 

som lägst i Ljungby (8,8 %) och som högst i Tingsryd (15,5 %). För kvinnor är andel lägst i Ljungby (13,2 

%) och som högst i Växjö (19,9 %).  

Enligt NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) så kan självmord 

idag betraktas som ett folkhälsoproblem. Under flera decennier har självmorden minskat långsamt 

men under de senaste åren har denna trend avstannat. Det är viktigt med ett suicidpreventivt arbete 

för att självmordsnära personer ska upptäckas i tid. I Kronobergs län var det vid den senaste 

folkhälsoundersökningen (2014) drygt 4 procent som någon gång under de senaste 12 månaderna 
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kommit i den situationen av de övervägt, en eller flera gånger, att ta sitt liv. Andelen var högre bland 

kvinnor (5,5 %) än män (3,5 %) och en högre bland de yngre åldersgrupperna jämfört med de äldre. 

Åtta procent i åldersgruppen 16-29 år jämfört med 2,3 procent i åldersgruppen 65-84 år.  

Även för barn och ungdomar i länet undersöks den psykiska hälsan utifrån liknande indikatorer som 

för den vuxna befolkningen. För psykosomatiska symtom, som huvudvärk, stress, att känna sig 

nere/ledsen och att känna sig orolig/nervös följer ett generellt mönster där symtomen är vanligare 

bland äldre jämfört med yngre barn/ungdomar och vanligare bland flickor jämfört med pojkar. För de 

flesta symtomen blir könsskillnaderna tydliga från och med årskurs 8. För ovanstående beskrivna 

symtom finns inga tydliga mönster huruvida den psykiska ohälsan har ökat eller minskat i länet. 

Utvecklingen har sett olika ut för de olika årskurserna och för flickor respektive pojkar.  

De flesta barn och ungdomar i Kronoberg trivs och känner sig trygga i skolan. Däremot är det vanligt 

att uppleva stress kopplat till skolarbetet, framför allt bland de äldre ungdomarna (diagram 76). Även 

för skolstress finns det är stora skillnader mellan flickor och pojkar. Bland gymnasieeleverna var de 67 

procent av flickorna som upplevde skolstress, jämfört med 34 procent av pojkarna i samma årskurs. 

Sett över tid har skolstressen minskat för pojkar i årkurs 5 och 8 och för flickorna har det skett en viss 

ökning i båda de äldre årskurserna. 

 

Diagram 76: Stress inför skolarbetet, utifrån kön och åldersgrupper. Källa: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i 
Kronobergs läns 2015 

Även om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar i Kronobergs län inte är helt 

tydlig har det på nationell nivå konstaterats en ökning av psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. 

Folkhälsomyndigheten har sedan 2016 i uppdrag att undersöka tänkbara orsaker till denna ökning. 

Brister i skolans funktion och förändringar på arbetsmarknaden har lyfts fram som två tänkbara 

orsaker. Genom att stärka barns och ungas skolresultat ges de bättre framtida möjligheter på 

arbetsmarknaden och förutsättningar för en god hälsa. 
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Levnadsvanor 
Hälsosamma levnadsvanor ökar förutsättningarna för en god hälsa och minskad sjuklighet.  

Utvecklingen av övervikt och fetma samt sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom (kranskärlssjukdom 

och stroke), diabetes typ 2 och cancer påverkas av levnadsvanor. Med levnadsvanor avses fysisk 

aktivitet, matvanor, tobaksbruk och alkoholbruk. Generellt sett finns det skillnader i levnadsvanor och 

sjuklighet utifrån socioekonomiska faktorer (mätt i utbildningsnivå), kön och ålder. Skillnader i 

levnadsvanor har också uppmärksammats hos personer som har respektive inte har en 

funktionsnedsättning. På nationell nivå har fem procent av kvinnorna och 13 procent av männen fler 

än två ohälsosamma levnadsvanor. 

För kvinnor i Kronoberg är fysisk inaktivitet den vanligaste ohälsosamma levnadsvanan i alla 

åldersgrupper (diagram 77), drygt 30 procent. De äldre kvinnorna var fysiskt inaktiva i högre 

utsträckning än de yngre. För män är fysiskt inaktivitet den vanligaste ohälsosamma levnadsvanan i de 

äldre åldersgrupperna och en låg konsumtion av frukt och grönt den vanligaste i de yngre 

åldersgrupperna. Andelen vuxna med övervikt var (2014) 44 procent bland männen och 31 procent 

bland kvinnor. För fetma var motsvarande 13 procent bland männen och 14 procent bland kvinnorna.   

 

Även bland barn och ungdomar i länet är det en låg andel som kommer upp i de rekommenderade 

nivåerna för fysik aktivitet. Vid senaste undersökningen av barns och ungdomars hälsa och 

levnadsvanor (2015) var pojkar är mer fysiskt aktiva än flickor i samtliga årskurser. För flickorna var det 

mellan 5-10 procent i de olika årskurserna som kom upp till den rekommenderade nivån för fysisk 

aktivitet, för pojkarna var motsvarande 14-20 procent. Vad gäller tobakskonsumtion var det endast ett 

fåtal som rökte eller snusade i de lägre årskurserna. Bland pojkarna på gymnasiet var det elva procent 

som rökte 21 procent som snusade. Bland flickorna i samma årskurs var det tio procent som rökte och 

tre procent som snusade. Både bland pojkar och flickor var det en mindre andel som rökte eller 

snusade jämfört med tidigare undersökningsår. Det har även varit en positiv utveckling av 

alkoholkonsumtion, då en ökad andel ungdomar, i alla undersökta årskurser, uppgav att de aldrig 

druckit alkohol. För barn och ungdomar i länet har det varit en ojämn utveckling av övervikt och fetma 

över tid (diagram 78). Den tydligaste ökningen av övervikt/fetma ses hos pojkar i årskurs 5 och 

gymnasiets årskurs 2. 
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Ett förebyggande arbete riktat mot ohälsosamma levnadsvanor bör vara såväl befolkningsinriktat som 

individinriktat. Det befolkningsinriktade arbetet handlar om att ge förutsättningar för befolkningen att 

göra hälsosamma val och det individinriktade om att stödja enskilda individer som har behov av att 

förändra sina levnadsvanor. I det individinriktade arbetet har hälso- och sjukvården en betydande 

potential att främja goda levnadsvanor, eftersom en hög andel av befolkningen årligen har kontakt 

med hälso- och sjukvården, främst primärvården. Av de 127 800 personer 18 eller äldre som år 2016 

besökte hälso- och sjukvården i Kronoberg tillfrågades 36 procent (46 008 personer) om sina 

tobaksvanor, 20 procent (25 560 personer) om alkoholvanor, 21 procent (26 838 personer) om fysisk 

aktivitet och elva procent (14 058 personer) om matvanor. Sett i förhållande till andelen vuxna med 

ohälsosamma levnadsvanor i befolkningen så borde andelen som tillfrågas vara högre. 

Tillit 
Det sociala kapitalet påverkar människors upplevelser av trygghet, hälsa och välmående och är därmed 

en betydelsefull aspekt ur ett tillväxtperspektiv. Ett samhälle med ett högt socialt kapital kan beskrivas 

som ett samhälle där människor litar på varandra, och på samhällets institutioner. Att människor 

upplever samhällsinstitutionerna som rättvisa, trovärdiga och effektiva anses även vara ekonomiskt 

lönsamt såtillvida att transaktionskostnaderna i samhället minskar.  

Tillit mellan människor baseras på ömsesidiga förtroenden och kan förstås på flera sätt. Det som brukar 

benämnas generell tillit handlar om en allmän uppfattning om att det går att lita på andra människor, 

även de som vi inte känner personligen. I forskningssammanhang lyfts även partikulär tillit, vilket 

inrymmer tillit till personer som individen har i sin närhet, som exempelvis familjemedlemmar, vänner 

och bekanta. Den statistik som presenteras nedan ska i första hand tolkas som ett mått på generell 

tillit.  

För den vuxna befolkningen (16-84 år) i Kronoberg har graden av tillit till andra varit stabil mellan åren 

2004-2014. Jämfört med riket så är det färre i Kronoberg som anger att de har svårt att lita på andra, 

23 procent jämfört med 28 procent i riket som helhet. Det finns däremot tydliga skillnader i länet 

utifrån faktorer som ålder, geografi och utbildningsnivå. Sett över tid så har tilliten systematiskt varit 

lägre bland unga vuxna (16-29 år) jämfört med äldre åldersgrupper, omkring 60 procent jämfört med 

Diagram 78: Andel med övervikt eller fetma, utifrån kön och årskurs. Källa: Barns och ungdomars hälsa och 
levnadsvanor i Kronobergs läns 2015 
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80 procent (diagram 79). Tilliten är som högst i den äldsta åldersgruppen. Det finns ingen större skillnad 

mellan kvinnor och män i någon av åldersgrupperna.  

 

Diagram 79: Tillit till andra, utveckling över tid, åldersgrupper. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, Kronobergs län 

Inom länet finns det skillnader i tillit till andra mellan kommunerna. Totalt sett är tilliten lägst i 

Uppvidinge kommun (68,7 %) och högst i Ljungby kommun (78,9 %). Vad gäller skillnader i tillit utifrån 

en socioekonomisk indelning så finns det en tydlig skillnad, framför allt vid en jämförelse mellan 

personer med en eftergymnasial utbildning och personer med en gymnasial eller förgymnasial 

utbildning (diagram 80). För både kvinnor och män med en eftergymnasial utbildning är det över 80 

procent som har en generell tillit. Personer som anser att de i allmänhet kan lita på de flesta människor 

anger även i högre grad att de har en god eller mycket god hälsa jämfört med de som inte litar på 

andra, 77 respektive 67,3 procent. 
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Diagram 80: Tillit till andra, utifrån kön och utbildningsnivå, åldersgrupp 30-64 år. Källa: Hälsa på lika villkor 2014, 
Kronobergs län 

Flera andra studier har påvisat att en låg nivå av tillit i samhället hänger samman med en ökad risk för 

ohälsa. Omvänt så har höga nivåer av tillit visat på ett samband med upplevd möjlighet att kunna ta 

kontroll över sitt liv och en högre grad av optimism inför framtiden. Tillit kan därför betraktas som en 

viktig tillgång som har positiva effekter för såväl individer som samhället i stort.  

För barn och ungdomar i länet mäts tillit utifrån graden av tillit till vuxna. Sedan 2003 har det varit en 

negativ utveckling i länet såtillvida att andelen som anger att det finns många vuxna som de litar på 

har sjunkit (diagram 81). Det finns även tydliga skillnader utifrån ålder och kön. Tilliten till vuxna är 

lägre bland flickor än pojkar. Gymnasieungdomar har även en lägre tillit till vuxna jämfört med de yngre 

årskurserna. Endast en tredjedel av flickorna i gymnasiets årskurs 2 uppger att de har flera vuxna som 

de litar på. 
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Diagram 81: Tillit till vuxna, utifrån kön och årskurs. Källa: Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs läns 
2015 

Det finns olika förståelser om huruvida den mellanmänskliga tilliten grundläggs redan tidigt i livet för 

att sedan vara förhållandevis bestående livet ut, eller om graden av tillit kan skapas, och raseras, 

genom hela uppväxten när unga möter samhällets institutioner. Oavsett vilket måste den minskade 

mellanmänskliga tilliten som uppmärksammats bland unga ses som oroväckande. Hösten 2017 

initierades därför en fördjupningsstudie i Kronobergs län om gymnasieungdomars tillit till vuxna. 

Studien syftar till att få en bredare förståelse för hur unga själva uppfattar tillitsbegreppet, vilka vuxna 

de syftar på när de svarar på frågor kring tillit och vad som kan göras för att stärka ungas tillit till vuxna. 

Studien presenterades under hösten 2018 och finns att läsa på Region Kronobergs hemsida. 

Ohälsotal och inkomster 
I detta avsnitt studerar vi de socioekonomiska förhållandena i Kronobergs län sett till ohälsa i 

arbetslivet, lönenivåer samt boende. Samtliga dessa tre faktorer hänger samman och är därför 

relevanta att presentera i relation till varandra. Ohälsotalet och löneläget har även en stark korrelation 

med sysselsättningsgraden i en geografi. Utfallet i detta avsnitt ska således läsas i ljuset av vad som 

framkom i kapitlet om arbetsmarknaden i de olika geografierna.  

Ohälsotalet  

Ohälsotalet9 har vissa brister då det endast fångar upp ohälsa som är direkt kopplad till frånvaro från 

arbetsmarknaden. Med andra ord inrymmer inte talet ohälsa som inte resulterar i sjukskrivning. 

Personer som arbetar men mår dåligt är således exkluderade. Därför är det viktigt att komplettera 

måttet med den självskattade hälsan, som presenterades tidigare i detta kapitel. 

                                                           
9 Täljaren består av antalet summerade nettodagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, sjukersättning, 
aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning under året. Nämnaren är befolkningen i åldern 20-64 år 



184 
 

 

Diagram 82: Ohälsotalet, 20–64 år (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

Ohälsotalet i Kronobergs län ligger på, för kvinnor och män, 29,1 dagar per år och invånare i arbetsför 

ålder. Detta är något över riksgenomsnittet som ligger på 28,1 dagar. Jämfört med övriga regioner har 

länet det sjätte lägsta ohälsotalet i riket. Skillnaderna i ohälsotalet mellan regionerna är betydande. I 

Västernorrlands län, där talet är som högst, har den genomsnittlige invånaren i arbetsför ålder 13,9 

fler ohälsodagar jämfört med en invånare i Stockholms län. Den geografiska komponenten har således 

mycket stor betydelse när vi ser till detta mått.  En annan stor skillnad är den mellan kvinnor och män. 

I riket är ohälsotalet för män 22,2 och för kvinnor 34,2, en skillnad på tio dagar om året. I Kronobergs 

län uppgår könsdifferensen till 14,1 dagar per år, vilket är den elfte högsta differensen i riket. 

Under senare år är det den psykiska ohälsan som bidragit till att ohälsotalet och sjukskrivningarna har 

ökat, särskilt tydligt är detta för kvinnor. Det finns inga entydiga svar på varför kvinnor har högre 

ohälsotal än män. I promemorian ”Kvinnor trots allt sjukast” utgiven 2010 av Försäkringskassan anges 

att skillnaderna mellan könens ohälsotal i låg utsträckning kan förklaras med biologiska skillnader 

mellan könen och att det inte finns någon entydig förklaring till skillnaderna.  

I PM:et anges dock att tidigare studier pekar på att skillnaderna i ohälsotal mellan könen kan förklaras 

av ej jämställda förhållanden i samhället, det vill säga generella mönster på arbetsmarknaden – som 

att kvinnor generellt sett har lägre arbetspositioner än män och att arbetsmiljöer ofta är anpassade 

efter en tänkt ”normalman”. Andra bidragande faktorer som nämns är att kvinnorna oftast tar ett 

större ansvar i hemmet. Studier pekar även på att, enligt nämnda PM, arbetsmiljön inom 

kvinnodominerade branscher relativt sett blivit sämre jämfört med mansdominerade branscher inom 

den privata sektorn. 

Även inom Kronobergs län finns det betydande geografiska skillnader. I Tingsryds kommun, som har 

det högsta ohälsotalet bland regionens kommuner, uppgår talet till 36,4 dagar, vilket är 11,7 fler dagar 

om året jämfört med Älmhults kommun som har den lägsta nivån i regionen. Av kommunerna i länet 
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är det endast Älmhults- och Växjö kommun som ligger under riksgenomsnittet. Könsdifferensen, sett 

till ohälsotalet, är högre än i riket i samtliga av länets kommuner förutom i Alvesta och Växjö.  

 

Diagram 83: Ohälsotalet i Kronobergs län, efter kön (2012–2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

 

Diagram 84: Ohälsotalet i Kronobergs län, efter utbildningsnivå (2012-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

20,0

22,0

24,0

26,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

2012 2013 2014 2015 2016

män och kvinnor män kvinnor

0

10

20

30

40

50

60

70

Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning

2012 2013 2014 2015 2016



186 
 

Under den senaste femårsperioden har antalet ohälsodagar i länet ökat med 2,6 dagar, vilket är mer 

än en dubbelt så stor ökning jämfört med riket ökningen i riket under samma period. Under 2012 och 

2013 hade länet ett lägre ohälsotal än riksgenomsnittet. Men sedan 2014 är det något högre än i riket. 

Framförallt beror det på att antalet ohälsodagar för kvinnor har ökat mer i Kronobergs län än i riket. 

Mellan 2012-2016 ökade antalet ohälsodagar, för kvinnorna i länet, med 3,8 dagar. Detta var en 

betydligt högre ökning än i riket där ökningen låg på 1,9 dagar. Även ohälsotalet för männen i länet 

ökade (2,6 dagar) mer än för männen i riket (1,1 dagar).  

Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för ohälsotalets nivå. I Kronobergs län ligger ohälsotalet 

för personer med förgymnasial utbildning på 60,9 dagar per år, för personer med en eftergymnasial 

utbildning ligger nivån på 14,5 dagar. I relation till gymnasialt utbildade personer har gruppen 

förgymnasialt utbildade ett dubbelt så högt ohälsotal. Totalt är ohälsotalet för personer med en 

gymnasial utbildning 30,3 dagar om året. Detta innebär att ohälsotalet i länet halveras för varje steg vi 

tar i utbildningstrappan.  

Inkomster  

Inkomstnivåerna i regionerna är mer jämnt fördelade än exempelvis bruttoregionprodukten, detta 

som en följd av de transfereringar som sker inom välfärdssystemet. Men trots 

omfördelningsmekanismer finns relativt stora löneskillnader mellan landets regioner och kommuner. 

Då vi studerar medianlönen avgörs den av dels av hur många som är i arbete, dels av hur högt löneläget 

är på arbetsmarknaden. Att studera nattbefolkningens löneläge är intressant för att det är skattebasen 

i de olika länen och kommunerna.  
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Diagram 85: Medianinkomst, 20-64 år, efter kön (2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region Kronoberg 

I Kronobergs län är medianinkomsten, för kvinnor och män, 300 tkr om året. Detta är 5,5 tkr under 

riksgenomsnittet. I relation till övriga län har Kronoberg den elfte högsta inkomstnivån i Sverige. Som 

högst är den i Stockholms län (326 tkr) och som lägst är den i Gotlands län (283 tkr). Bland länets 

kommuner har invånarna i Älmhults kommun den högsta medianinkomsten på drygt 320 tkr, vilket är 

i nivå med Stockholms län. Mellan Älmhults kommun och Lessebo kommun, som har den lägsta 

medianinkomsten i länet, skiljer det hela 48,7 tkr om året.   

Det råder stora skillnader mellan hur mycket kvinnor och män tjänar. I riket har männen en 

medianinkomst på 337 tkr om året, vilket är 59,2 tkr mer än kvinnornas medianinkomst. I procent 

tjänar kvinnorna således 82,4 procent av vad männen gör. I Kronobergs län är könsskillnaderna större 

än i riket. Medianinkomsten för kvinnor är 267 tkr, vilket är 66,7 tkr lägre än männens som ligger på 

333,7 tkr om året. Jämfört med övriga län i riket har Kronoberg den tredje största inkomstskillnaden 

mellan kvinnor och män. Totalt tjänar kvinnorna i länet 80 procent av vad männen gör. I Jämtlands län, 

där könsskillnaderna är som minst, ligger nivån på 88 procent.  

Att kvinnor har lägre medianinkomst än män har en rad olika förklaringar. Som vi tidigare har sett är 

kvinnor överrepresenterade inom den offentliga sektorn där lönen i regel är lägre jämfört med den 

privata sektorn. Kvinnor arbetar även färre timmar än män, ofta beroende på högre sjukskrivningstal 

och ett större uttag av föräldraledighet. Det finns även i vissa fall oskäliga löneskillnader, till kvinnornas 

nackdel, mellan könen. Området är komplext och det är svårt att, särskilt med regional statistik, 
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identifiera hur stor del av löneskillnaderna som inte kan förklaras med antal arbetade timmar, meriter 

och yrkesval. Det finns även en geografisk komponent när det gäller löneskillnader mellan kvinnor och 

män. I turistintensiva län, där det är vanligare att kvinnor är företagare, är löneskillnaderna mellan 

könen mindre än i regioner med en mer traditionell branschstruktur som finns i Kronobergs- och 

Jönköpings län.  

Att branschstrukturen påverkar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män blir än tydligare när vi ser 

till kommunerna i Kronobergs län. Inkomstgapet mellan könen är som störst i länets mest 

industriintensiva kommuner. I exempelvis Markaryds kommun tjänar kvinnorna endast tre fjärdedelar 

av vad männen gör. I Växjö- och Älmhults kommuner, som har mer tjänsteinriktade arbetsmarknader, 

ligger nivån på 81-82 procent.  

 

Diagram 86: Utveckling av medianinkomst, i procent, 20-64 år (2007-2016). Källa: SCB och egna bearbetningar av Region 
Kronoberg 

Medianinkomstens påverkas i hög utsträckning av hur många som är delaktiga på den regionala eller 

kommunala arbetsmarknaden. Om sysselsättningsgraden utvecklas svagt får detta även effekter på 

medianinkomsten. Detta märks för Kronobergs län när vi ser till löneutvecklingen mellan 2007-2016. 

Som vi tidigare konstaterade i rapporten har Kronobergs län haft en svag utveckling av 

sysselsättningsgraden under denna tid, vilket även gäller för medianinkomstens utveckling. Totalt har 

länet haft den svagaste löneutvecklingen av samtliga län under denna period, sett till medianinkomst 

för nattbefolkningen. För kvinnor och män ökade medianinkomsten i länet med 24,9 procent, vilket 

var under riksgenomsnittet som låg på 27,8 procent. Ingen av länets kommuner hade en högre 
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löneutveckling än riket under denna period. Som svagast var utvecklingen i Lessebo kommun (15,3 

procent) och som starkast var den i Älmhults kommun (27,2 procent).  

Utbildningsnivån har en mycket stor betydelse för en persons inkomstnivå. I Kronobergs län är den 

disponibla inkomsten10 för en person mellan 20-64 år med endast en förgymnasial utbildning 213 tkr 

om året. För en person med en gymnasial utbildning ligger nivån på 253 tkr och för personer med 

eftergymnasial utbildning är den 284 tkr. I hushåll där förgymnasial utbildning är den högsta 

utbildningsnivån löper man större risk att hamna i en situation där den disponibla inkomsten inte 

räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga levnadsomkostnaderna. Hushåll i denna 

situation bedöms som familjer med låg inkomststandard11.  I Kronobergs län lever 8 procent av barnen 

i ett sådant hushåll. Endast 3 procent av barnen som är födda i Sverige bor i ett hushåll med låg 

inkomststandard, för barn med utländsk bakgrund uppgår andelen till 25 procent.  

Ovan är en mycket övergripande bild av den socioekonomiska situationen i länet. För en mer detaljerad 

beskrivning av socioekonomiska förhållanden i Kronobergs län och hur det ser ut på lägre geografiska 

nivåer hänvisar vi till rapporten Jämställdhet och jämlikhet i Kronobergs transportplanering som Region 

Kronoberg genomförde under hösten 2017.  
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Remittering av Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – 
Gröna Kronoberg 
 

 

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronberg - togs fram 2015 och den har sedan 
våren 2018 varit under aktualisering. För att nå framgång är det viktigt att vi har samsyn om 
utmaningar, mål, prioriteringar och insatsområden för Kronobergs bästa. Detta så att vi alla 
känner att strategin är något vi gemensamt kan arbeta för att nå. 

Denna remiss riktar sig till alla som berörs av Gröna Kronoberg. Några exempel är länets 
kommuner och berörda myndigheter, organisationer och föreningar, näringsliv och akademi och 
andra som kan ha ett intresse av den regionala utvecklingen i Kronoberg. Under remisstiden 
finns underlaget tillgängligt på Gröna Kronobergs webbsida www.regionkronoberg.se/gronakronoberg 

Region Kronoberg har, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete (2017: 583) regeringens 
uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtuppdraget. Det innebär 
bland annat att ta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet - regionala 
utvecklingsstrategin. Strategin ska aktualiseras minst en gång per mandatperiod. Gröna 
Kronoberg ska beslutas i Regionfullmäktige i juni 2019.  

Aktualiseringen bygger på tidigare version av strategin, ny nulägesanalys, reviderad OECD-
rapport samt samtal som vi har haft med externa kommunala chefsnätverk under våren 2018. Det 
genomfördes även en hearing på höstforum 27 november med tjänstepersoner från kommuner, 
bolag och myndigheter. En avstämning har även skett med deltagare på Regiondagarna 17-18 
januari, främst förtroendevalda i kommuner, Region Kronoberg samt representanter på statliga 
myndigheter och regionens bolag. De synpunkter som framkom på den dagen kommer tas med i 
remisshanteringen. 

Ni får här: 

 Utkast av strategin  

 Bilagor, bilaga 6 nulägesanalys som ligger med som ett faktaunderlag om länets 
utveckling. 

 Tidigare strategi 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

Förändringar i och med aktualiseringen 

Det som har förändrats: 

 Ny uppdaterad nulägesanalys. 

 Utmaningarna har aktualiserarats utifrån nulägesanalysen. 

 Målen har blivit något färre, tydligare utifrån tillväxtuppdraget. Men ambitionen har varit 
att påverka dem i så liten utsträckning som möjligt. De mål eller indikatorer som inte 
ligger kvar har flyttats ner till påverkansfaktorer vilket har gjort för att få en mer logisk 
kedja. 

 Påverkansfaktorer och indikatorer som visar utvecklingen på kortare sikt har blivit en ny 
nivå i strategin. 

 Tidigare samhandlingspunkter har blivit insatsområden med punkter som utvecklats med 
beskrivning. Dessa är mer eller mindre nya. 

Det som inte har förändrats är:  

 Målbilden 

 Strategiska områdena växa i och växa av. 

 De fyra prioriteringarna är i stort des samma som tidigare. Prioritering 2 har fått ett 
tydligare fokus på kultur och delaktighet och prioritering 4 har fått ett tydligare fokus på 
hälsa.  

 Gröna tråden är i stort det samma, verktygen har tydliggjorts. 

De fyra prioriteringarna är: 

1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet 

2. En plats att vilja leva och bo på 

3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv 

4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa 

Vi önskar främst få synpunkter på följande:  

De delar i Gröna Kronoberg där de stora förändringarna har skett dvs. Indikatorer och 

påverkansfaktorer samt insatsområdena och dess punkter. Är de relevanta? Bidrar de till 

Kronobergs utveckling? Är det något som behöver förstärkas/förtydligas/bör tas bort? 

Remissvaret 

Remissvaren ska vara inskickade till Region Kronoberg senast 16 april. 

Märk remissvaret med diarienummer 19RGK274 

Skicka era remissvar med e-post till: region@kronoberg.se i wordformat eller via webbsidan 

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg under så kan du bidra och svara på remisser 

http://www.regionkronoberg.se/gronakronoberg


 

 

 

 
 
 
 

 
 

Frågor under remisstiden kan ställas till processledare Cecilia Birgersson 

cecilia.birgersson@kronoberg.se 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar  

 

Christel Gustafsson 

Regional utvecklingsdirektör 

Region Kronoberg 

 

 

Remissinstanser 

Alvesta kommun 

Lessebo kommun 

Ljungby kommun 

Markaryds kommun 

Tingsryds kommun 

Uppvidinge kommun 

Växjö kommun  

Älmhults kommun 

Region Blekinge 

Region Halland  

Region Jönköping  

Region Kalmar 

Region Skåne 

Arbetsförmedlingen 

Boverket 

Försäkringskassan  

Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Linneuniversitetet 

Migrationsverket 

Polisen 

Skogsstyrelsen 

Trafikverket 

Transportstyrelsen 

Tillväxtverket 

Thomas Ragnarsson 

Ordförande Regionala 

utvecklingsnämnden 

Region Kronoberg 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

Specialpedagogiska myndigheten 

MUCF 

Coompanion i Kronobergs län 

Energikontor Sydost 

Företagsfabriken 

Företagarna i Kronobergs län 

Hela Sverige ska leva  

Kronobergs bildningsförbund  

LEADER 

LRF  

Svenskt näringsliv  

Sydsvenska Handelskammaren 

Ung Företagsamhet i Kronoberg 

Röda Korset 

Smålandsidrotten  

Electrolux Laundry Systems Sweden AB  

IKEA of Sweden AB  

Inwido Produktion AB  

IV Produkt AB 

Nibe AB 

Profilgruppen Extrusions AB  

Södra Skogsägarna Ekonomisk förening 

VISMA SPCS AB 

Volvo Construction Equipment AB 

Wica Cold AB 

 



PROTOKOLL
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Plats: Regionens hus, sal B

§44 Interregionalt samarbetsprojekt -
Musikalplattform
Diarienummer: RJL 2018/551

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänner att Smålands Musik och Teater söker medel 
från Statens Kulturråd avseende det interregionala 
samarbetsprojektet ”Musikalplattform”.

Sammanfattning 
Musikalplattformen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan 
Smålands Musik och Teater, Högskolan för Scen och Musik i 
Göteborg, Wermland Opera och Scenkonstbolaget i Östergötland. 
Projektet har fått ekonomiskt stöd från Statens Kulturråd för 
projektets första år och andra år. I maj 2017 informerades nämnd 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet om att projektet 
beviljats medel från Statens Kulturråd. Beslut om anslag för år två 
fattades mars 2018.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15
 Beslut fördelning av utvecklingsbidrag, kulturrådet
 Ansökan om utvecklingsbidrag regional kulturverksamhet

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
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Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Interregionalt samarbetsprojekt -
musikalplattform 
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner att Smålands Musik och Teater söker medel från Statens
Kulturråd avseende det interregionala samarbetsprojektet
”Musikalplattform”.

Sammanfattning
Musikalplattformen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Smålands Musik och
Teater, Högskolan för Scen och Musik i Göteborg, Wermland Opera och
Scenkonstbolaget i Östergötland. Projektet har fått ekonomiskt stöd från Statens 
Kulturråd för projektets första år och andra år. I maj 2017 informerades nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet om att projektet beviljats
medel från Statens Kulturråd. Beslut om anslag för år två fattades mars 2018.

Information i ärendet
Musikalplattformen bygger på tre parallella arbetsprocesser:
1. Arbeta för att korta vägen mellan upphovsmakare och institutionsteatrar.
2. Utforma en metod för att nå högre kvalitet på det färdiga verket.
3. Öka graden av samverkan mellan teatrar i Sverige för att det arbete som utförs 
på de enskilda institutionerna ska kunna gagna även andra teatrar.
Genom att dela på ekonomiska och konstnärliga åtaganden minskas riskerna för 
de enskilda teatrarna. De musikaler som sätts upp får dessutom möjlighet att möta 
en större publik med stor geografisk spridning.
När dessa tre arbetsprocesser får samverka kan detta göra skillnad i svensk 
musikalhistoria och bidra till att fler nyskrivna verk får möjlighet att spelas runt 
om i landet.
Projektet vill skapa en tydlig och strukturerad metod för att utveckla material och
idéer innan produktionsbeslut fattas och institutionernas produktionsprocesser
startar. Inspiration har hämtats från andra länder där musikaltraditionen är mer
etablerad än i Sverige, till exempel USA och England.

Projektets första år juni 2017 till juni 2018 avslutades med ett symposium på 
Kulturhuset Spira i Jönköping. Syftet med symposierna är att skapa en mötesplats 
för den svenska och nordiska musikalbranschen. Att träffas, skapa kontakter och 
utbyta erfarenheter.
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Under 2017 anordnades ett ”open call” där nyskrivna verk efterlystes. Av 36 
inkomna manus valdes sex ut för presentation. Slutligen valdes ett av dessa ut för 
att bearbetas enligt den metod projektet tagit fram.
Projektet har inlett ett nordiskt samarbete för nyskriven musikal. Nordisk 
kulturkontakt bidrar med medel. Samarbetsparter är Fredericia Teater (Danmark),
Musikteaterforum (Norge) och Musikkteaterhöyskolen i Oslo (Norge) som också 
deltog vid symposiet i juni 2018 i Spira.
Under projektets andra år ska metoden, som utvecklats och dokumenterats under
det första året, revideras. Två workshops har och kommer anordnas, en mindre 
under hösten 2018 och en större under våren 2019. Ett open call har genomförts i 
februari 2019.

Under år tre som startar i juni 2019 fortsätter Musikalplattformen sitt arbete med 
aktiviteter som open call, workshops och reading. Året avslutas med ytterligare ett 
musikalsymposium, vilket planeras till Spira, där det nordiska nätverket 
samarbetar och medverkar. Det nordiska nätverket fortsätter parallellt sitt arbete i 
ett treårigt projekt med fokus på att fortbilda våra egna organisationer och övriga 
professionella inom musikalfältet genom en serie workshop som fokuserar på 
flera led i en musikalproduktion.
År tre sammanställer vi också en dokumentation över projektets tre år. 
Dokumentationen kommer innehålla både övergripande erfarenheter från regionalt 
samarbete till metodutvecklingen för genren, men även mer specifik information 
där loggböcker från de olika konstnärliga processerna ingår. 
Intentionen för projektets tredje år är att närma sig ett produktionsbeslut för en 
nyskriven musikal på någon eller några av samarbetsparternas scener.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-15
 Beslut fördelning av utvecklingsbidrag, kulturrådet
 Ansökan om utvecklingsbidrag regional kulturverksamhet

Beslut skickas till
Utbildning och kultur stab
Smålands Musik och Teater

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei 
Regional utvecklingsdirektör
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Arende
F8rdelning av utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet Mom ramen for
kultursamverkansmodellen, ar 2018

Sokande
Se beslutsbilaga 1

Kulturradets beslut
Kulturradet beviljar utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet room ramen for
kultursamverkansmodellen enligt beslutsbilaga 1.

Totalt beviljat belopp vid denna fordelning dr 24 160 000 kronor.

Ovriga ansokningar om bidrag ayslas.

Bidraget dr farenat med sarskilda villkor, se beslutsbilaga 2.

Ansokningar
Vid detta ansokningstillfalle har det inkommit 145 ansokningar om bidrag. Det
ansokta beloppet uppgar till 76 988 888 kronor.

Foljande ansokningar bordlaggs och bereds i sarskild ordning:
dnr KUR 2018/2233 Ajtte, Svenskt Fja11- och Samemuseum — Forgotten and
remembered: Compulsory transfers of indigenuos people
dnr KUR 2018/2321 Gotlands museum — Motives for Moving,
dnr KUR 2018/2414 Region J5nkiipings kin — Etablera ShareMusic som ett
kunskapscentrum for konstnarlig utveckling
dnr KUR 2018/2440 Stifielsen Moomsteatern — Crossing the Line Plus — large scale
cooperation project, Creative. Europe.

Ansokningar har inkommit fran samtliga lan som ingar i kultursamverkansmodellen.
Av de 141 ansokningarna som provas i denna fordelning kommer 20 frail Vastra
Gotaland och 19 fran Slane. I ovrigt har det inkommit mellan en och nio
ansokningar fran &riga lan. Av ansokningarna kommer 95 fran kulturinstitutioner
eller andra aktOrer och resterande 46 fran kommuner, regioner eller landsting. Av
ansokningarna galler 51 stycken andra eller tredje aret av flerariga projekt, 77 nya
flerariga och resterande 13 ettariga projekt.

Av ansokningarna ayser 44 professionell teater- , dans och musikverksamhet, 38 bild-

och formkonstomradet och 20 utveckling av museiverksamhet och museernas
kulturmiljoarbete. Inom biblioteksomradet samt las- och litteraturframjande
verksamhet har det inkommit 9 ansokningar, 9 ansokningar ayser det filmkulturella
omradet. Sex ansokningar ror regional enskild arkivverksamhet och tva ansokningar
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ayser framjande av hemslojd. 13 ansokningar ayser konstomrades overgripande
projekt.

Parallellt med detta beslut fattas aven beslut om utvecklingsbidrag till lansbibliotek,
regionala museer, regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans-

och musikinstitutioner i Stockholms lan (dnr KUR 2018/1542).

Sammanlaggning av arenden
Alla ansokningar har lagts samman till detta arende (se dnr ovan) eftersom
ansokningarna bedoms i ett sammanhang.

Arendets beredning
Arendet har beretts Mom Kulturradets kansli. I beredningen har synpunkter inhamtats
fran Svenska Filminstitutet gallande nio projekt som ror film, fran Riksarkivet for
sex ansokningar gallande arkivverksamhet och Namnden for hemslojdsfragor for tre
ansokningar som beror hemslojdsomrAdet. Samtliga landsting och regioner har
informerats om ansokningarna fran respektive lan samt erbjudits mojlighet att
inkomma med synpunkter bl.a. kring hur ansokningarna relaterar till regionala
kulturplaner.

Skal for beslutet
Aktuella bestanunelser
Kulturradet beslutar om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet med stud av
fOrordningen 2010:2012 om fi5rdelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (nedan kallad fOrordningen). AndamAlet med bidraget dr att bidra
till de nationella kulturpolitiska malen uppnas samt ge iikade mojligheter till
regionala prioriteringar och variationer.

I 10- 11 §§ fOrordningen anges fOljande. Kulturradet far besluta om tidsbegransade
bidrag till strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Tidsbegransade
utvecklingsbidrag fir endast lamnas till sAdan verksamhet som ocksa far bidrag fran
landsting, kommun eller annan huvudman. Vid fOrdelning av tidsbegransade
utvecklingsbidrag ska Kulturradet sarskilt beakta de nationella kulturpolitiska malen
som ror kvalitet, konstnarlig fOrnyelse och tillganglighet till kulturutbudet.

Vid denna utlysning informerade Kulturradet om att ansokningar som skulle
prioriteras var projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet, insatser for att
stodja regionalt utvecklingsarbete Mom bild- och formomfadet ska filmjas. Sarskild
uppmarksamhet ska ges till interregionala samarbeten. Prioriteringarna gjordes med
Arets regleringsbrev som grund.

KulturrAdets uppdrag utgar ifran de kulturpolitiska malen. De nationella
kulturpolitiska malen är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden
kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha mojlighet att delta i kulturlivet.
Kreativitet, mangfald och konstnarlig kvalitet ska pragla, samhallets utveckling.
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Kulturradet ska integrera ett jamstalldhets- , mangfalds - och barn- och
ungdomsperspektiv i sin verksamhet. Kulturradet har ett sektorsansvar for
funktionshindersfragor med anknytning till myndighetens verksamhetsomrade och
aven ett samlat ansvar for att inom sift verksamhetsomrade framja lika rattigheter och
mojligheter oaysett sexuell laggning, konsidentitet och konsuttryck. Dessa uppdrag
framgar av fdrordningen (2012:515) med instruktion for Statens kulturrad.

Kulturradet vager i sin bedomning aven in den regionala forankringen samt den
regionala och kommunala medfinansieringen vilket kan ayspeglas i nivan pa det
beviljade stodet.

Bedomning
Mot bakgrund av tillgangliga medel, och med hansyn tagen till andamalet med
bidraget samt de prioriteringar som har redovisats ovan bedomer Kulturradet att
medlen bor fardelas enligt bilaga 1. Kulturradet har, i enlighet med farordningen,
prioriterat ansokningar gallande projekt av strategisk och nationell betydelse som
beaktar de nationella kulturpolitiska malen som ror kvalitet, konstnarlig fornyelse
och tillganglighet till kulturutbudet.

Med nationell betydelse ayser Kulturradet projekt som har effekter som stracker sig
utover de enskilda verksamheternas behov, exempelvis konstnarliga och kvalitativa
utvecklingsprojekt, projekt som dr metodutvecklande eller kan utveckla den
nationella infrastrukturen inom kulturomradet. Projektens regionala farankring och
koppling till de regionala kulturplanerna beaktats sarskilt.

Kulturradet har enbart tagit stallning till de belopp som s8ks for innevarande ar.
Kulturradet vill sarskilt understryka att varje ansokan behandlas i relation till
tillgaxigliga medel.

Vid denna ansokningsomgang har Kulturradet beviljat 67 ansokningar. Av dessa
ayser 23 ansokningar professionell teater- , dans och musikverksamhet, 20
ansokningar bild- och formornradet, 9 ansokningar museiomradet, 7 gallande
biblioteksverksamhet och litteratur- och lasframjande. Vidare beviljas fyra
ansokningar betraffande filmkulturell verksamhet. Resterande fyra prioriteringar
ayser enskild arkiwerksamhet, hemslojdsomradet samt ovrig kulturverksamhet.

Av de 67 beviljade ansokningarna är 48 pagaende tva- eller treariga projekt, varav 23
ayser projektets ayslutande Ar. Bland annat beviljas pagaende projekt som starker
infrastrukturen fcir den professionella dansen och bild- och formkonsten, projekt som
ror de nationella minoritetemas kultur samt olika typer av metodutveckling inom de
olika konstomradena. Vidare finns projekt som syftar till att framja interregionalt
samarbete, konstnarligt och kulturomradesovergripande utvecklingsarbete, okad
delaktighet och tillganglighet till kulturlivet samt verksamhet for barn och unga.
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Bland de nya utvecklingsprojekten har Kulturradet sarskilt prioriterat projekt som
syftar till breddad delaktighet i kulturlivet, interregionala samarbeten och
kulturutbyten, samt projekt som framjar den samtida konstens utveckling. Vidare
aterfinns projekt gallande den professionella dansens och litteraturens utveckling
samt projekt som ror breddad delaktighet.

Handlaggningen av arendet
Detta beslut har fattats av generaldirektoren Staffan Forssell efter fOredragning av
koordinatorn Jelena Jesic. I beredningen av arendet har aven enhetscheferna
Veronica Lamppa Unnbro, Lotta Brilioth Biornstad, sakkunnig Erik Astrom, samt
handlaggarna Margareta Brilioth, Magnus Lemark, Anna Liven West, Julia
Sundberg, Jerk Sorenson, Caroline von Hove, Andreas Aberg och Maria Ahgren
deltagit.

Pa grund av jay har Jerk Sorenson inte deltagit i beredningen av ansolcan fran PHIDR
(KUR 2018/2259), Riksteatern Halland (KUR 2018/2324), SMOT, Lansmusiken,
Jankapings Sinfonietta (2018/2489), Riksteatern Viirmland (2018/2496), Riksteatern
Viisterbotten (2018/2411), Region Orebro Mn (2018/2367) och Region dstergetland
(2018/2439). Pa grund av jav har Jelena Jesic inte deltagit i beredningen av ansOlcan
fran Kalmar lans museum (2018/2424). Margareta Brillioth har pa grund av jav inte
deltagit i ansokan fran Kultur & Utbildning/ Scenkonst Sormland (2018/2329). Erik
Astrom har inte deltagit i beredningen av ansiikan fran Lansmuseet Vasternorrland
(2018/2392) och Andreas Aberg har inte varit delaktig i beredningen av ansolcan fran
Region Viistmanland (2018/2431).

'
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KULTURRADET
GD 2018:104 FardelnIng av utvecklingsbldrag till regional kulturverksamhet inom ramen far kultursamverkansmodellen 2018

Beslutsbllaga 1. Beviljade ansokningar

Bidrag ayser BevilJat Redovisas
Dn► KUR Organisation Org.nr Proleinets namn er Sokt belopp bidrag Len senast Siirskilda villkor

2018/2479 Dans I Blekinge 802471-1882 Maker Culture Collective 1 av 3 200 000 200 000 BLEKINGE 2019-03-31

2018/2274 Region Blekinge 222000- 1321 Det kreativa rummet 2 av 3 800 000 500 000 BLEKINGE 2019-12-31

2018/2288 Region Blekinge 222000-1321 Utveckling av samtldskonsten 3 av 3 500 000 400 000 BLEKINGE 2019-09-30

2018/2422 Region Blekinge 222000-1321 Litteraturen utvecklas I Blekinge 1 av 3 420 000 420 000 BLEKINGE 2019- 11 -30

Regionsamverkan Sydsverige utvecklar dansomradet i

2018/2286 Region Blekinge 222000-1321 sodra Sverige 3 av 3 780 000 520 000 BLEKINGE 2019-09-30

Oppna arkivetl Okad tIllganglighet av audiovisuellt,
2018/2450 Folkmusikens hus. 883202-3199 upphovsrAttsskyddat arkiv 2 av 2 184 461 150 000 DALARNA 2019-10-31

Aridtektur, form och design- att Ora verkstad och
2018/2391 Landstinget Dalama 232100-0180 langsiktig struktur i Dalama 3 av 3 515 000 350 000 DALARNA 2019-08 -31

2018/2355 Landstinget Dalama 232100-0180 Interregional skrivarstuga 1 av 1 240 000 150 000 DALARNA 2020-03 -01

2018/2481 Stiftelsen Dalamas museum 883200-8349 Ohtsedidh - Samiska kufturyttringar i Mellansverige 2 av 3 600 000 500 000 DALARNA 2019-08-31

2018/2465 Gotlands Musikstiftelse 834001-2296 Jamstallt Storband v.2.0. 2 av 3 564 220 300 000 GOTLAND 2019-08-31

2018/2482 Hudiksvalls kommun 212000-2379 Scen:se 2 av 3 275 000 250 000 GAVLEBORG 2019-12-30

Bidraget ayser metodutveckling och
UtvecklIng av Rian designmuseum till en nod inom natverksbyggande for att starka

2018/2493 Falkenbergs museum/Rian designmuseum 212000- 1231 designomradet 1 av 3 1 150 000 500 000 HALLAND 2019- 11 -30 infrastrukturen.

2018/2305 ForeningsarkIvet i Jamtlands Ian 893200-9957 P8 plats i hela lAnet 1 av 3 120 000 120 000 JAMTLAND 2020-01-31
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Beslutsbilaga 1. Beviljade ansokningar

Bldrag ayser Bevil/at Redovisas
Dnr KUR Organisation Org.nr Prqektets namn ar SEW belopp bidrag UM senast Sfirskilda vilikor

Digital teknik i gransoverskridande konstnarliga
2018/2434 Region Jonkopings Ian 232100-0057 processer 2 av 2 400 000 200 000 JONKOPING 2019-08-31

2018/2035 Region J6nk6pings Ian 232100-0057 Nya Smaland (ar 3) 3 av 3 1 000 000 450 000 JONKOPING 2020-01-31

2018/2347 Smalands Musik och Teater 232100-0057 Plattform for nyskriven svensk musikal 2 av 3 675 000 400 000 JONKOPING 2019-09-30

2018/1979 Emmaboda kommun 212000-0738 Glass Tech 2 av 2 400 000 400 000 KALMAR 2019-03-31

Bidraget ayser pedagogiska insatser
2018/2553 Musics Vitae/Musik i Syd 556634-2795 %raise - nya perspektiv pa musik och ergonoml 1 av 2 300 000 200 000 KRONOBERG 2020-06-30 kopplade till dansen.

2018/2365 Region Kronoberg 232100-0065 Kronoberg Blekinge utvecklar medborgarscenen 1 av 3 450 000 450 000 KRONOBERG 2019-05-28

2018/2483 Danslnitiativet 802513-6899 Danceartists in Barents (DIB) 1 av 3 440 000 400 000 NORRBOTTEN 2020-03-31

2018/2456 Dans i Nord 212000-2759 DansresIdens- En region i rorelse 1 av 3 500 000 400 000 NORRBOTTEN 2019-12-01

2018/2454 Glron Sarni Teahter 897300-4867 Fran Samisk Teater till Samlsk Nationalscen 2 av 3 689 100 400 000 NORRBOTTEN 2019-08-31

2018/2331 Konsthall Tomedalen 802459-7893 Konsthall Tomedalen 3 av 3 700 000 350 000 NORRBOTTEN 2019-11-15

2018/2271 Region Norrbotten 232100-0230 Swedish Lapland Artist in Residence 2 av 3 200 000 200 000 NORRBOTTEN 2019-10-31

Ar 2 Filmprojekt for ungdomar 15-25 ar med
2018/2335 Film i Skane 556614-8614 funktionsvariation 2 av 3 187 000 150 000 SKANE 2019-10-31

2018/2283 Malmo Museer 212000-1124 Tingens metod 1 av 3 475 000 400 000 SKANE 2019-07-30

2018/2287 Malmo stad 212000-1124 Malmo Raddningsarkiv/Malmo Rescue Archives 1 av 3 600 000 400 000 SKANE 2019-07-30

201812474 Milvus Artistic Research Center 802476-0160 A smile and a handshake 1 av 1 200 000 200 000 SKANE 2020-03-30
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Beslutsbilaga 1. Beviljade ansokningar

Bidrag ayser Bev!!fat Redovisas
Dnr KUR Organisation Org.nr Proleidets namn ar Sold belopp bldrag Lan sanest Serskilda viiikor

2018/1978 Romska Kulturcentret i Malmo 802420-7485 Romskt hantverk - igar, Idag, imorgon 2 av 3 400 000 300 000 SKANE 2019 -08-31

2018/1977 Romska Kutturcentret i Malmo 802420-7485 Romskt Ilv - fotografier som minns 3 av 3 450 000 200 000 SKANE 2019-08-31

2018/2498 Stiftelsen Wallas utstallningar 838201-7518 'STEP UP" — Wanas Konst a permanent home 3 av 3 250 000 250 000 SKANE 2019-04-30

2018/2371 Svensk Form Syd - Form/Design Center 846000-9601 Interregionalisering och samverkan 3 av 3 350 000 200 000 SKANE 2019-03-31

Basta Biennalen - metodutveckling fOr tillgangligt
2018/2383 Ystads kommun/Ystads konstmuseum 212000-1181 konstrum 3 av 3 1 000 000 400 000 SKANE 2020-03- 16

2018/2320 Arkiv Sormland 818501-2815 ARKI-VERA-ARKI-VUNGA 3 av 3 535 000 300 000 SORMLAND 2020-03-31

Samarbete mellan Scenkonst Sormland och Unga Klara
2018/2329 Kuftur & UtbildnIng/ Scenkonst Sorrnland 232100-0032 fOr att utveckla produktionsmetoder 2 av 3_ 400 000 200 000 SORMLAND 2019-06 -30

Bidraget ayser inte
2018/2082 Lansbibliotek Sormland 232100-0032 "Sormland berattar 2 av '3 365 000 310 000 SORMLAND 2019-02-06 tldskriftsproduktion.

Aft synliggOra det osynfiga - att trygga immateriellt
2018/2419 SOrmlands museum 232100-0032 kunnande inom slojd och hantverk 2 av 2 _ 500 000 500 000 SORMLAND 2019-11-30

Berattande samlingar (numera kallat Berattande
2018/2429 Sormlands museum 232100-0032 magasin) 2 av 3 900 000 700 000 SORMLAND 2020-09-01

2018/2319 Kulturenheten, Region Uppsala 232100-0024 Breddad plats for konst 2 av 3 400 000 300 000 UPPSALA 2019-11-24

2018/2506 Alma Loy Museum of Unexpected Art 802499-7721 Alma Experience ar 2 2 av 3 489 900 300 000 VARMLAND 2019- 11 -30

2018/2276 Region Varmland 222000-1362 Plattform for samtida konstuttryck 2 av 3 400 000 300 000 VARMLAND 2019-07-30

2018/2301 Region Varmland 222000-1362 Var ar hem? 3 av 3 500 000 300 000 VARMLAND 2019-09-30

2018/2343 Region Varmland 222000-1362 Varmland laser 2.0 1 av 3 450 000. 450 000 VARMLAND 2019-08-31
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Beslutsbilaga 1. Bevlljade ansokningar

Bidrag ayser Bev!UM Redovlsas
Dnr KUR Organisation Org.nr Projektets namn hr Sokt belopp bidrag Lan sanest Siirsidida vilikor

2018/2427 Region \farmland 222000-1362 Doc Out West 1 av 3 100 000 100 000 VARMLAND 2019-05-15

2018/2415 NorrlandsOperan AB 556529-6190 URBAN NORTH (UN) 1 av 3 400 000 400 000 VASTERBOTTEN 2019-08-15

2018/2460 Vasterbottensteatern AB 556214-5184 Nordiskt berattarcentrum i Skelleftea 2 av 3 1 060 000 400 000 VASTERBOTTEN 2020-02-29

2018/2392 Lansmuseet Vastemoniand 888000-3143 Natverit for kunskap av museer i norr 1 av 2 500 000 400 000 VASTERNORRLAND 2020-09-30

2018/2461 Region Vastemoniand 232100-0206 AIRY- Artist in Residence Vastemorrland 2 av 3 200 000 200 000 VASTERNORRLAND 2020-01 -01

2018/2249 Scenkonst Vastemorrland AB 556751-8344 Scenkonstbiennalen 2019 1 av 1 1 750 000 1 500 000 VASTERNORRLAND 2019-08-19

2018/2469 Scenkonst Vastemorrland AB 556751-8344 Kreativa Klasser - for &at Wanda och delaktighet 2 av 3 810 000 350 000 VASTERNORRLAND 2020-01-31

2018/2289 Region Vastmanland 232100-0172 Ett kulturliv for alla Konst 2 av 3 600 000 400 000 VASTMANLAND 2020-12-30

2018/2381 Vastmanlandsmusiken 222000-1073 Residensverksamhet 1 av 3 650 000 500 000 VASTMANLAND 2019-08-20

2018/2467 Konstnarscentrum vast 857209-3675 (X)sites Plattform 2018 2 av 2 470 000 300 000 VASTRA GOTALAND 2019-06-30

2018/2442 Kultur I Vast 232100-0131 RePublik - ett centrum for publikutveckling 3 av 3 500 000 500 000 VASTRA GOTALAND 2019-10-31

STODSTRUKTURER FOR EN SJALVORGANISERAD
2018/2468 Kultur i Vast 232100-0131 SAMTIDSKONST 2 av 3 350 000 300 000 VASTRA GOTALAND 2020-03-18

2018/2462 Vastra Gotalandsregionen 232100-0131 Utveckling av musiknoder i Vastra Gotaland 2 av 2 300 000 300 000 VASTRA GOTALAND 2020-03-31

2018/2084 Region Orebro. Ian 232100-0164 Alla barns rattighet till kultur i Orebro Ian 3 av 3 300 000 300 000 OREBRO 2019-11-15

2018/2100 Region Orebro Ian 232100-0164 Bortom de bla bergen 2 av 3 600 000 300 000 OREBRO 2019-11-30
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Beslutsbilaga 1. BevlOde ansokningar

Bidrag ayser BeviIfat Redovisas
Dnr KUR Organisation Org.nr Prolektets namn ar Sold belopp bidrag Lan sanest Siirskilda vilikor

2018/2430 Region Orebro Ian 232100-0164 Litteratur Orebro Ian ar 2 2 av 3 590 000 490 000 OREBRO 2020-01-31

201812070 Skaret Produktion AB 556682-2754 Det store Operalyftet 2 av 3 400 000 300 000 OREBRO 2019-03-31

Stallbergs Gruva/The non existent center - plats far
2018/2504 The non existent Center 769628-0572 arbete, konst och tanke 3 av 3 500 000 100 000 OREBRO 2019-08-01

Birgittastifteisen/Sancta Birgitta
2018/2421 klostermuseum 824000-1779 Utvecklat Klostermuseum 2 av 3 165 000 100 000 OSTERGOTLAND 2020-02-29

2018/2307 Region Ostergotland 232100-0040 MIK i praktiken - mottagare, medborgare, medskapare 2 av 2 800 000 400 000 OSTERGOTLAND 2019-09-07 - -

2018/2439 Region Ostergotland 232100-0040 Plattform - moten i dansen 1 av 3 560 000 400 000 OSTERGOTLAND 2020-03 -31

2018/2377 Region Ostergotland 232100-0040 Nycirkus Ost 3 av 3 2 000 000 800 000 OSTERGOTLAND 2019- 11-30

2018/2313 ReJmyre Art LAB 802459-4692 De-Tox 2 av 3 300 000 300 000 OSTERGOTLAND 2020-03-01---

2018/2246 Ostergotlands museum 822000-6103 Det gemensamma historierummet 2 av 2 767 259 650 000 OSTERGOTLAND 2020-03-20

TOTALT 24 160 000

Beslutsbilaga 1. Ej beviljade bidrag - ayslag

Dnr KUR Organisation Org.nr Prolektets namn Sokt belopp Lan

2018/2292 Region Blekinge 222000-1321 Starka filmskapares villkor i Blekinge 300 000 BLEKINGE

2018/2266 initiatives of Change - Sverige 802002-3357 The Other 100 000 DALARNA
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Beslutsbllaga 1. Ej beviljade bidrag - ayslag

Dnr KUR Organisation Org.nr Prolektets namn Sold belopp Lan

2018/2444 Jeunessens Musicales Sverige 802461-1165 Upprattande av kansll 150 000 DALARNA

2018/2332 Arkiv Gavleborg 885000-7785 E-arkiv I praktiken 325 000 GAVLEBORG

2018/2259 PHIDR 802497-1122 DansPlats Skog 1 890 000 GAVLEBORG

2018/2492 SOderhamns Konstffirening 802436-1860 GATANS RUM-Afflschmuseum 350 000 GAVLEBORG....___

Ideella f6reningen Folkrorelsemas arkiv i

2018/2298 norra Halland 802499-9594 MOtesplats Arkiv 265 000 HALLAND

2018/2417 Region Halland 222000 - 1420 Digital berattande Hej Slajd! 70 000 HALLAND

2018/2324 Riksteatem Halland 849201 -0213 Kultur och Utbildning pa Dlstans 1 170 000 HALLAND

2018/2285 Stiftelsen Hallands lansmuseer 849200-1014 KYRGYZISTAN — mote med konst och varldsary 370 000 HALLAND

2018/2366 Stlftelsen Jamtli 893200-0303 Lek- och spraktraning genom kufturary 150 000 JAMTLAND

2018/2491 RAKETA INSTITUT OZERO SCHOOL / RESIDENCY # JAMTLAND 300 000 JAMTLAND

2018/2487 Are Art Center 802514-6088 Ett annat landskap - nya metoder for konst i glesbygd 81 985 JAMTLAND

2018/2470 Museum Vandalorum 828001 - 1001 Wasteland - fran industriavfarl till designprodukter 350 000 JONKOPING

2018/2230 Region JonkopIngs Ian 232100-0057 Se, samtala och skapa film 378 853 JONKOPING

2018/2466 Scenkonst JOnkopIng 802508-8751 Utveckling Scenkonst Jonkoping 150 000 JONKOPING

2018/2489 SMOT, Lansmusiken, JOnkOpings Sinfonietta 232100-0057 Samspel och samsang med fiberteknik 1 160 000 JONKOPING

Vad hande sedan? I telefonen finns hela manniskan, del
2018/2314 Kalmar lans museum 832400-4087 2 690 000 KALMAR

2018/2424 Kalmar lans museum 832400-4087 Kulturarvsbilder for engagemang och skapande 997 088 KALMAR

2018/2258 Vlrserums Konsthall 833200-8120 Residencyprogram med fokus pa landsbygden 140 000 KALMAR

2018/2361 Emmaboda kommun Kultur 212000-0738 Swedish Glass Net - nationellt natverk for glasets form, 600 000 KRONOBERG

2018/2455 Filmregion Sydost 802444-1480 FilmrIket 700 000 KRONOBERG
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Beslutsbilaga 1. Ej beviljade bidrag - ayslag

Dnr KUR Organisation Org.nr Prolektets namn Sok( belopp Lin

2018/2370 Region Kronoberg 232100-0065 Kronoberg utvecklar SPANST - konst, plats, publik 400 000 KRONOBERG

2018/2341 FlImpool Nord AB 556529-8790 ManusLabb Nord 282 500 NORRBOTTEN

2018/2291 Cities of Love Scandinavia 802513-5198 Malmo, I Love You 250 000 SKANE

2018/2299 Kulturen 845000-0842 Forskningssamverkan pa museum 799 200 SKANE

2018/2453 Lund Fantastisk Film Festival 846004-3998 Lund Fantastisk Film Festival 2018 159 800 SKANE

LiveLines och Moblltelefonorkester i samspel med MSO -

2018/2336 Malmii Live Konserthus AB 556003-7482 ally kan vara med och spela! 250 000 SKANE

2018/2459 Malmo Stadsteater AB - Unga Teatem 556206-4526 Ogonvittnen 150 000 SKANE

2018/2403 Mediaverkstaden Skane 769603-2692 MABB - MalmO Artist's Book Biennial 2020 135 000 SKANE

2018/2451 Musik i Syd 5566342795 Kompetensutveckling far musiker inom varden 108 000 SKANE

2018/2507 Musik i Syd 556634-2795 Samtlda konstmusiks roll I samhalle och kyrka 255 000 SKANE

2018/2409 Science Village Scandinavia AB 556788-3680 Prototyp: Vetenskap I Konst I Teknologi 285 380 SKANE

Bygga Konst/Land Art Kids - skulptur, arkitektur och
2018/2037 Stiftelsen Kivik Art Centre 802425-4503 natur far barn och ungdomar 300 000 SKANE

2018/2490 Art Lab Gnesta 802449-7292 Centrum for traskkunskap 399 897 SORMLAND

2018/2362 Katrineholms kommun, KulturfOrvaltningen 212000-0340 KFV Variden 300 000 SORMLAND

2018/2339 Sarmlands museum 232100-0032 Kurioso 700 000 SORMLAND

2018/2250 Fareningen Folkrarelsearkivet far Uppsala Ian 817601-7682 Digitalisera kulturarvet, steg 3:1 602 ON UPPSALA

2018/2394 FOretagens historia 817605-8918 Arkiven som motesplatser - en fargrik nystart 450 000 UPPSALA

2018/2338 Kufturenheten, Region Uppsala 232100-0024 Konstartsovergripande residens pa Wik 250 000 UPPSALA

2018/2435 Nya Vastana Teater 872800-4634 Ett ar med Selma 600 000 VARMLAND
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2018/2496 Riksteatem Vern)land 873201-2573 Varmland berattar 400 000 VARMLAND
Beslutsbilaga 1. Ej beviljade bidrag - ayslag

Dnr KUR Organisation Org.nr Projektets namn Sold belopp Lan

2018/2128 Region. \termland 222000-1362 Skolkonstnarer 698 000 VARMLAND

2018/2234 Trolins kulturguide 690529-1552 kulturhistoriska dagar i Osterbybruk 11 000 UPPSALA

2018/2412 Wermland Opera 873201-5311 Kultur och Heise 1 000 000 VARMLAND

2018/2411 Riksteatem Vasterbotten 895400-5024 UTSIKT — ett framatsiktande utvecklingsprojekt ter 410 000 VASTERBOTTEN

Arkiv och Museum i samverkan — Metodutveckl few

2018/2452 Vasterbottens museum 556534-0527 formedling och medskapande av kulturarvet 850 000 VASTERBOTTEN

2018/2334 KommunfOrbundet Vastemorrland 222000-0638 Regional kutturskoleresurs 750 000 VASTERNORRLAND

#Makerspacekulturary - Lek for larande och skapande,
2018/2447 Murberget Lansmuseet Vastemorrland 888000-3143 arbetsnamn DUNGEN 410 000 VASTERNORRLAND

2018/2315 Scenkonst Vastemorriand AB 556751.8344 Kvinnfolke 350 000 VASTERNORRLAND

2018/2431 Region Vastmanland 232100-0172 Samverkan Bibliotek i Vastmanland 400 000 VASTMANLAND

2018/2457 Region Vastmanland 232100.0172 Laget-farbattrad existentiell halsa genom digital kultur 750 000 VASTMANLAND

Metodutveckling av interaktiv utstallningsform: "Alla kan
2018/2494 Boras Kulturhistoriska museer 212000-1561 innovera!" 1 800 000 VASTRA GOTALAND

Gunnebo - Ater till 1700-talet, etapp III, rekonstruktionen
2018/1694 Gunnebo Slott och Tradgardar 556602-0862 av orangeribyggnaden 450 000 VASTRA GOTALAND

2018/2317 Folkteatem 757200-5820 En digital scen for konstnerlig utveckling 784 232 VASTRA GOTALAND

2018/2433 Foreningen Svensk Form I Vaster 857204-9859 Regionala noder for designutveckling 980 000 VASTRA GOTALAND

2018/2502 Goteborgs Konserthus AB (GSAB) 556313-1027 3-arig konstmusikfestival 1 300 000 VASTRA GOTALAND

2018/2484 Ideella Kulturforeningen Bikupan 857205-0360 LjudKonst 71-larad 150 000 VASTRA GOTALAND

2018/2485 Kultur i vast 232100-0131 Techformance 749 250 VASTRA GOTALAND

2018/2095 Kultur i vast 232100-0131 KOKO/kommunkoreograf 656 000 VASTRA GOTALAND
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2018/2388 Kutturforvaltningen, G6teborgs stad 212000-1355 LAB 247 750 000 VASTRA GOTALAND

Beslutsbilaga 1. Ej beviljade bidrag - ayslag

Dnr KUR Organisation Org.nr Pmjektets namn Sok belopp Lan

2018/2499 LIdkopings Folkets Hus 769000-0356 Hallways - kulturinstitutioner som entreer till sainhallet 690 596 VASTRA GOTALAND

2018/2488 Nordlska Akvarellmuseet 853301-1436 Akvarell nar du vill- malarskola via webben 295 000 VASTRA GOTALAND

2018/2290 Not Quite 769607-9065 Konsten att delta 387 000 VASTRA GOTALAND

Utveckling av GIBCA genom konstsamarbeten I Vastra
2018/2376 ROda Sten Konsthall 855101-3447 Gotalandsregionen 550 000 VASTRA GOTALAND

2018/2389 Roda Sten Konsthall 855101-3447 R6da Sten Konsthall 1 200 000 VASTRA GOTALAND

2018/2278 Tlbro kommun kultur & fritid 212000-1660 Inredia - akademin 326 000 VASTRA GOTALAND

2018/2309 Vastra Vi Unga 858500-5245 Regional kulturverksamhet - utvecklingsbidrag 951 500 VASTRA GOTALAND

2018/1609 Loa Hembygdsforening 877100-8524 Hyttans Hemllgheter 30 000 OREBRO

2018/2352 Region Orebro Ian 232100-0164 Skaparbubblan 500 000 OREBRO

Arrangorsutveckling i Orebro tan pa sma
2018/2367 Region Orebro Ian 232100-0164 orter/altemativa spelplatser 377 000 OREBRO

2018/2472 Orebro lansteater 556692-9187 PAR - Orebro (performing arts residence) 75 000 OREBRO

2018/2385 Region Ostergotland 232100-0040 Innovations- och utvecklIngsplattform far digital kultur 1 100 000 OSTERGOTLAND

2018/2458 Ostergotlands museum 822000-6103 Sveriges storsta museum 800 000 OSTERGOTLAND
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Villkor for bidrag fran Kulturradet
1 Bidragsmottagarens fitaganden
Alla som far bidrag fran Kulturradet mAste folja Vara villkor. Om innehallet i
projektet eller verksamheten fOrandras vasentligt jamfOrt med ansokan mAste
bidragsmottagaren meddela Kulturradet sa snart som mojligt. Detta galler
exempelvis vasentliga forandringar av budget. I ovrigt galler fOljande:

1.1 Aft tillhandahalla information
Bidragsmottagaren ar skyldig att ge Kulturradet information och svara pa fragor som
Kulturridet staller i samband med uppfoljning. Det galler bade under och efter
ayslutat bidragsperiod.

1.2 Att to emot besok fran Kulturrlidet
Kulturradet har ratt att besoka verksamhet eller projekt som finansierats med medel
fran Kulturradet.

1.3 Att folja giillande raft
Bidragsmottagaren ansvarar for aft verksamheten bedrivs i enlighet med gallande
svensk lagstiftning.

1.4 Redovisning
Redovisning av projektet eller verksamhet ska goras pA Kulturradets
redovisningsblankett och ska innehalla de uppgifter som efterfragas i blanketten.

En behorig fOretradare for bidragsmottagaren ska skriva under redovisningen. Om
det behovs kan Kulturradet begara in dokument som styrker behorigheten fOr den
eller de foretradare som undertecknat redovisningen.

I beslutsbilaga 1 framgar nar redovisning ska inkomma.

1.5 Forlangning av perioden for medlens anviindning
Orn bidragsmottagaren inte hinner anvanda medlen inom utsatt tid kan
bidragsmottagaren ansoka om ffirlangning av den tid som bidraget far anvandas.
Ans8kan om att fOrlanga perioden ska skickas in till Kulturradet sa snart
bidragsmottagaren inser att perioden behover fOrlangas och som senast nar den
ursprungliga bidragsperioden gar ut. Kulturradet beslutar om eventuell fcirlangning.

1.6 Aterbetalning av outnyttjade medel
Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till KulturrAdet. Den ansvarige
bidragshandlaggaren pa Kulturradet ska informeras i fervag om att aterbetalning
kommer att goras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid
aterbetalning.
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1.7 Aterkrav
Om bidragsmottagaren inte genomfar det som den atagit sig kan Kulturradet besluta
att krava tillbaka hela eller delar av bidraget.

Bidragsmottagaren blir Aterbetalningsskyldig om

1. mottagaren har lamnat oriktiga uppgifter eller pa nagot annat satt orsakat att
bidraget har beviljats felaktigt eller med for Mgt belopp,

2. bidraget av nAgot annat skal har lamnats felaktigt eller med for Mgt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller om det inte anvants for det
andamAl som lag till grand for att bidraget beviljades,

4. mottagaren inte lamnar in en korrekt redovisning, i enlighet med informationen i
aysnitt 1.4 Redovisning ovan,

5. i ovrigt inte foljt villkoren for bidraget.

2 Kontrolluppgifter
KulturrAdet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket om bidrag som utbetalas till
enskilda naringsidkare. Kontrolluppgiften skickas ocksA med e-post till den
kontaktperson som angivits.

3 Informera om aft Kulturradet bidragit med medel
Det ska framga av projektets informationsmaterial aft Kulturradet har beviljat bidrag
till verksamheten, exempelvis pa webbplats, tidskrifter, i programblad eller pa
affischer. KulturrAdet ska daremot aldrig anges som medarrangor. Kulturradets
logotyp kan laddas ned ft-An Kuhurl-Wets webbplats.
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SÖKANDE
Uppgifter om sökande organisation/institution hämtas automatiskt från ert användarkonto. Kontrollera att samtliga uppgifter är 
korrekta innan du fyller i blanketten. Eventuella ändringar gör du inte i den här blanketten utan under "Mina kontaktuppgifter" 
på startsidan.

OBLIGATORISKA BILAGOR
För eventuella obligatoriska bilagor, se Kulturrådets webbplats.

För att bifoga filer digitalt till er ansökan klickar ni på "Bifoga filer" på sista sidan. Filnamnet kan vara maximalt 20 tecken. I de 
fall det är längre används automatiskt de 20 första tecknen som filnamn. De filer ni bifogar kan maximalt uppgå till totalt 30 
MB.

Observera

Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna 9-11. Den fungerar även med Firefox version 4 
eller senare, med Safari version 5 eller senare, eller med Chrome version 9 eller senare.

Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas.

Information om bidraget hittar du på Kulturrådets webbplats. 

Maximal inloggningstid per session är 8 timmar. Använd gärna funktionen "Spara tillfälligt" sist i blanketten så att uppgifterna 
inte försvinner om du loggas ut.

Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i 
fälten, även om bilaga bifogas. 

Uppgifter i gråmarkerade fält läggs in automatiskt.

Så skickar ni in ansökningsblanketten

På sista sidan finns en rullista med tre val: "Skicka", "Spara tillfälligt" och "Avbryt". För att skicka in blanketten väljer du 
"Skicka" och klickar på "OK". Observera att du kan spara den ifyllda blanketten genom att istället välja "Spara tillfälligt" och 
klicka på "OK". En sparad blankett hämtar du genom att gå till "Mina ärenden" på startsidan. För att avbryta välj "Avbryt" och 
sedan "OK".

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" startar steg 1 av 3. Du måste gå igenom alla tre stegen för att blanketten ska 
skickas in korrekt. I steg 3 får du ett ärendenummer. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den 
bekräftelsen. I steg 3 skickas även ett automatiserat e-brev till kontaktpersonen för blanketten med ärendenummer och 
blanketten i PDF-format.

Vid tekniska frågor kontakta support@kulturradet.se eller ring 08-519 264 01.

För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
REGIONAL KULTURVERKSAMHET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.
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För bidragets kontaktperson, se Kulturrådets webbplats.

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSBIDRAG
REGIONAL KULTURVERKSAMHET

För sista ansökningsdag, se Kulturrådets webbplats.

UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska

Uppgifter i gråmarkerade fält hämtas automatiskt från ert användarkonto. Se anvisningar för blanketten.

Smålands Musik och Teater
Sökande organisation/institution enligt registreringsbevis

232100-0057
Organisationsnummer

Verksamhetsform

Aktiebolag

Ideell förening

Kommanditbolag

Stiftelse

Ekonomisk förening

Handelsbolag

Landsting

Enskild firma med F-skattsedel

Kommun

Statlig myndighet

Box 683
Postadress, Box

Jönköping
Postort

55119
Postnummer

Jönköping

* Kommun där organisationen/
institutionen har sitt säte

0102410000

Telefonnummer (växel)

info@smot.se
Organisationens/institutionens e-postadress (personneutral)

https://www.smot.se/
Webbplats

Jönköpings län
Län

Ange om organisationen/institutionen har bankgiro- eller 
plusgirokonto

Bankgiro Plusgiro SE2321000057
Kontonummer (ej bankkonto)

Ange om organisationen/institutionen är momsregistrerad Ja Nej

Agneta Jansmyr
Organisationens/institutionens firmatecknare

Agneta Jansmyr
Firmatecknares funktion

KONTAKTUPPGIFTER FÖR DENNA BLANKETT

Per-Ola Nilsson
Kontaktperson (förnamn och efternamn)

per-ola.nilsson@smot.se
E-postadress till kontaktperson

0706839905
Mobiltelefonnummer till kontaktperson

0706839905
Telefonnummer till kontaktperson

✘ * Jag har rätt att företräda sökande organisation/institution

✘ * Jag, behörig firmatecknare eller behörigt ombud för sökande, försäkrar härmed att sökanden inte har skulder för 
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller är i likvidation eller konkurs.
Se vidare (SFS 2012:516 7 § resp SFS 2012:517 8 §)
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PROJEKTET

Smålands Musik och Teater
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

Plattform för nyskriven svensk musikal
* Ange projekt ansökan avser

2018-07-01
* Planerat startdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

2019-06-30
* Planerat slutdatum som denna ansökan avser (ÅÅÅÅMMDD)

* Är projektet ett flerårsprojekt? Ja Nej

Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

år* Ansökan avser år 1 2 3 av totalt 2 3

Idag finns ett stort intresse för musikal i Sverige men vi ser att utbudet av nyskriven svensk
musikal saknas. Både privatteatrar och institutioner har idag musikaler på repertoaren men
nästan uteslutande internationella succéer. Därtill visar publiken ett stort intresse för just
musikalen som genre. Idag finns ingen upptrampad väg mellan svenska upphovsmakare och
de institutioner som vill sätta upp musikal.En central insikt hos de samverkande institutionerna
är att det i den svenska traditionen också saknas tillräckligt långa förproduktionsprocesser.
Förproduktion där man arbetar med bl.a. workshop som
metod för att utveckla det konstnärliga materialet och ge fler idéer möjlighet att utvecklas och
testas parallellt. Idag görs ofta omarbetningar av både libretto och musik under själva
produktionsperioden som i sig redan är begränsad av både tid och ekonomi. Detta innebär att
institutionerna tar höga konstnärliga risker. Läs vidare i bifogad projektbeskrivning.

* Beskriv varför ni vill genomföra projektet. (Max 1000 tecken)

* Lägesrapport för år 1 eller år 2 har lämnats in Ja Nej

SMOT vill tillsammans med Wermland Opera, Östgötateatern och Högskolan för scen och musik
utveckla en interregional plattform för nyskriven svensk musikal, en plattform som ska verka för den
konstnärliga utvecklingen inom området, bättre utnyttja befintliga resurser och stärka initiativet genom
att möjliggöra samarbete över regiongränserna. Vill vi skapa förutsättningar för nyskriven svensk
musikal att utvecklas, spelas på flera scener under längre perioder och möta en större publik.
Ansökan bygger på tre parallella processer som leder till ekonomiska, konstnärliga och
metodutvecklande synergier. Vi vill skapa vägar mellan upphovsmakare och beställare genom att
utveckla ett open call där upphovsmakare möts. Vi vill arbeta fram en metod som syftar till tydlig
struktur för längre förproduktionsprocesser med readings, workshops och studioproduktioner. Vi vill
utveckla en stabil samverkansmodell mellan regioner för att tillsammans och skapa en plattform för
nyskriven svensk musikal(mer i projektbeskrivning).

* Beskriv vad ni avser att göra inom ramen för denna ansökan. (Max 1000 tecken)

Smålands Musik och Teater (SMOT )
* Ansökan avser följande organisation/institution/grupp

Ansökan avser läsfrämjande insatser under skollov



4/8A149

Projektet är interregionalt och samarbetar i första skedet med Smålands musik och teater, Wermland
Opera i Karlstad, Östgötateatern i Norrköping och Högskolan för scen och musik i Göteborg. Ansökan
är treårig men avser år två, år två och tre är vår förhoppning att fler regioner och institutioner kommer
med. Genom att formalisera och utveckla en metod för skapandeprocessen av nyskriven svensk
musikal bäddar det för en kompetensutveckling och plats för konstnärlig utveckling inom både musik
och dramatik. Projektet syftar till utveckling av hela genren svensk nyskriven musikal.
Avseende samverkan och dialog hoppas vi att projektet bidrar till det på flera plan: möter efterfrågan
från publiken, samverkan mellan regioner, samverkan mellan institutioner och akademi. Med projektet
följer också SMOT sina inriktningsbeslut från 2015-2016 om att spela musikteater.
År två medfinansierar Region Östergötland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen.

* Beskriv projektets koppling till den regionala kulturplanen. (Max 1000 tecken)

Smålands Musik och Teater
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

PROJEKTET Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Publiken: flera svenska nyskrivna musikaler hitta fram till scener, längre spelperioder och fler
publika möten runt om i Sverige. Upphovsmakare: En formell väg att testa sina idéer på möjliga
arbetsgivare genom open call, och genom en utvecklad metod också möjlighet utveckla sina
verk genom workshops där man möter konstnärligt team, sångare och musiker innan ett
produktionsbeslut fattas. Institutioner: får kontakt med fler upphovsmakare kontinuerligt. Flera
idéer kan prövas parallellt. Ett kontinuerligt inflöde av konstnärliga idéer genom open call.
Metoden skapar utrymme för konstnärlig kvalitet som ger en större trygghet och ett minskat
risktagande. Samarbete med andra regioner ger fler speltillfällen.
Branschen: fler konstnärliga idéer hittar uppdragsgivare, tryggare och längre processer för
utveckling av bärande idéer innan produktion. Det leder till fler nyskrivna svenska musikaler
sätts och spelar på fler scener vilket ger fler arbetstillfällen och längre anställningar.

* Beskriv huvudsaklig målgrupp för projektet. (Max 1000 tecken)

Samarbetet bygger på både ekonomisk insats och praktiskt arbete från parterna. Wermland Opera,
Östgötateatern och SMOT går in med vardera 100 000sek av egna medel. Högskolan för scen och
musik samverkar genom tillgång till lokaler, kunskap. SMOT är huvudansvarig för att driva projektet
framåt med ansvar för projektledning, administration, intern kommunikation och redovisning. Alla
parter medverkar aktivt i olika grupper.
Region Jönköpings län stödjer projektet ekonomiskt med 100 000sek och följer processen i en nära
dialog med SMOT, inte minst inför arbetet med den kommande regionala kulturplanen 2018-2020.
Inför år två går Region Östergötland och Region Värmland även de in med 100 000sek vardera i
projektet. Västragötalandsregionen går in med del av tjänst för Kristina Hagström-Ståhl professor och
regissör, som kommer följa projektet med fokus på nydanande avseende innehåll och
gestaltningspotential. Ett nordiskt samarbete har också startats med Norge och Danmark med stöd av
Nordisk Kulturkontakt (läs mer i projektbeskrivning).

* Ange nationella och internationella samarbetsparter samt beskriv samarbetet. (Max 1000 tecken)
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Smålands Musik och Teater
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

PROJEKTET Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Som tidigare nämnts syftar utvecklingsprojektet till att stärka genren nyskriven svensk musikal
och den konstnärliga utvecklingen, underlätta och möjliggöra bättre strukturerade vägar för
konstnärliga idéer att utvecklas till färdiga verk med hög konstnärlig kvalitet.
Utvecklingsprojektet inriktar sig i första hand på att skapa bra förutsättningar för konstnärliga
idéer, genom en förproduktionsprocess fram till ett färdigt material.
På sikt ser vi att det långsiktiga resultatet av detta utvecklingsarbete blir en del av
institutionernas produktionsprocesser. Efter ett produktionsbeslut integreras projektet i
institutionens löpande verksamhet och ger effekten att institutioner kan erbjuda sin publik
svensk nyskriven musikal av hög konstnärlig kvalitet i den region där de själva bor. Vi har därför
gjort ett medvetet val att inte arbeta med institutioner i storstads regioner.

* Beskriv hur ni planerar att integrera projektet i den löpande verksamheten. (Max 1000 tecken)

Processer och aktiviteter år två
Under år två kommer projektet gå in i en fas med fler praktiska aktiviteter. Som nämnts ovan har det första
året varit viktigt för dialog om hur vi får igång de olika processerna och vem som tar vilken roll och vilket
ansvar. Nedan punktas planerade aktiviteter och processer som de ser ut i dags läget. Därutöver fortsätter
arbetet med projektets övergripande organisation och utveckling och öppnar under våren för fler regioner att
bli en del av samarbetet.
1. Nytt open call
2. Följeforskning
3. Workshop under hösten 2018
4. Professionell reading av Blanche våren 2019
5. Ny workshop 2019
6. Skriv en musikal på 2 dagar!

 Beskriv projektet år två och/eller år tre om det är ett flerårigt projekt. (Max 1000 tecken)

Bifogar policy för Jönköpings län

Beskriv om och i så fall hur ni i projektet ska integrera ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv 
också om och i så fall hur ni ska arbeta med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)
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Smålands Musik och Teater
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

PROJEKTET Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

✘ * Jag har läst/tagit del av Kulturrådets kriterier för tillgänglighet

* Ange:

✘ - om information om tillgängligheten för den publika verksamheten finns på webbplats, sociala medier eller evenemangskalender.  

Inga hinder

* Om inte, kommentera. (Max 500 tecken)

- om ”Enkelt avhjälpta hinder” är åtgärdade i de publika lokalerna.

inga hinder

* Om inte, kommentera. (Max 500 tecken)

* Ange antal medverkande i projektet. Med medverkande avses personer som arbetar i projektet.

6
Kvinnor

5
Män

* Ange antal personer i projektets ledning, såsom styrgrupp och beslutsfattande chefer.

0
Annat (1)

2
Kvinnor

2
Män

0
Annat (1)

11
Summa

4
Summa

(1) Annat kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt 
lämnad information.

* Riktar sig någon del av projektet till målgruppen barn och unga (0-18 år)?

Ja Nej

Kommentar. (Max 500 tecken)
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Smålands Musik och Teater
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis

PROJEKTET Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

* KOSTNADER 

Specificera

*Löner (inklusive sociala 
avgifter)

* Personer med 
F-skattsedel

* Pensioner

65.000

SEK

350.000

0

* Lokaler 65.000

* Marknadsföring 100.000

* Administration 20.000

* Övrigt 790.000

1.390.000Summa

Summa kostnader och summa finansiering ska vara lika stora. Ange samtliga belopp i kronor.

* FINANSIERING

Specificera
* Söker bidrag 
från Kulturrådet

* Övrigt bidrag från 
Kulturrådet (2)

* Övrigt statligt bidrag

Status

Ange status...

Ange status...

* Bidrag från landsting
 /region 4 regioner Beviljat

675.000

0

0

315.000

SEK

* Bidrag från kommun Ange status... 0

* Sponsring 0

* Egen insats 400.000

* EU-bidrag Ange status... 0

* Övrigt 0

1.390.000Summa

(2)  Avser kvarvarande bidrag från Kulturrådet som överförs till år 2 eller år 3
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Smålands Musik och Teater
Sökande organisation/institution enligt registeringsbevis 

ÖVRIGT Fält markerade med * är obligatoriska

För Kulturrådets hantering är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält, även om bilaga bifogas.

Kommentar till budget: Alla parter går in med egna medel men projektet behöver stöd från
Kulturrådet under utvecklingsfasen. För att genomföra de föreslagna aktiviteterna kommer det
behövas tillgång till externa resurser och tas externa kostnader. Vidare är samtliga resurser för
institutionerna intecknade och därmed kan stödet från Kulturrådet bidra till att frigöra dessa via
egna insatser värderade till 100 000 kr per institution. De poster i budgetbilagan som är
markerad med stjärna är externa kostnader, resurser som inte finns internt i husen. Övriga
kostnader är interna t.ex. personal, administration och lokaler som frigörs vid beviljande av ett
utvecklingsstöd. Efter de tre åren av etablering av metod och aktiviteter ser vi att projektet
musikalplattform ingår i den ordinarie verksamheten hos samtliga institutioner som deltar. År två
går även respektive parts region in och söder projektet ekonomiskt.

Lägesrappor år 1 finns i bifogad projektbeskrivning.

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

Skicka/Spara tillfälligt/Avbryt

När blanketten sparats tillfälligt ska en bekräftelse visas på skärmen.

När du har valt "Skicka" och klickat på "OK" skickas blanketten till Kulturrådets ärendehanteringssystem och ett ärendenummer 
visas på skärmen. Det är viktigt att du inte stänger fönstret innan du har fått den bekräftelsen. Sist skickas ett bekräftelsemejl till 
den inloggade kontaktpersonen med blanketten i PDF-format och eventuella digitala bilagor bifogade.



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 32-49
Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00

Plats: Regionens hus, sal B

§45 Långsiktig fondstruktur ALMI Invest Småland 
och Öarna
Diarienummer: RJL 2019/309

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Beslutar att stå bakom bildandet av en långsiktig 
fondstruktur i enighet med beskrivning och förutsättningar 
i bilagd handling ”Långsiktig regional fondstruktur”, 
vilket också innebär att den villkorliga 
återbetalningsskyldigheten kopplat till nuvarande fond 
upphör.

Sammanfattning 
Under föregående programperiod inom EU bildades med hjälp av 
bl.a. regionala utvecklingsmedel en riskkapitalfond i området 
Småland och öarna. Intentionerna var redan då att fonden skulle 
fortsätta att investera i regionen utan bortre tidsgräns efter 
slutdatum år 2020. För att möjliggöra denna förändring krävs att 
alla finansiärer ställer sig bakom detta, vilket i och med 
föreliggande beslut nu sker.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30
 Långsiktig regional fondstruktur, Almi Invest Småland 

och öarna AB

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 32-49
Tid: 2019-03-07 kl.09.00-12.00

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2019-01-30 RJL 2019/309

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Långsiktig fondstruktur Almi Invest 
fond 1
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Beslutar att stå bakom bildandet av en långsiktig fondstruktur i enighet 
med beskrivning och förutsättningar i bilagd handling ”Långsiktig regional 
fondstruktur”, vilket också innebär att den villkorliga 
återbetalningsskyldigheten kopplat till nuvarande fond upphör.

Sammanfattning
Under föregående programperiod inom EU bildades med hjälp av bl.a. regionala 
utvecklingsmedel en riskkapitalfond i området Småland och öarna. Intentionerna 
var redan då att fonden skulle fortsätta att investera i regionen utan bortre 
tidsgräns efter slutdatum år 2020. För att möjliggöra denna förändring krävs att 
alla finansiärer ställer sig bakom detta, vilket i och med föreliggande beslut nu 
sker.

Information i ärendet
Sedan 2009 har det med hjälp av regionala utvecklingsmedel, strukturfondsmedel, 
Nutek samt från Almi Företagspartner, byggts upp en riskkapitalfond på 116 
miljoner kronor, som blivit den mesta aktiva investeraren när det gäller start-ups i 
området Småland och öarna. Den regionala medfinansieringen beslutades av 
dåvarande Regionförbundet i Jönköpings län. Fonden investerar såväl i sådd- som 
i expansionsfas. Riskkapitalfonden ligger organisatoriskt under Almi-koncernen 
som ett eget affärsområde tillsammans med de sju övriga regionala fonder i 
landet.
Verksamheten syftar till att i nära samverkan med regionala aktörer överbrygga 
det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång till kapital för 
riskkapitalinvesteringar i tidiga skeden, vilket här definieras som normalt inom sju 
år från start.
För en investering förutsätts att bolagen har en skalbar affärsidé med potential till 
uthållig värdetillväxt. Utöver detta fästs stor vikt vid företagsledningens förmåga 
och teamet i övrigt kopplat till bolaget.

Investeringsperiod för fond 1 är 2009-2020. Redan från början fanns intentionerna 
om att fonderna skulle bli s.k. ”Evergreen” dvs. att kapitalet skulle vara 
revolverande och kunna användas för nya investeringar i takt med att investerat 
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kapital återförs till fonden. Likaså finns i ”Särskilda villkor” reglerat att eventuella 
återstående medel återbetalas till finansiärerna efter år 2020. 
I syfte att möjliggöra inriktningsförändringen har fråga ställs till finansiärerna om 
att ställa sig bakom denna förändring. Detta innebär att man ställer sig bakom den 
långsiktiga fondstrukturen samt att man frånsäger sig den villkorliga 
återbetalningsskyldigheten.
Förändringen innebär inga ändringar i den regionala strukturen och nuvarande 
grundläggande investeringsinriktningar gäller även fortsättningsvis. 
Accepterandet av ovan innebär heller inga åtaganden om att eventuellt tillskjuta 
ytterligare kapital nu eller i framtiden.
Att möjliggöra att fonden långsiktigt kan fortsätta att vara en aktiv investerare vad 
gäller riskkapital i länet är värdefullt då det kan bidra till näringslivets förnyelse 
och utveckling i linje med länets regionala utvecklingsstrategi.

En liknande fond 2 startades upp i innevarande EU-programperiod och omsluter 
120 miljoner kronor med löptid 2015-2027. Intentionerna är att göra en liknande 
förändring även av denna. Detta kommer att ske i särskild ordning och omfattas 
således inte av detta beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-30
 Långsiktig regional fondstruktur, Almi Invest Småland och öarna AB
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1 Bakgrund  

Almi Invest startade sin verksamhet 2009 och har sedan dess utvecklats till att bli Sveriges mest 
aktiva investerare i startups. Sedan 2017 är Almi Invest ett av två affärsområden inom Almi-
koncernen. Almi Invest tillför tillväxtkapital i tidiga, riskfyllda utvecklingsfaser där det finns brist 
på privata alternativ. Verksamheten är regionaliserad utifrån de åtta NUTS-områdena med 
regionala fondbolag/team samt ett nationellt moderbolag med uppdrag att samordna, arbeta med 
erfarenhetsutbyte och effektivt tillhandahålla gemensamma funktioner och tjänster.  
 
 

 
 
 
Finansieringen av Almi Invest består av två generationers fondprojekt med bas i de regionala 
strukturfondsprogrammen. Dessa är tidsbegränsade och Fond 1, som startade 2009, har ett 
slutdatum i augusti 2020. Fond 2 startade sent 2015 och har sitt slutdatum år 2027. Redan vid 
ingången av projekten var intentionen att uppnå långsiktighet, dvs hitta en modell där kapitalet 
revolveras och återanvänds i respektive region efter fondperiodernas slut. Nu närmar sig Fond 1s 
bortre tidsgräns och det är därmed hög tid att skapa en långsiktig struktur som möjliggör fortsatta 
investeringar i regionerna.  
 
Denna propå tillställs samtliga finansiärer i alla regionala fonder. Ambitionen är att förankra och 
få accept för den långsiktiga modellen i enlighet med beskrivningen i detta dokument från 
samtliga parter innan årsskiftet 2018/2019.   
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2 Almi Invest Småland och Öarna AB 

2.1 Fond 1 – start 2009 

 Storlek: 116 msek varav investerbart kapital 95,6 msek  

 Finansiärer 

 

Almi-koncernen 40 msek 

Nutek 5 msek 

Regionförbund Jönköping 10 msek 

Regionförbund  Södra Småland  5, 7 msek 

Regionförbundet Kalmar län 7 msek 

Region Gotland 2, 2 msek 

ERUF-medel 46 msek 

2.2 Fond 2 – start 2015 

 Storlek: 120 msek varav investerbart kapital 99,8 msek 

 Finansiärer, inklusive revolvering från Fond 1 

 

Almi-koncernen 21 msek  
Revolverande 18 msek 

Regionförbundet Jönköping 8, 4 msek 

Regionförbundet Kalmar län 5, 9 msek 

Region Kronoberg 4, 8 msek 

Region Gotland 1, 9 msek 
Gotlandsuppdraget 3 msek  

ERUF-medel 60 msek 
  Extra Gotland 3 msek 
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3 Uppnådda resultat i region Småland och Öarna  

3.1 Ökad tillgång på riskkapital 

Almi Invest har bidragit till ökad tillgång på tidigt riskkapital för tillväxtföretag i regionen. 
Förutom den insats som kommer från Almi Invest tillförs företagen även kapital från andra 
finansiärer, både i form privat riskkapital från affärsänglar, VCs etc och lånekapital från banker, 
Almi m fl. Almi Invest har byggt upp erfarenhet och kompetens att investera i och utveckla 
företag i tidiga utvecklingsfaser och är nu en central del av finansieringskedjan i det regionala 
innovationssystemet. Det strukturkapital som byggts har medfört att Almi Invest nu är en 
uppskattad investerare och investeringspartner i regionen. Undersökningar bland portföljbolag 
och medinvesterare visar att Almi Invest bl a uppskattas för sin långsiktighet, 
investeringskompetens och värdeskapande nätverk.  
 
I region Småland och Öarna  är Almi Invest idag den enda aktören som återkommande investerar 
riskkapital. Det har sedan etableringen av Almi Invest bildats privata riskkapitalinitiativ i syfte att 
medfinansiera tillsammans med Almi Invest. Ett exempel är affärsängelnätverket Investerare 
Sydost. 

3.2 Investeringar – antal och volym 

Fond 1: Totalt investerat 105,8 msek i 37 bolag 

Fond 2: Totalt investerat ca 35 msek i 10 stycken nya bolag samt följdinvesteringar i Fond 1 

bolag.  

Idagsläget har Almi invest Småland och öarna 29 bolag i portföljen.  

3.3 Branscher 

Branchen ICT, (IT, kommunikation och telekom) blir alltmer tongivande i regionen. Andelen 

investeringar inom ICT  har ökat efter lanseringen av Fond 2 som är mer inriktad på yngre 

startupbolag. Vi har även sett ökad dealflow inom life science och cleantech. Grafen nedan visar 

fördelning per bransch för antalet investeringar.  
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3.4 Regional spridning  

Våra investeringar är relativt jämnst fördelade i hela regionen men med tonvikt på större städer, 

som Jönköping, Växjö, Kalmar och Visby. Några bolag har flyttat efter att vi har gjort 

investeringen. Tabellen nedan visar den geografiska spridning för den nuvarande portföljen.  

 

3.5 Privat medfinansiering 

Det finns relativt många privata medinvesterare i regionen. Det har tillkommit flera nya de 

senaste åren; Futurepedia, Forgraf, Tigrim, Entreprenörinvest, som finnd i Kalmar och i Växjö. I 

Jönköping finns Herenco och investerare knutna till Jönköping Science park.  

Det finns dessutom många affärsänglar som gärna investerar inom mer traditionell industri, ett 

område där Almi Invest inte är så aktiva för närvarande. Almi Invest uppfattas som en 

professionell investeringspartner för de privata investerarna.  

3.6 Exits 

 Vi har gjort exit på 8 msek, där vi hade investerat 40 msek per Q3 2018. Det handlar om 

3 positiva exits och 6 konkurser. Desstutom har vi avvecklat/sålt innehav i 3 bolag under 

ordnade former. Här finns möjlighet i några fall att erhålla tilläggsköpeskilling i framtiden. 

 Xintela, ett bolag inom stamcellsområdet är ett av våra investerinar som vi noterat på 

First North och under oktober/november 2018 exiterat helt. Vi investerade totalt 6 msek 

med start 2013 och fick ungefär 3 gånger investerat kapital,  när vi sålde i block utanför 

börsen till en tysk industriell investerare som samtidigt investerade 50 msek i bolaget vid 

en riktad nyemission.  

3.7 Nuvarande innehav 

 Antal: 29 bolag 

 Coloreel, hård- och mjukvara för textilindustrin i Jönköping och Pickit, en digital lösning 

för att lagligt hantela bilder,i Visby är två av våra bolag som vi ser stor potential i. Både är 

fortfarande i tidig fas men har tagit in A-rundor för att kunna utveckla en global, skalbar 

och lönsam affärsmodell.  
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4 Marknadsbedöming  

När Almi invest fonderna etablerades 2009 var region Småland och öarna en omogen 
riskkapitalregion. Efterfrågan var initialt obefintlig, och mycket tid gick ut på informera och lära 
både bolag och investeringspartner om hur riskkapitalinvesteringar fungerar. Idag är situationen 
annorlunda, även om man inte når upp till samma efterfrågan som i Stockholm, Göteborg etc. 
Samtliga aktörer i innovationssystemet har god kunskap om riskkapital, och entreprenörer bygger 
upp sina bolag med ambitionen att växa med hjälp av externt kapital. Det har dessutom 
tillkommit flertal privata investerare i regionen. En del av Almi Invest uppgifter var att bistå till 
att etablera en privat riskkapitalmarkand i regionen vilket vi nu kan resultatet av. 
 
Inflöde 
Dealflown i regionen ligger på 60-tal bolag per år. Den är förhållandevis jämt fördelad mellan 
delregionerna  Jököping, Kalmar, Kronoberg och Gotland. Eftersom vi fokuserat mycket på 
bolag i tidiga skeden är majoriteten ICT bolag, trots att näringslivsstrukturen i regionen utgörs av 
till stora delar av mer traditionell industrisektor. Vårt inflöde kommer huvudsakligen från 
innovationssystemet, Almi bolagen och inkubatorer.  
 
Investeringar 
Investeringar som vi  har genomfört de senaste åren är främst inom tidiga teknikbolag inom ICT, 
ofta i såddfas. T ex har vi investerats i tjänster;  digitala verktyg för upphandlingar och 
innovationsprocesser i företag samt en marknadsplats för skog. Vi har också genomfört 
investeringar i några bolag inom kombinerad hård- och mjukvara, t ex CIND, som är en 
avknoppning från Saab AB, där visionteknik används för civila ändamål, inom sågverk, och 
Datachassi som har ett larm för lastbilar och arbetsfordon. Vi har även gjort några investeringar i 
medicintekniska bolag.  Beloppsmässigt ligger de flesta investeringarna på 3-5 msek per bolag.  
 
Trender 
Vi ser en tydligt trend i regionen att fler bolag söker externt ägarkapital. De flesta investeringsbara 
idéerna kommer från näringslivet och det befintliga näringslivet knoppar av idéer, exempel på 
detta är Saab AB. Branscher i regionen som kommer att få nya utmaningar är de som är 
verksamma som underleverantörer inom fordonsindustrin. Det krävs kunskap nya material och 
processer för elbilstillverkning. En sektor som är intressant är inom hållbarhet, speciellt på 
Gotland. Det kan vara inom energiområdet och andra områden, t ex inom material. I regionen 
finns potential att utveckla bolag inom Industri 4.0 och IoT.  
 
En annan trend är att det tillkommer fler och fler affärsänglar och företag som vill investera i 
bolag som är i regionen eller en bransch de känner till. Dessa aktörer är oftast relativt oerfarna 
investerare och vill gärna investera tillsammans med Almi Invest,  som de ser som 
förtroendegivande och kompetent aktör.  
 
Framtid 
Under hösten 2018 är ambitionen att ta bort beloppsgränsen på investeringar i expansionsfas. 
Detta skulle innebära att vi kan fokusera mer på mogna bolag som också speglar 
näringslivsstrukturen. För att detta skall kunna vara aktuellt måste det det samtidigt ske  
satsningar på nya produkter och nya marknader i dessa bolag. Riskerna i den här typen av bolag 
är lägre då de har försäljning. Mogna bolag har också ofta behov av större investeringsbelopp. 
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5 Långsiktig fondstrukturh 

5.1 Evergreen 

Samtliga tillgångar i de fondprojekt som avslutas 2020 (Fond 1) kvarstannar hos Almi Invest för 
fortsatta investeringar i regionen. På så sätt säkerställs en långsiktighet, en så kallad 
evergreenfond, som gagnar tillkomsten av nya tillväxtföretag och som även efterfrågas av de 
finansiella aktörer som ser Almi Invest som en viktig samarbets- och investeringspartner. En 
långsiktig struktur skapar också en möjlighet att inte kortsiktigt tvingas till försäljning av delägda 
bolag som inte är i rätt fas att säljas. Det är en fördel för fondens finansiella utveckling och, inte 
minst, för de enskilda bolagen.   
 
Intentionen är att även det fondprojekt som avslutas 2027 (Fond 2) hanteras på samma sätt, men 
det omfattas inte av denna propå utan hanteras separat, i särskild ordning, längre fram i 
fondperioden. 
 
Fond 1 styrs bl a av ett dokument benämnt ”Särskilda Villkor” från 2014. Där definieras olika 
möjliga avvecklingsformer och den föreslagna modellen är att betrakta som alternativet ”ett nytt 
fondprojekt hos projektägaren”.  Dokumentet Särskilda Villkor upphör att gälla i och med att 
den nya evergreenstruktur som beskrivs i detta dokument träder i kraft.  

5.2 Villkorlig återbetalningsskyldighet upphör  

I Särskilda Villkor finns en text kring villkorlig återbetalning av kvarvarande medel vid 
fondperiodens slut i det fall t ex fonden inte överförs till ett nytt fondprojekt hos projektägaren. 
Det har medfört att finansiärernas insats, justerat för fondens ackumulerade resultat, ligger 
skuldförd i fondbolagets balansräkning. Per den 30 juni 2018 är aktuell skuld till finansiärerna i 
Fond 1 i enlighet med tabell nedan.  
 

Finansiär Belopp (kr) 

Region Jönköpings län 3 267 548 

Region Gotland 735 198 

Region Kalmar län 2 287 283 

Region Kronoberg 1 878 840 

 
I det fall kapitalinsatsen är baserad på anslag 1:1, vilket den absoluta majoriteten av den regionala 
medfinansieringen är, så skulle en eventuell återbetalning återföras till statskassan i enlighet med 
de regler som styr anslagsformen. Genom att fullfölja intentionen som fanns vid fondens 
uppstart, dvs att skapa en evergreen-struktur, så kvarstannar/återanvänds kapitalet i regionen och 
möjliggör nya investeringar.   
 
Att stå bakom och anta detta dokument innebär en accept av den långsiktiga fondstrukturen 
vilket inkluderar att den villkorliga återbetalningsskyldigheten upphör och att fondbolagets 
kvarvarande skuld till finansiärerna därmed kommer skrivas bort i fondbolagets balansräkning.  
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5.3 Förutsättningar för evergreen-fonden 

 Den regionala strukturen kvarstår såväl juridiskt som organisatoriskt, dvs det kommer 
fortsatt att vara ett separat dotterbolag och team för den regionala fonden.  

 Samtliga tillgångar i respektive fondprojekt överförs till den långsiktiga strukturen senast 
vid fondens slutdatum, vilket förutom exitlikvider kan innebära kvarvarande 
portföljinnehav om det anses mer gynnsamt än att exitera dessa. 

 Kapital kan lyftas vidare till den långsiktiga strukturen från dagens fondprojekt innan dess 
slutdatum, dvs 31 aug 2020, givet att det inte anses behövas för förvaltning eller 
följdinvesteringar och att det görs i enlighet med de regelverk och avtal som styr 
projektet. Sådant beslut förankras i finansiärråd och fattas av fondbolagets styrelse. 

 Startdatum för evergreenfonden är då kapital och/eller andra tillgångar överförs från 
dagens fondprojekt, dvs den 31 aug 2020 alternativt vid tidigare tidpunkt i enlighet med 
punkt ovan.  

 Nuvarande grundläggande investeringsinriktning gäller även fortsättningsvis, dvs 
investeringar ska göras i SME-bolag inom aktuell region och huvudfokus ligger på unga 
bolag i sådd- och startfas med hög tillväxtpotential. Investeringar också kan göras i 
expansionsfas, dvs då ett bolag varit kommersiellt verksamt i mer än sju år, men det utgör 
inte huvudfokus för fonden. Fonden ska vara marknadskompletterande.  

 De generella regelverk som styr Almis och Almi Invests verksamhet, t ex statsstödsregler, 
gäller även fortsättningsvis. Eftersom kapitalet från EUs regionala strukturfonder anses 
vara nationella när de revolverats behöver inte hänsyn tas till de EU-specifika regelverk 
som idag, förutom statsstödsreglerna, reglerar fonden. Det ökar flexibiliteten och 
förutsättningarna att bedriva en ändamålsenlig verksamhet.  

 Modellen är en evergreen-struktur i bemärkelsen att det inte sätts någon bortre tidsgräns 
och att det kapital som återfås vid avyttringar återinvesteras. Huruvida kapitalet kan hållas 
intakt beror på vilket finansiellt resultat som uppnås. Den finansiella målsättningen är 
densamma som idag, dvs att investerat kapital ska återgenereras till 100 %. Det medför att 
kapitalbasen löpande minskar med motsvarande fondens omkostnader. Almi Invest 
kommer arbeta för att bibehålla dagens investeringskapacitet över tid, antingen genom att 
överträffa den finansiella målsättningen eller genom att nuvarande finansiärer alternativt 
andra parter tillskjuter kapital. Det kan t ex ske genom tillskott i evergreenfonden eller i 
en ny strukturfondsbaserad fond som investerar parallellt med evergreenfonden. Att 
acceptera denna långsiktiga struktur innebär dock inte att någon finansiär, inklusive Almi 
eller Almi Invest, förpliktigar sig till att tillskjuta något kapital, varken nu eller i framtiden.  

 Förvaltningen av fonden ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv.  

 Samtliga ursrungliga finansiärer kallas årligen till ett finansiärråd, i likhet med hur det 
fungerar idag, där utfall, nuläge och prognos för verksamheten presenteras.  

 Samtliga ursprungliga finansiärer kommer även framgent att ha möjlighet att tillsätta en 
styrelseledamot i fondbolaget. Ledamoten ska ha en relevant erfarenhet för att bidra till 
verksamhetens utveckling.  

 
Dessa förutsättningar gäller tillsvidare och så länge som Almi Invests verksamhet bedrivs i 
nuvarande form. Eventuella förändringar förankras i finansiärråd och beslutas av fondbolagets 
styrelse samt, i det fall det är ägarfrågor, av ägaren.  
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Årsredovisning 2018 med bilagor
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner årsredovisning för 2018 avseende de delar som avser nämndens 
verksamhet och utgiftsområden.

Sammanfattning
Förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats. I årsredovisningen redovisas 
hur de av fullmäktige uppsatta målen för ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
verksamhet liksom finansiella mål uppnåtts. Utifrån måluppfyllelsen är 
bedömningen att verksamheten under 2018 i Region Jönköpings län kännetecknas 
av god hushållning.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

För att bedöma om Region Jönköpings län kännetecknas av god hushållning 
analyseras hur den egna verksamheten utvecklas i förhållande till de mål som 
regionfullmäktige satt upp samt hur verksamhetens resultat förhåller sig till 
regioner och landsting i övrigt. 

I budgeten anger regionfullmäktige vilka mål (systemmätetal samt inriktningsmål) 
som ska uppnås för att verksamheten ska kännetecknas av god hushållning. 
Regionstyrelsen och nämnderna har i månadsrapporter följt hur verksamheten 
utvecklats mot uppsatta mål samt hur ekonomin har utvecklats mot budget. 
Regionstyrelsen har under 2018 i två delårsrapporter återrapporterat till 
regionfullmäktige.

I årsredovisningen för 2018 lämnas en slutlig redovisning av hur verksamheten 
har utvecklats och om de mål som regionfullmäktige angett för verksamheten har 
kunnat nås. Av de 53 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
som fullmäktige angivit och där resultat kan redovisas har 39 mål (74 procent) 
helt eller delvis uppnåtts (avser mätbara mål). Verksamhetsmålen är högt satta och 
omprövas varje år för att vara utmanande. 
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Den finansiella analysen i årsredovisningen, baserad på fullfonderingsredovisning 
av pensioner, visar att finansiella mål för långsiktighet och uthållighet har 
uppnåtts. Det ekonomiska resultatet 193 miljoner kronor utgör 1,8 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag. Även om resultatet är positivt sammantaget visar 
hälso- och sjukvården sammantaget en negativ budgetavvikelse på 1,5 procent. 
Resultatet på 193 miljoner kronor tillsammans med avskrivningarna på 374 
miljoner kronor är 252 miljoner kronor lägre än nettoinvesteringarna, därmed har 
investeringarna inte egenfinansierats det enskilda året 2018. För periodens fyra 
första år har investeringarna finansierats med egna medel, åren 2015-2018 har 
egna medel överstigit investeringarna med 188 miljoner kronor. 

Verksamhetsmålen visar i allt väsentligt fortsatt goda resultat. En bedömning som 
även omfattar Region Jönköpings läns resultat jämfört andra landsting/regioner 
gör att en sammantagen bedömning är att målet om en god hushållning uppnås.

Till årsredovisningen biläggs barnbokslut samt hållbarhetsredovisning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-27
 Årsredovisning 2018 
 Hållbarhetsredovisning 2018
 Barnbokslut 2018

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Grundläggande värderingar 
 

Kundorientering 
En organisations långsiktiga framgång beror på 

dess förmåga att skapa värde för dem som den finns 

till för – kunderna. De externa och interna 

kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, 

önskemål och förväntningar ska vara vägledande 

för organisationen, dess medarbetare och 

verksamhet. 

Engagerat ledarskap 
För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta 

rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt 

engagemang från varje ledare. Ledarskapets 

viktigaste uppgifter är att ange riktningen för 

verksamheten, ta till vara potentialen i individers 

olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för 

medarbetarna samt att i dialog med dem definiera 

och följa upp målen. 

Allas delaktighet 
En förutsättning för en framgångsrik organisation är 

att varje medarbetare känner sig ha förtroende att 

utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en 

måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de 

medel som krävs samt kunskap om de resultat som 

ska uppnås. 

Kompetensutveckling 
Den samlade kompetensen är avgörande för 

organisationens framgång och konkurrenskraft. 

Därför måste kompetensutvecklingen ses både ur 

ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, 

för att därmed utveckla och tillföra kompetens på 

ett sätt som stärker såväl individen som 

organisationen i sin helhet. 

Långsiktighet 
Organisationens verksamhet måste värderas med 

tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden. 

Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande 

produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare 

kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt. 

Samhällsansvar 
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver 

lagar och förordningar. Organisationen och dess 

medarbetare måste se sina processer, varor och 

tjänster som delar i en större helhet och aktivt 

medverka till förbättringar i både samhälle och 

miljö. 

Processorientering 
Organisationens verksamhet ska ses som processer 

som skapar värde för kunderna. Processorientering 

stimulerar till att analysera och förbättra 

arbetsflöden och arbets-organisation, och lägger 

grunden för kundorienterad verksamhetsutveckling. 

Förebyggande åtgärder 
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i 

processer, varor och tjänster. Framsynthet, 

förutseende och planering är nyckelord i 

förbättringsarbetet där även kunder och leverantörer 

ska engageras. 

Ständiga förbättringar 
Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och 

förnyelse av alla verksamhetens delar. 

Förutsättningen för detta är ett metodiskt 

förbättringsarbete som genomsyrar organisationen 

och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, 

kreativitet och nya idéer. 

Lära av andra 
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen 

och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny 

kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur 

detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med 

dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken 

bransch eller sektor de tillhör. 

Snabbare reaktioner 
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare 

ledtider och snabbare reaktioner på kundernas 

behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för 

utveckling, produktion och leverans av varor och 

tjänster, som för administrativa processer. 

Faktabaserade beslut 
Beslut måste bygga på dokumenterade och 

tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom 

sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och 

analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina 

mål och för att tillfredställa sina kunder. 

Samverkan 
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik 

organisation. Det är väsentligt att genom samverkan 

på flera plan och i olika avseenden ta till vara 

kompetenser och erfarenheter hos såväl 

medarbetare som hos kunder, leverantörer, partners, 

ägare och huvudmän. 
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Region Jönköpings län 
 

Region Jönköpings län styrs demokratiskt 
Regionfullmäktige beslutar om regionens 

verksamhet i stort och är regionens högsta 

beslutande instans. De 81 ledamöterna väljs vart 

fjärde år i allmänna val. Den politiska ledningen 

2015–2018: Moderaterna 15 ledamöter, Krist-

demokraterna 10, Centerpartiet 7 och Liberalerna 3 

ledamöter i regionfullmäktige. Övriga partier: 

Socialdemokraterna 29, Sverigedemokraterna 9, 

Vänsterpartiet 4 och Miljöpartiet har 4 ledamöter i 

regionfullmäktige. 

 

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att 

granska all verksamhet i Region Jönköpings län. 

Patientnämnden stödjer och hjälper patienter i den 

offentliga vården. 

 

Regionstyrelsen har 15 ledamöter. I regionstyrelsen 

ingår ledamöter från Moderaterna, Kristdemo-

kraterna, Centerpartiet, Liberalerna, 

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Regionstyrelsen 

leder det politiska arbetet och genomför region-

fullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna för 

folkhälsa och sjukvård, arbetsmarknad, näringsliv 

och attraktivitet samt trafik, infrastruktur och miljö. 

Ett kommunalt forum är kopplat till regionstyrelsen 

och de tre nämnderna. 

Organisation 
Regiondirektören är högsta chef för regionen, 

ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar och 

rapporterar till regionstyrelsen. Från 2015 

organiseras sjukvården i verksamhetsområdena 

Kirurgisk vård, Medicinsk vård, Psykiatri, 

rehabilitering och diagnostik. Övriga verksamhets-

områden är Vårdcentralerna Bra Liv, Folktand-

vården, IT-centrum, Verksamhetsstöd och service, 

Länstrafiken, Utbildning och kultur samt 

Kommunal utveckling. 

Vård och tandvård 

 42 vårdcentraler, varav 14 ägs och drivs av 

privata vårdgivare. 

 Tre sjukhus med akutmottagningar och 

specialistsjukvård; Länssjukhuset Ryhov, 

Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset. 

 Diagnostik med radiologi, klinisk fysiologi och 

laboratoriemedicin. 

 26 allmäntandvårdskliniker. 

 Odontologiska Institutionen med 

specialisttandvårdskliniker i Jönköping, Nässjö 

och Värnamo. 

Ekonomi 
Region Jönköpings län omsätter ungefär 13 

miljarder kronor om året.  

Regionskatten 
Länets invånare betalade 11,26 kronor för varje 

beskattningsbar hundralapp. Det är 18 öre lägre än 

riksgenomsnittet.  

Intäkter 
62,2 procent av intäkterna är skatt, 21,7 procent 

kommer från staten, 11,8 procent är försäljning av 

material, varor och tjänster (inklusive biljettintäkter 

trafik), 2,5 procent är patientavgifter och 1,8 

procent är finansiella intäkter. 

Kostnader 
Hälso- och sjukvård: 89,8 procent 

Trafik och infrastruktur: 7,8 procent 

Kultur: 1,5 procent 

Övriga regionalpolitiska insatser med mera: 0,9 

procent       

En vanlig dag 

 Regionens sjukvård en vanlig dag kostar cirka 

24 miljoner kronor 

 5 000 får sjukvårdande behandling 

 1 700 besöker läkare på vårdcentral 

 1 500 besöker specialistläkare 

 200 läggs in på sjukhus 

 900 röntgas 

 12 barn föds 

Vårdstatistik 2018 

 Vårdcentralerna: 433 236 läkarbesök och 625 

130 övriga besök 

 Barnhälsovården: 95 558 besök 

 Kvinnohälsovården: 58 366 besök 

 Sjukhusen: 398 855 läkarbesök och 405 569 

övriga besök (varav psykiatrin 27 380 

läkarbesök och 108 128 övriga besök) 

 Folktandvården: 67 659 barn och 78 486 vuxna 

behandlades inom allmäntandvården och 70 

721 besök gjordes inom specialisttandvården. 

 Regionens sjukhus har 598 vårdplatser inom 

somatisk (kroppslig) specialistvård,( i snitt 3,6 

vårddagar/patient) och 129 vårdplatser inom 

psykiatrisk specialistvård(i snitt 9,8 

vårddagar/patient) 

 4,5 miljoner laboratorieanalyser 
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Medarbetare 31 december 2018 

 9925 tillsvidareanställda (8001 kvinnor och 

1924 män) 701 visstidsanställda (455 kvinnor 

och 228 män) inom cirka 100 yrken. 

 Tjänstgöringsgrad: I genomsnitt 95,8 procent 

(kvinnor 95,4 och män 97,5). 

 Medelålder: 46,4 år 

 Andel kvinnor: 80 procent 

 Personalomsättning: 7,0 procent exklusive 

pensioneringar och 9,6 procent inklusive 

pensioneringar. 

 Sjukfrånvaro: 5,1 procent 

Jönköpings län 
31 december 2018 hade Jönköpings län 360 825 

invånare. Jönköpings län består av 13 kommuner 

och är Sveriges sjätte största, sett till antalet 

invånare. Inom 35 mils radie bor 80 procent av 

Sveriges befolkning.  
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För ett bra liv i en attraktiv region 
Region Jönköpings län verkar inom områden som är avgörande för människors liv och hälsa, men 
också inom områden som ger länet förutsättningar för tillväxt och utveckling. Sambanden mellan 
dessa områden är starka. Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, 
kultur och möjlighet att kunna pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. Där människor bor finns 
behov av hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och kultur. Länets företag behöver välutbildade 
medarbetare och en bra infrastruktur. 
 

 

2015 bildades Region Jönköpings län, för att öka 

möjligheterna att tillsammans med kommuner och 

andra aktörer skapa förutsättningar för utveckling, 

tillväxt och attraktivitet i länet. Regionbildningen 

har präglats av nära samverkan med kommuner och 

andra aktörer. Målet är att bli Sveriges fjärde 

tillväxtregion och vara den bästa platsen att växa 

upp på. Med den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) som utgångspunkt finns sedan november 

2016 webbplatsen Utveckling Jönköpings län. På 

webbplatsen samlas kunskap om länet, 

utvecklingsområden identifieras och olika aktörer 

kan informera om sina aktiviteter inom regional 

utveckling. Årligen sedan 2016 hålls också en 

regional konferens, Attraktionskraft. 

 

Arbetet med regionförstoring har avbrutits, samtidigt 

som omvandling av landsting till regioner fortsätter. 

2019 planeras alla landsting ha blivit regioner. 

Samarbetet med övriga regioner och landsting 

fortsätter både på nationell nivå, i sydöstra 

sjukvårdsregionen och i Brysselsamarbetet, där 

lärosäten, Region Jönköpings län, Region 

Kronoberg, Landstinget i Kalmar, Landstinget i 

Blekinge och  Region Halland ingår. Samarbetet i 

Regionsamverkan Sydsverige (Region Jönköpings 

län ,Region Skåne, Region Kronoberg, Region 

Halland, Landstinget i Kalmar och Landstinget i 

Blekinge) fortsätter utvecklas och positionspapper 

tagit fram inom området arbetsmarknad  och arbete 

pågår inom området kollektivtrafik. 

 

Ett län med bra miljö, goda möjligheter till arbete, 

utbildning och utveckling, utbyggd infrastruktur 

och ett rikt kulturliv är attraktivt och skapar 

förutsättningar för god hälsa och ett bra liv. Det får 

människor att söka sig till länet för arbete och 

utbildning och det får dem att stanna. Projekt och 

organisationer som bidrar till länets tillväxt stöds. 

 

Det regionala tillväxtarbetet grundas på analyser av 

regionala förutsättningar, strukturbilder, 

uppföljningar och utvärderingar i syfte att främja 

lärande och utveckling. Under 2018 har områden 

som innovation, vikten av jämställdhet, jämlikhet 

och mångfald för att nå tillväxt samt uppföljning av 

näringslivsutvecklingen varit i fokus, med 

intentionen att skapa ett ständigt lärande av 

förändrade omständigheter i en föränderlig värld.  

 

Efter att avtal skrevs i december 2017 med 

Sverigeförhandlingen och berörda kommuner 

avslutades under året projektet för höghastighetståg.  

Höghastighetståg  med tre stationslägen i länet; 

Jönköping, Tranås och Värnamo, är fortsatt mycket 

viktigt för den regionala utvecklingen.  

 

Vår hälso- och sjukvård är en av Sveriges bästa. Vi 

arbetar hälsofrämjande och invånarna erbjuds en 

hälso- och sjukvård med bästa möjliga värde och 

kvalitet och med samma förutsättningar i hela länet. 

Förebyggande insatser ska genomsyra hälso- och 

sjukvården och vara en självklar del i all vård och 

behandling. Frågor om levnadsvanor och livsstil 

ska ingå naturligt i varje patientmöte, utifrån en 

helhetssyn på individen. 

 

Behov av och efterfrågan på hälso- och sjukvård 

styrs av olika faktorer. Nya diagnostekniker, 

behandlingsmetoder och nya läkemedel skapar ökad 

efterfrågan. Nya grupper kan få behandling och det 

leder till större behov av resurser, även om 

kostnaden för själva behandlingen minskar. Allt fler 

människor blir allt äldre, vilket ökar kostnaderna 

för vård och omsorg. Därför finns det starka skäl att 

arbeta för ett effektivare omhändertagande, med 

hjälp av nya arbetssätt och metoder i vården. En 

förutsättning för att lyckas är nära samverkan med 

kommuner och att vården ges i samverkan med 

patienten och närstående (co-production). 

 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län är folkhälsostrategin med 

handlingsplan som tagits fram tillsammans med 

kommuner och andra aktörer i länet. Revidering har 

gjorts av handlingsplan inför 2018–2020. För att 

främja folkhälsa krävs insatser inom områden som 

ligger utanför det som varit regionens direkta 

verksamhet. De satsningarna har gjorts i samverkan 

med länets kommuner, statliga myndigheter och 

organisationer. Inte minst förtjänar de ideella 

insatser i civilsamhället att uppmärksammas. Det är 

också angeläget att Region Jönköpings län står för 

ett starkt engagemang i frågor som handlar om 

demokrati, politik och politikens arbetsformer. 
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Målbild 2030 
Målbild 203 har formulerats inom sju områden som 

är viktiga för att Region Jönköpings län ska ge 

förutsättningar för ett bra liv i en attraktiv region. 

 

Målbilden är utgångspunkt för budget och 

verksamhetsplan, regional utvecklingsstrategi och 

andra program och handlingsplaner inom regionens 

verksamhet och för andra program och planer som 

regionen är med och tar fram. 

 

Dessa områden ligger också till grund för 

strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal 

och mål inom olika perspektiv i verksamheten 

liksom för inriktningsmål för det gemensamma 

arbetet i länet. Måluppfyllelsen följs noga, 

avvikelser analyseras och vid behov görs 

handlingsplaner. Utveckling i länet följs genom 

inriktningsmål och mätetal. . Omvärldsjämförelser 

görs av hur resultaten står sig i förhållande till 

andra. Verksamhetens effektivitet, det vill säga det 

värde som skapas för invånarna i förhållande till 

insatta resurser, värderas utifrån hur väl de 

strategiska målen nås, vilket systemmätetalen visar. 

Bra folkhälsa 

Länets invånare lever ett hälsosamt liv i ett socialt 

sammanhang. De känner att de har möjlighet att 

påverka sitt liv och skattar sin hälsa och livskvalitet 

högt. 

 

Länet är känt som bästa platsen att växa upp och 

åldras på. Region Jönköpings län arbetar 

hälsofrämjande och sjukdomsförbyggande genom 

regional utveckling och hälso- och sjukvård. 

Tillsammans med invånarna och andra aktörer som 

kommuner, civilsamhället, föreningar, företag, 

länsstyrelse och högskola bedriver vi ett aktivt 

folkhälsoarbete. 

God vård 

Region Jönköpings län erbjuder en hälso- och 

sjukvård och tandvård som är bland de bästa i 

landet både vad gäller medicinska/kliniska resultat 

och i utveckling av arbetssätt och vårdformer. 

 

Bra stöd ges till egenvård. 

 

Vården ges med god tillgänglighet, ett gott 

bemötande och med rätt kompetens. Den är säker, 

jämlik och personcentrerad. Genom samskapande 

med patienter, närstående och invånare ges rätt 

behandling på rätt vårdnivå samtidigt som ständig 

förbättring sker 

Regional utveckling 

Region Jönköpings län är landets fjärde största 

tillväxtregion. God hållbar tillväxt genom bra miljö, 

goda möjligheter till arbete, kollektivtrafik, 

utbildning och utveckling gör oss till attraktiv 

region. 

 

Näringslivet har goda förutsättningar, 

infrastrukturen är utbyggd och kulturlivet är rikt. 

Medarbetare 

Region Jönköpings län är en av landets mest 

attraktiva arbetsgivare. Våra medarbetare har 

viktiga arbeten i välfärden, med meningsfulla och 

utvecklande arbetsuppgifter i en hälsofrämjande 

arbetsmiljö.  

Samverkan och engagemang i ständiga 

förbättringar, innovation, utveckling och forskning 

är kännetecken för våra chefer och medarbetare. 

Kostnadseffektivitet 

Förbättrad hälsa och höjd livskvalitet är det värde 

vi, med lägsta möjliga resursinsats, ska skapa för 

invånarna.    

 

Den innebär att vi vid val mellan olika 

verksamheter eller åtgärder eftersträvar en rimlig 

relation mellan effekt och kostnader. I enlighet med 

riksdagens beslut om en kostnadseffektivitets-

princip och de riktlinjer för prioriteringar inom 

hälso- och sjukvården som riksdagen har beslutat. 

Systemsyn och förbättring/förnyelse 

I en allt mer komplex verksamhet är hållbar 

utveckling och en gemensam systemförståelse 

viktiga utgångspunkter i vår verksamhetsutveckling 

för att uppnå bästa möjliga resultat. 

 

För att utveckla vår verksamhet involverar och lär 

vi av dem vi är till för. 

 

Arbetet med innovationer, förbättring och förnyelse 

av processer och arbetssätt stimuleras för en 

effektiv och uthållig verksamhet.  

Hållbar utveckling och långsiktig finansiering 

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar 

utveckling inom områdena social, ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet. Förverkligandet av länets 

klimat- och energistrategi är en viktig del i 

hållbarhetsarbetet. För att trygga verksamhetens 

finansiering på lång sikt ska vi ha ett ekonomiskt 

resultat som innebär att nödvändiga investeringar 

finansieras med egna medel. 

Hur Region Jönköpings län styr mot vision och 
övergripande strategiska mål 

Utgångspunkt för styrningen är att uppnå god 

hushållning. Det innebär att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt och med en 

finansiering som långsiktigt garanterar 

verksamheten utan skattehöjning. Offentliga medel 
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används för att skapa värde för invånarna genom 

god hushållning. 

 

Budget och verksamhetsplan med flerårsplan är det 

viktigaste styrdokumentet. I budgeten formuleras 

vision och mål, samt handlingsplaner för hur 

områden ska förbättras och utvecklas. Målen ska 

vara så konkreta att de kan brytas ned till den nivå 

där de ska genomföras. 

 

Som hjälpmedel för styrning använder vi Balanced 

Scorecard (BSC). Modellen fokuserar på det som är 

strategiskt viktigt, helhetstänkande och balansen 

mellan fem olika perspektiv. Verksamheten 

beskrivs, planeras och följs ur de fem perspektiven 

medborgare och kund, process och produktion, 

lärande och förnyelse, medarbetare samt ekonomi. 

 

Via månadsuppföljning, delårsrapporter, 

årsredovisningen och i dialoger följs löpande hur 

väl målen i budget och verksamhetsplan nås. 

 

Insatserna inom området regional utveckling är av 

en mer långsiktig karaktär och samtidigt som vi har 

s samordningsansvar är vi en av flera aktörer som 

ska bidra till en god utveckling 

 

Regionstyrelsen och nämnderna har följt 

måluppfyllelsen varje månad och även begärt 

kompletterande information om verksamheten, dess 

utveckling och aktuella åtgärdsplaner. Under året 

ges vid behov nya uppdrag inom nya områden eller 

för att förbättra måluppfyllelsen. 

 

Sedan flera år pågår ett arbete med kraftsamling för 

bättre hälsa, bättre vård och lägre kostnader. 

 

Inom hälso- och sjukvård genomförs Tillsammans 

för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Den 

organisatoriska indelningen förändrades 2015 från 

geografisk indelning till indelning efter medicinska 

områden. Syftet är mer samverkan inom 

medicinska specialiteter. Samtidigt samlades stöd- 

och serviceverksamhet i ett verksamhetsområde. 

Inför 2016 förtydligades åtgärdsplanen avseende 

kostnadsminskningar och inkluderades i 

verksamhetsplaner och ett mycket aktivt arbete 

pågår för att mer ska göras i öppenvård och 

primärvård. Arbetet med att minska administration 

fortsätter, liksom arbetet med rätt använd 

kompetens (RAK) och kapacitetsplanering. Det har 

blivit ännu viktigare i och med bristen på 

sjuksköterskor, tandläkare och vissa 

läkarspecialiteter.  

 

Vi arbetar med social hållbarhet som en del i 

program för hållbar utveckling 2017–2020. Arbete 

pågår inom alla områden för en jämlik verksamhet. 

Under året har arbetet med mänskliga rättigheter 

lyfts fram liksom kopplingen till FNS 

hållbarhetsmål i Agenda 2030.   Verksamheterna 

arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor och för 

detta finns stödmaterial. 

Barnkonventionen  

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s 

konvention om barnets rättigheter och i samverkan 

med länets kommuner och idéburna organisationer. 

Barnbokslut 2018 innefattar aktiviteter från hälso- 

och sjukvården, Länstrafiken samt utbildning och 

kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en bild 

av verksamheterna ur ett barnrättsperspektiv. 

Strategigrupp barn och unga som är en samverkan 

mellan hälso- och sjukvården i Region Jönköpings 

län, skola och socialtjänst i länets kommuner ger ett 

stärkt skydd och lägger grunden för ett samman-

hållet stöd för barnet. Det goda samarbetet med 

Länsstyrelsen och länets kommuner när det gäller 

arbetet med och för barns rätt ur olika perspektiv 

utgör en bra grund för barn och ungdomar så 

Region Jönköpings län kan bli den bästa platsen att 

växa upp på. 

God hushållning 2018 

Bedömningen av om god hushållning nåtts för 2018 

grundar sig dels på hur verksamheten utvecklats i 

förhållande till regionfullmäktiges mål, dels på hur 

verksamhetens resultat förhåller sig till 

landstings/regionsektorn i övrigt. 

 

I övergripande strategiska mål och de följande 

avsnitten för huvudområdena hälso- och sjukvård 

och regional utveckling, redovisar vi hur 

verksamheten har utvecklats och om de mål som 

regionfullmäktige angett för verksamheten kunnat 

nås. I tabell 1 redovisar vi ett sammandrag av 

resultaten för systemmätetalen. 

 

74 procent av målen är uppfyllda eller delvis 

uppfyllda 2018. Motsvarande siffra 2017 var 77 

procent och 2016 83 procent.  

 

 

Tabell 1 Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

Värdering Antal mått Procent 2018 (2017, 2016) 

Målet är uppfyllt 23              44 % (47 %, 52 %) 

Målet är delvis uppfyllt 16    30 % (30 %, 31 %) 

Målet är inte uppfyllt 14    26 % (23 %, 17 %) 
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Tabell 2 Förändring av resultat i mätetal mellan 2018 och 2017 

Värdering Antal mått Procent 

Resultatet är bättre än 2017 17 33 % 

Resultatet är i nivå med 2017   8 15 % 

Resultatet är sämre än 2017 27 52 % 

 

 

17 mätetal har bättre resultat 2018 än 2017 och 8 

mätetal har resultat i samma nivå som 2017. Det 

innebär att 48 procent av de mätetal som kan 

jämföras med 2017 har resultat i samma nivå eller 

bättre. 27 mätetal har sämre resultat. De mätetal 

som har bättre resultat finns inom process- och 

produktionsperspektivet och medborgare- och 

kundperspektivets och då främst kundnöjdhet. De 

mätetal med sämre resultat finns framför allt inom 

medborgare- och kundperspektivets 

tillgänglighetsmått. 

 

Målen för verksamheten är högt satta och omprövas 

inför varje budgetår. Analys sker inom områden där 

målen inte nås och vid behov tas åtgärdsplaner 

fram. Jämförelser med andra landsting/regioner 

avseende området hälso- och sjukvård som bland 

andra Öppna jämförelser, Hälso- och sjukvårds-

barometern och Dagens Medicins ranking av bästa 

sjukhus visar att vår verksamhet är bland de bästa i 

landet. Insatserna inom området regional utveckling 

är av en mer långsiktig karaktär och där vi är en av 

flera aktörer som ska bidra till en god utveckling. 

De inriktningsmål som följs och som ska spegla 

utvecklingen i länet pekar på att flera områden går i 

rätt riktning. 

 

En bedömning av långsiktighet och uthållighet av 

den finansiella styrningen kan inte isoleras till ett 

enskilt år, utan måste göras för flera år, till exempel 

tio år, eller över en konjunkturcykel. Målet om 

egenfinansiering av investeringar förutsätter 

överskott som tillsammans med avskrivnings-

kostnader täcker investeringarna sett över en period, 

åren 2015–2025.  

 

För 2015–2018 redovisar vi ett positivt resultat på  

1 267 miljoner kronor. Resultatet tillsammans med 

avskrivningarna dessa tre år överstiger nettoinvest-

eringarna med 188 miljoner kronor. Det innebär att 

investeringarna har finansierats med egna medel de 

första fyra åren under perioden 2015–2025. 

 

Sett till grad av egenfinansiering för åren 2015 – 

2018 följer den lagd plan vilket är det sätt som är 

möjligt att utvärdera detta finansiella mål eftersom 

det även sträcker sig över år som ligger framåt i 

tiden.   

 

Utifrån detta är bedömningen att Region 

Jönköpings län har en god hushållning, både 

verksamhetsmässigt och finansiellt. 

Befolkning 
Befolkningsutvecklingen påverkar dels efterfrågan 

på våra tjänster, dels storleken på skatteintäkter, 

generella statsbidrag och kommunalekonomisk 

utjämning. Den 31 december 2018 hade Jönköpings 

län 360 825 invånare – en ökning med 3 588 

invånare jämfört med 2017. Den norra länsdelen 

ökade med 2 032 invånare, den södra med 633 

invånare och den östra länsdelen med 923 invånare. 

Ökningen var något mindre under 2018 jämfört 

med under 2017. Tolv av 13 kommuner i länet 

ökade sin befolkning mellan 2017 och 2018. 

 

Jönköpings län har en långsiktigt positiv befolknings-

utveckling med i genomsnitt över 3 900 invånare per 

år de senaste fem åren. Ökningen har skett i alla 

länsdelar de senaste fem åren. Jämfört med rikets 5,1 

procent har länet en högre andel personer som är 80 år 

eller äldre. Andelen 80 år och äldre uppgick den 31 

december 2018 till 5,7 procent för länet som helhet. 

Motsvarande andel för den östra länsdelen var 6,4 

procent, för den södra länsdelen 5,5 procent och för 

den norra länsdelen 5,2 procent. 

 

Andelen utrikesfödda personer med var 17 procent 

den 31 december 2018 och har ökat med knappt en 

procent jämfört med 2017. Genomsnittet för riket 

var 19 procent. Variationen inom länet är stor. 

Lägsta andelen utrikesfödda personer fanns i Habo 

kommun  med 8 procent och högsta andelen hade 

Gnosjö kommun med 25 procent. Andelen ökade 

något i samtliga kommuner. I det kommunala 

utjämningssystemet bedöms länets befolkning ha 

behov av hälso- och sjukvård på nivån 99,5 procent 

jämfört med riket. I utjämningssystemet tas hänsyn 

till demografi (ålder), socioekonomi (kön, 

civilstånd, sysselsättning, boende) samt olika 

geografiska betingelser för de olika 

landstingen/regionerna. 

Arbetslöshet och varsel 
Under hösten och senare delen av 2008 och en bit 

in på 2009 försämrades utvecklingen på 

arbetsmarknaden kraftigt. Många av länets små och 

medelstora företag drabbades hårt av den vikande 

konjunkturen. Från och med hösten 2009 avtog 

varslen och var under 2010–2011 en betydligt lägre 

nivå. Under 2012 ökade dock antalet varsel igen för 

att under 2013 åter avta. År 2018 var antalet ett par 

hundra fler än 2017, som hade det lägsta antalet 

varsel sedan år 2000. 
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Tabell 3 Antal personer berörda av varsel om uppsägning per kvartal 2009–2018 

(Källa: Arbetsförmedlingens årsstatistik) 

 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 

2009 2 690 1 060 614 538 

2010 512 217 245 96 

2011 204 362 363 389 

2012 569 630 607 1 463 

2013 488 405 342 327 

2014 268 274 201 267 

2015 400 95 130 476 

2016 287 322 200 198 

2017 386 143 147 158 

2018 525 230 127 267 

 

 

2017 var andelen arbetslösa och personer i program 

med aktivitetsstöd 6,4 procent av länets befolkning 

16–64 år, vilket är en minskning av arbetslösheten 

med 0,1 procentenheter från 2016. Arbetslösheten 

är fortfarande hög jämfört med 2007 och 2008, då 

den var under 3 procent. 

 

Det senaste året hade Jönköpings län den fjärde 

lägsta arbetslösheten i riket. Nässjö kommun hade 

2018 länets högsta arbetslöshet med 8,5 procent 

(9,8 procent 2017) och Habo kommun den lägsta 

med 2,9 procent (2,5 procent 2017). Arbetslösheten 

har minskat i tio av länets kommuner, medan den 

har ökat i en och var oförändrad i två kommuner 

mellan 2017 och 2018. Siffrorna inkluderar 

personer i program med aktivitetsstöd. 

Arbetslösheten i åldrarna 18–24 år var 7,3 procent i 

Jönköpings län, vilket är högre än för hela 

befolkningen 16–64 år. Det har skett en ganska 

kraftig minskning med 1,3 procentenheter jämfört 

med 2017. Riksgenomsnittet har minskat med 1,5 

procentenheter från 10,4 procent 2017 till 8,9 

procent 2018. 
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Folkhälsa och sjukvård 
Målet för folkhälsa och sjukvård är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som 
har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården. Hälso- och sjukvården ska 
arbeta för folkhälsa och för att förebygga ohälsa. 

Folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län 

bedrivs såväl i egen regi som genom andra vård-

givare. Frågor om levnadsvanor och livsstil ingår 

naturligt i varje patientmöte utifrån en helhetssyn 

på patienten. Förtroendet för hälso- och sjukvården 

i Region Jönköpings län är fortsatt mycket högt 

enligt nya mätningar i Sveriges Kommuner och 

Landstings Hälso- och sjukvårdsbarometern både 

för primärvården och för den specialiserade 

sjukhusvården. I Dagens Medicins rankning om 

Bästa sjukhus 2018 kom länets tre sjukhus på plats 

ett, två och sju i kategorin bästa mellanstora 

sjukhus. Inom området e-hälsa ligger Region 

Jönköpings län fortfarande i framkant i Sverige 

med utvecklingen att erbjuda digitala vårdmöten. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 
jämlik vård 
Satsningen Tillsammans för bästa möjliga hälsa 

och jämlik vård, med målet att primärvården ska 

vara förstahandsvalet och den naturliga 

koordinatorn när invånaren har behov av hälso- och 

sjukvård under hela livet, har fortsatt under 2018. 

Primärvården ska vara basen i hela hälso- och 

sjukvårdssystemet. Ett nära samarbete mellan 

vårdcentraler, kliniker och kommunens 

hemsjukvård, inriktat på vårdplanering och 

förebyggande insatser för en relativt liten grupp 

mest sjuka invånare, ska bidra till bättre vård, färre 

vårdtillfällen, mindre behov av vårdplatser och 

bättre möjligheter att klara bemanningen på 

sjukhusen. Folkhälsoarbetet för att främja läns-

invånarnas hälsa och livskvalitet är aktivt och har 

etablerade samarbeten med andra aktörer, som 

länets kommuner, myndigheter, organisationer och 

civilsamhället.  

Syftet med arbetet i Tillsammans för bästa möjliga 

hälsa och jämlik vård är att förflytta hälso- och 

sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus 

till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande 

insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och 

invånarna själva. 

Verksamhetsområdena medicinsk vård, kirurgisk 

vård samt psykiatri, rehabilitering och diagnostik 

har fortsatt sitt arbete att verka för en jämlik vård 

med möjlighet att på bästa sätt möta individens 

behov av somatisk och psykiatrisk vård. Vården ska 

vara  personcentrerad, av bästa möjliga kliniska 

kvalitet, patientsäker, med god tillgänglighet och 

bedrivs kostnadseffektivt. Under 2018 fortsatte 

också arbetet med att anpassa verksamheten till 

beslutad budget.  
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Perspektiv: Medborgare och kund 

Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

FRAMGÅNGSFAKTOR Personcentrerad vård med hög tillgänglighet    

Den nationella patientenkäten har under 2018 gått ut 

till över 17 000 patienter inom den somatiska och 

psykiatriska specialiserade vården i Region 

Jönköpings län. Svarsfrekvensen har legat mellan  

45-70 procent för de olika deltagande enheterna.

Snittet på andel nöjda patienter är 80 procent i

samtliga dimensioner och alla verksamheter där

mätningen skett i Region Jönköpings län. I flertalet

undersökningar är information och kunskap den

dimension där patienterna är minst nöjda. Deltagarna

har också haft möjlighet att lämna kommentarer i

fritext. Dessa är i många fall värdefulla i verksam-

hetens förbättringsarbete. Mätningen inom psykiatrin

genomfördes med en ny metod, där enkäten delades ut

på plats i samband med besöket eller utskrivningen

från en vårdavdelning. Skillnader i metod och

frågeinnehåll gör att det är svårt att jämföra resultat

mellan olika år.

Mätningar görs också månadsvis för att utvärdera 

hur patienterna upplever utredningarna vid 

misstanke om cancer inom ramen för de så kallade 

standardiserade vårdförloppen. Patienternas 

helhetsintryck av sin kontakt med vården bedömdes 

som gott och patienterna anser sig också ha fått ett 

respektfullt och gott bemötande (88 respektive 93 

procent positiva svar). Det finns däremot brister när 

det gäller delaktighet och involvering (54 procent 

positiva svar). 

Tillgänglighet   
I Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 anger 71 

procent att väntetiderna till vårdcentraler är rimliga. 

60 procent anser att väntetiderna till besök och 

behandling på sjukhusen är rimliga.  

Mål: Alla som behöver ska få kontakt med vårdcentralen samma dag. 
Resultat: 100 procent kommer i kontakt med vårdcentralen samma dag. Målet är uppfyllt. 

Mål: 90 procent av alla som behöver ett besök hos allmänläkare ska få det inom fem dagar. 
Resultat: 86 procent. Målet är delvis uppfyllt. 

Målet avseende telefontillgängligheten uppfylls 

helt. Målet att 90 procent av nybesöken till 

allmänläkare ska genomföras inom fem dagar 

uppnås inte. Helårsresultatet ackumulerat är dock 

något bättre än 2017. Exempel på åtgärder är ett 

aktivt arbete med läkarrekrytering för att komma 

upp i rätt bemanning samt utbildning till 

telefonrådgivningssköterskorna för triagering till 

bäst lämpad yrkesgrupp. Noggrannhet i registrering 

är viktigt, till exempel att ange patientvald väntan i 

de fall där patienten erbjuds en tid inom 

vårdgarantin men själv väljer ett senare tillfälle.   

Mål: 80 procent av alla patienter ska få ett första besök inom 60 dagar. 
Resultat: 70 procent. Målet är delvis uppfyllt. 

Målet att 80 procent av de första besöken i 

specialiserad vård ska genomföras inom 60 dagar 

uppnås inte. Vid jämförelse mot 2017 ses också en 

försämring när det gäller det ackumulerade 

resultatet för hela året. Inom verksamhetsområde 

medicinsk vård är det fortsatt främst inom område 

hudsjukdomar och allergisjukvård som målet inte 

nås. Inom verksamhetsområde kirurgisk vård är 

öron-, näs- och halssjukvård, ögonsjukvård samt 

urologi exempel på områden med något sämre 

tillgänglighet. Verksamhetsområde psykiatri ligger 

ett par procentenheter ifrån att nå  målet. Det är 

psykiatriska kliniken i Värnamo som för tillfället 

har svårt att upprätthålla god tillgänglighet till 

första besök, övriga kliniker uppfyller målvärdet. 
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Mål: 90 procent av alla patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin ska få utredning/behandling påbörjad inom 30 dagar. 
Resultat: 68 procent, målet är inte uppfyllt. 

Målet att 90 procent av de första besöken inom 

barn- och ungdomspsykiatrin ska genomföras inom 

30 dagar uppnås inte. Dock ses en klar förbättring 

när det gäller det ackumulerade resultatet för helåret 

i jämförelse med föregående år. Arbete med 

registreringsrutiner och resurshantering är exempel 

på åtgärder under året och verksamhetens egna 

analys har visat att de allra flesta får tid inom 40 

dagar. Patienter där beslut tagits om utredning får 

andra insatser i väntan på att ett utredningsteam kan 

starta en utredning. 

Perspektiv: Process och produktion 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete, kunskapsbaserad och ändamålsenlig 
vård, säker hälso- och sjukvård 

Inriktningsmål: Ohälsotalen ska minska för både kvinnor och män. 
Resultat: Ohälsotalen har minskat bland både män och kvinnor under 2018. 

Inriktningsmål: Övervikt och fetma hos barn ska minska. Andel fyraåringar samt elever i skolår 7/8 med ISO-BMI över 25 ska 
minska med 20 procent under en treårsperiod. 
Resultat: Övervikt/fetma bland fyraåringar har minskat med 0,3 procentenheter hos både pojkar och flickor, vilket är en 
minskning med 2-3 procent. Övervikt/fetma bland elever i årskurs 7/8 finns ännu ej data på.  

FRAMGÅNGSFAKTOR Effektiva och ändmålsenliga processer 

Mål: Hälften av kvinnor och män bland förstagångsföräldrar och 40-, 50-, 60- och 70-åringar ska ha haft hälsosamtal. 
Resultat: Bland 40-, 50-, 60- och 70-åringar har 34,5 procent haft hälsosamtal, fördelat på 37,8 procent kvinnor och 31,3 
procent män. Bland förstagångsföräldrar har totalt 34,4 procent haft hälsosamtal, fördelat på 38,5 procent mammor och 
30,2 procent pappor. Målet är delvis uppfyllt. 

Vårdcentralerna ska stödja goda levnadsvanor 

genom att erbjuda och genomföra hälsosamtal med 

alla invånare som fyller 40, 50, 60, och 70 år. 

Andelen som haft hälsosamtal har minskat med 8,1 

procentenheter jämfört med 2017 och totalt 

genomfördes 5 728 hälsosamtal under 2018. Det är 

fortfarande skillnader mellan vårdcentralerna hur 

stor andel som tackat ja och kommit för sitt 

hälsosamtal. Hälsosamtal till förstagångsföräldrar 

erbjuds via barnhälsovården. Andelen genomförda 

hälsosamtal bland förstagångsföräldrar har ökat 

något jämfört med 2017. Under 2019 sker en 

utvärdering av hälsosamtalen i primärvården.  

Mål: Förbättra läget för 60 procent av indikatorerna i Öppna jämförelser 2018 – En god vård, sammanställd av 
Socialstyrelsen.  
Resultat: I Socialstyrelsens Öppna Jämförelser 2018 går Region Jönköpings län i önskvärd riktning i 32 av 51 mått, vilket 
innebär 63 procent. Målet är uppfyllt. 

Socialstyrelsen har publicerat rapporten Öppna 

jämförelser 2018 – En god vård? Övergripande 

uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och 

sjukvårdens resultat. Rapporten syftar till att ge en 

översiktlig bild av hälso- och sjukvårdens kvalitet 

och effektivitet. 

Rapporten svarar på sex övergripande frågor: 

 Hur mycket betalar vi för hälso- och

sjukvården?

Socialstyrelsen har använt måttet

strukturjusterad hälso- och sjukvårdskostnad för

att mäta sjukvårdskostnader. Måttet anger
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kostnadsnivån för hälso- och sjukvård sedan 

hänsyn tagits till kostnadspåverkande faktorer 

som huvudmännen inte kan påverka, bland 

annat befolkningens ålderssammansättning och 

sjukdomsförekomst. Region Jönköpings län 

ligger lägre än rikssnittet. 

 Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi

behöver?

I det här avsnittet redovisas indikatorer som

berör både tillgänglighet av servicekaraktär och

den tillgänglighet som är mer central för

vårdkvalitet och patientsäkerhet. Region

Jönköpings län har generellt en mycket god

tillgänglighet och ligger etta i Sverige på frågan

om befolkningen upplever att de har tillgång till

den hälso- och sjukvård man behöver. I

förhållande till riket har Region Jönköpings län

få överbeläggningar och utlokaliserade patienter

(patient som är inskriven och vårdas på annan

vårdenhet än den som har specifik kompetens

och medicinskt ansvar för patienten), men

fortfarande över snittet i riket när det gäller

utskrivningsklara. Siffrorna är från 2017 och har

förbättrats från 2016. Här har det också pågått

ett intensivt förbättringsarbete som stödjer den

lag om samverkan vid utskrivning från sluten

hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1

januari 2018. Siffrorna för 2018 förväntas vara

bättre. Samarbetet med kommunerna är mycket

bra och Jönköping har kortast väntetider i landet

till särskilda boenden.

Region Jönköpings län har också kortast

väntetider i landet från diagnos till behandling

vid tjocktarmscancer.

 Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att

hålla oss friska?

Här redovisas indikatorer som rör hälsoinriktad

hälso- och sjukvård. Flera av indikatorerna rör

levnadsvanor för personer som redan har en

sjukdom och åtgärder för att de inte ska bli

sämre eller återinsjukna. Region Jönköpings län

ligger bra till bland personer med diabetes som

är fysiskt aktiva och det är få som röker. Region

Jönköpings län ligger över snittet i riket när det

gäller fallskador bland äldre. Här ses dock en

stor skillnad mellan kvinnor och män –

fallskador är betydligt vanligare bland kvinnor.

 Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi

får?

Patientsäker, individanpassad, kunskapsbaserad

och tillgänglig vård är olika delar av god

kvalitet. De flesta indikatorer som redovisas

under detta område är resultatmått på 

övergripande nivå. Resultatindikatorerna kan 

ses som sammansatta mått på samtliga faktorer 

som bidragit till resultatet och påverkas både av 

kvaliteteten i systemet och av bakgrundsfaktorer 

som är svåra att påverka inom hälso- och 

sjukvården. Jämförelser över tid visar i många 

fall en mycket positiv utveckling. Region 

Jönköpings län visar i flera avseende goda 

resultat, exempelvis trycksår i slutenvården, 

vårdrelaterade infektioner och femårsöverlevnad 

i cancer. Förbättringsområden är exempelvis 

överdödligheten för vuxna med bipolär 

sjukdom.  

 Blir vi friskare och lever längre?

Här redovisas breda mått för hälsoutfallet där

kvaliteten i hälso- och sjukvården spelar roll,

men där utfallet även i hög grad påverkas av

faktorer som levnadsvanor, livsvillkor och

levnadsförhållanden.

Befolkningen i Region Jönköpings län skattar i

hög grad sitt allmäntillstånd som mycket bra

eller bra.

 Hur bidrar hälso- och sjukvården

till hållbart god vård?

I det här avsnittet redovisas indikatorer som inte

direkt speglar god vård, men som antas beröra

viktiga förutsättningar för goda resultat nu och

framöver. De indikatorer där det görs jämförelser

är förtroende för hälso- och sjukvården,

befolkningens uppfattning om vård på lika

villkor, förekomst av antibiotikabehandling i

öppenvård, sjukfrånvaro bland anställda samt

rapportering till kvalitetsregister för tre folk-

sjukdomar. Befolkningen i Region Jönköpings

län har mycket högt förtroende för sjukvården i

sin helhet och att den ges på lika villkor.

Tidskriften Dagens Medicin utser varje år Sveriges 

bästa sjukhus i tre olika klasser. Underlaget i 

jämförelsen utgörs av uppgifter som hämtar från 

olika nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsen, 

Sveriges Kommuner och Landsting, Graviditets-

registret och Vården i siffror. Sammanlagt ingår 

176 indikatorer i analysen. I kategorin bästa 

mellanstora sjukhus har sjukhusen i Region 

Jönköpings län placerats högt under flera år. I den 

senaste rankingen placerade sig Värnamo sjukhus 

på första plats, Höglandssjukhjuset i Eksjö på andra 

plats och Ryhov i Jönköping på sjunde plats.  
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FRAMGÅNGSFAKTOR Säker hälso- och sjukvård 

Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare utreda 

en händelse där en allvarlig vårdskada har uppstått 

eller om det varit en risk för allvarlig vårdskada, 

och anmäla händelsen till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Detta kallas  lex Maria-anmälan. 

Med vårdskada menas en skada som drabbat en 

patient i vården och som hade kunnat undvikas. 

Patient eller närstående kan lämna klagomål till 

IVO över en händelse i vården, det kallas enskildas 

klagomål. Till Löf (Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag) kan patient anmäla om den anser 

sig ha drabbats av vårdskada som den önskar 

ersättning för.   

Tabell 1 Antalet lex Maria-anmälningar och enskildas klagomål 2015–2018 

2015 2016 2017 2018 

Antal lex Maria-anmälningar 59 66 57  51 

Antal enskildas klagomål 107 144 133  59 

Antal anmälning Löf 540 606 573  590 

En förklaring till minskningen av anmälningar enligt 

lex Maria de senaste åren är att den 1 september 

2017 ändrades Socialstyrelsens föreskrift om 

utredning av vårdskador. Tidigare var det obliga-

toriskt att göra lex Maria-anmälan vid alla självmord 

där den avlidne varit i kontakt med sjukvården inom 

fyra veckor före dödsfallet. Efter den 1 september 

2017 ska anmälan endast göras om självmordet 

uppfattas som en undvikbar skada orsakad av brister 

i vården. Det är egentligen önskvärt med en ökning 

av antalet lex Maria-anmälningar, eftersom det talar 

för en god säkerhetskultur där man upptäcker och 

utreder allvarliga händelser. I en analys ses att de 

flesta lex Maria-anmälningar gäller vård, behandling 

och diagnostik (80 procent) med fördelning främst 

inom delområden diagnos, självmord samt 

behandling.  

Antalet enskildas klagomål som IVO har hanterat 

under 2018 har minskat och detta beror på ny lag 

sedan 1 januari 2018 för hur patienter och 

närstående ska lämna synpunkter och klagomål på 

vården. De ska inte längre vända sig till IVO i första 

hand utan direkt till vårdgivaren, I början av 2018 

utarbetades rutinbeskrivning i Region Jönköpings 

län för hantering av synpunkter och klagomål inom 

hälso- och sjukvård och tandvård. Enligt rutinen ska 

klagomål registreras i Synergi och statistiken visar 

att patient-/kundsynpunkterna främst handlar om 

bemötande, diagnos/behandling, information/ 

kommunikation, tillgänglighet och väntetider. De 

flesta enskilda klagomålen via IVO gäller patientens 

vård och övervägande ärenden gäller undersökning/ 

utredning, behandling samt diagnostik. I en majoritet 

av de klagomål IVO har granskat har IVO funnit att 

vården bedrivits så att den uppfyller kraven på en 

god vård. I de fall där Region Jönköpings län fått ta 

emot kritik (30 procent) ses viktiga förbättrings-

områden inom vård, behandling och diagnostik.  

Kirurgisk vård är det verksamhetsområde som gör 

flest lex Maria-anmälningar och får flest enskildas 

klagomål. Tolkningen är dels att kirurgi kan vara 

riskfylld verksamhet, dels att vårdskador är så 

uppenbara och tydliga i opererande verksamheter.  

Patientnämnden är en fristående och opartisk 

instans. Dit kan patienter och deras närstående 

vända sig om de upplever att deras kontakter med 

vården inte fungerar tillfredsställande. Under året 

registrerades 843 ärenden i patientnämnden, vilket 

är en ökning med 97 ärenden (11,3 procent) jämfört 

med 2017. I patientnämndens ärenden ses viktiga 

förbättringsområden avseende vård och behandling, 

bemötande samt kommunikation.   

Avvikelser om patientsäkerhet som registreras i 

avvikelsehanteringssystemet Synergi visar att det 

finns förbättringsmöjligheter inom arbetsprocesser 

såsom läkemedelshantering, omvårdnad, intern och 

extern samverkan samt hantering av 

vårddokumentation. 

Mål: Antal skador per 1 000 vårddagar ska minska. 
Resultat: Variation över året. Målet att minska är uppfyllt, sannolikt också över tid. 

Det finns en variation över tid i antalet skador. Med 

använd metod kan man inte med säkerhet jämföra 

resultat mellan på varandra följande år. Över tid 

förefaller det vara en minskning av antalet skador 

sedan mätmetoden infördes 2008, även om 

jämförelsen är vansklig då både mätmetoden och 

vården ständigt utvecklas och förändras. 

Granskningen och mätningen är ändå viktig, 

eftersom kunskapen och lärandet av de skador som 

identifieras i mätningen bidrar till att minska risken 

för skador i framtiden. 
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Mål: Andel av patienter som bedömts ha risk inom område fall, undernäring, och trycksår, 
samt munhälsa som fått åtgärd insatt (riskpatienter) – mål 90 procent. 
Resultat: 76 procent hade åtgärder vidtagna. Målet är inte uppfyllt. 

Av de patienter som riskbedömdes 2018 hade 70 

procent minst en risk inom de fyra områdena, vilket 

är en ökning med 4 procent. En anledning till 

ökningen kan vara att de patienter som läggs in har 

ett större vårdbehov. Under året har arbetet med att 

rekrytera sakkunniga inom samtliga områden 

intensifierats. En del arbete kvarstår för att optimera 

kunskapsspridning i verksamheterna. 

VERKSAMHETSSTATISTIK  

Primärvård 
Läkarbesök av länets invånare (konsumtion) inom 

primärvården är i det närmaste oförändrat jämfört 

med 2017. Däremot har hembesöken ökat med 

närmare 20 procent. Länets produktion av 

läkarbesök ökade kraftigt som en följd av privata 

vårdgivares avtal med digitala nätläkare. Antalet 

digitala besök ökade från drygt 200 000 till 500 000 

och avser huvudsakligen patienter från andra län 

men även länets invånare ökar användningen av 

digitala tjänster. 

Besök av länets invånare (konsumtion) hos annan 

personalkategori är i nivå med 2017. Se tabell 2, 

Primärvård, verksamhetsstatistik 2014–2018. 

Antalet patientbesök hos kiropraktorer och 

naprapater var 11 200, vilket är något lägre än 

2017.  

Länets invånare gjorde cirka 61 procent av sina 

besök i primärvården och det är en marginell 

minskning jämfört med 2017. Andel läkarbesök i 

primärvården var 52 procent respektive 67 procent 

för övriga besök. 

Tabell 2 Primärvård, verksamhetsstatistik 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Allmänläkarvård 

Antal besök, läkare 444 387 446 234 468 529 649 128 926 052 

- varav jourcentralsbesök 24 769 25 601 26 851 27 395   28 061 

- varav hembesök 5 006 4 257 3 280 3 942 5 125 

- varav såld vård 12 860 18 886 39 597 227 479 500 694 

-varav distansbesök utomläns 20 475 212 900 487 691 

- varav distansbesök länsbor 2 589 12 905 

Sjuksköterskevård 

Antal besök dsk/ssk/usk
 1
 325 553 331 768 347 780 358 413 297 348 

Barnhälsovård 

Antal besök, läkare 22 004 19 825 17 937 18 579 18 440 

Antal besök, dsk/ssk 68 834 74 107 74 397 70 631 77 118 

Mödrahälsovård 

Antal besök, läkare 4 838 3 293 3 044 3 887 2 634 

Antal besök barnmorska 58 028 65 074 58 344 56 653 55 732 

Sjukgymnastikmottagning 

Antal besök, sjukgymnast/fysioterapeut 168 453 174 603 173 426 184 445 188 967 

Antal besök, annan personalkategori 
2
 10 734 10 011 7 324 5 399 5 722 

Arbetsterapimottagning 

Antal besök, arbetsterapeut 16 883 19 145 20 867 21 546 22 824 

Antal besök, annan personalkategori 
2
 0 0 0 0 0 
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2014 2015 2016 2017 2018 

Övriga verksamheter 

Antal besök läkare 238 167 218 137 200 

Antal besök, annan personalkategori 
3
 82 054 90 597 86 917 92 352 110 269 

Såld vård övriga besök 12 596 20 340 21 829 32 076 16 226 

Summa producerade läkarbesök i länet 471 467 469 519 489 728 671 731 947 326 

Summa producerade övriga besök i länet 730 539 765 305 769 055 789 439 757 980 

Varav såld vård  

Antal besök, läkare 12 860 18 886 39 597 227 479 500 694 

Antal besök, annan personalkategori 12 596 20 340 21 829 32 076 16 226 

Köpt vård 

Antal besök, läkare 13 256 9 731 9 179 8 527 9 083 

Antal besök, annan personalkategori 93 437 92 272 88 756 86 294 86 652 

Länets konsumtion 

Antal besök, läkare 471 863 460 364 459 310 452 779 455 715 

Antal besök, annan personalkategori 811 380 837 237 835 982 843 657 828 406 

1)
från och med 2018 exkluderas medicinsk service utförd av annan personalkategori

(Förkortningar: dsk: distriktsköterska, ssk:sjuksköterska, usk: undersköterska)
2)

inklusive gruppbesök
3)

ungdomsmottagning, hälsovård, socialmedicinsk mottagning, dietist, fotvård, barnpsykolog, gynekologiska hälsokontroller

Somatisk vård 
Antalet disponibla vårdplatser

1
 fortsätter att minska. 

Under 2018 minskade de disponibla vårdplatserna 

med ytterligare 26 till 598. Minskningen är jämt 

fördelad mellan Kirurgisk vård och Medicinsk vård 

och är en del i strategin att gå mot minskad 

slutenvård och ökad öppenvård. 

Beläggningsgraden (utnyttjandet av disponibla 

vårdplatser) 2018 var 83,4 procent, vilket är lägre 

än 2017. Medelvårdtiden är lägre; 3,6 dagar. Att 

vårdtiden minskar kan till viss del förklaras av 

arbetet för en trygg och säker hemgång. 

Antalet besök till läkare ökade med 11 000 besök, 

vilket motsvarar tre procent jämfört med 2017. 

Ökningen av antalet läkarbesök förklaras främst av 

1 Disponibel vårdplats: Vårdplats i sluten vård med fysisk 

utformning, utrustning och bemanning som säkerställer 

patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

ökning inom hudsjukvård, medicinsk vård samt 

ortopedisk vård. Besök inom annan 

personalkategori är i det närmaste oförändrat. 

Antalet operationer i slutenvård ökade med cirka 

två procent. Dagkirurgiska operationer ökade med 

cirka fyra procent främst inom hudsjukvård och 

ortopedisk vård. 

Köpt/upphandlad somatisk vård 
Region Jönköpings län köpte 2018 högspecialiserad 

vård inom riks- och regionsjukvården i stort sett 

samma nivå som 2017. Däremot ökade antalet 

läkarbesök inom akut och valfri vård med sju 

procent. 
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Tabell 3 Specialiserad somatisk vård, verksamhetsstatistik 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Egenproducerad vård (inklusive såld vård) 

Antal disponibla vårdplatser 
*
 779 732 662 624 598 

Vårdtid i dagar  233 778 223 725 208 386 194 676 177 722 

Antal vårdtillfällen 55 669 55 077 51 731 48 374 48 918 

Genomsnittlig DRG
**
 vikt/vårdtillfälle 0,90 0,87 0,86 0,87 0,88 

Medelvårdtid, dagar 4,2 4,1 4,0 4,0 3,6 

Antal läkarbesök  353 077 371 536 372 961 360 015 371 475 

Antal besök annan personalkategori  259 184 273 850 294 057 292 970 297 441 

Varav såld vård 

Vårdtid i dagar 7 648 8 700 8 865 6 632 5 264 

Antal vårdtillfällen 2 803 3 420 3 285 2 676 2 182 

Antal läkarbesök 12 616 16 383 19 505 18 084 19 503 

Antal besök annan personalkategori 5 078 8 464 10 190 9 756 10 978 

Köpt vård 

Vårdtid i dagar 22 112 22 961 21 540 20 713 20 249 

Antal vårdtillfällen 5 744 5 894 5 603 5 637 5 582 

Antal läkarbesök 50 379 52 615 51 369 47 474 48 266 

Antal besök annan personalkategori 6 979 7 988 8 292 8 490 8 545 

Länets konsumtion 

Vårdtid i dagar 248 242 237 986 221 061 208 757 192 707 

Antal vårdtillfällen 58 610 57 551 54 049 51 335 52 318 

Antal läkarbesök 390 840 407 768 404 825 389 405 400 238 

Antal besök annan personalkategori 261 085 273 374 292 159 291 704 295 008 

*
reviderat värde 2017

**
 DRG: Diagnosrelaterade grupper 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

9 

Psykiatrisk vård 
Inom den psykiatriska vården minskar antalet 

vårdtillfällen och vårddagar samt antalet disponibla 

vårdplatser. Medelvårdtiden minskar och 

beläggningsgraden (användningen av disponibla 

vårdplatser) låg i genomsnitt på 80,3 procent, vilket 

är en ökning i jämförelse med 2017. Antalet 

läkarbesök ökar något medan besök inom annan 

personalkategori är i stort sett oförändrat. 

Köpt/upphandlad psykiatrisk vård 
Den övervägande delen köpt vård utgörs av 

rättspsykiatri. Merparten av patienterna vårdas i 

Vadstena. Aktivt arbete pågår kontinuerligt med 

omlokalisering för ett optimalt utnyttjande av 

regionsjukvårdsavtalet. Det var en viss minskning 

av volymen vårddagar inom rättspsykiatri jämfört 

med 2017.  

Tabell 4 Specialiserad psykiatrisk vård, verksamhetsstatistik 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Egenproducerad vård inklusive såld vård 

Antal disponibla vårdplatser 141 137 129 

Vårdtid i dagar 49 071 46 128 43 693 42 104 39 478 

Antal vårdtillfällen 4 182 4 149 4 099 4 177 4 040 

Medelvårdtid, dagar 11,7 11,1 10,7 10,1 9,8 

Antal läkarbesök 24 201 24 310 25 692 26 907 27 380 

Antal besök annan personalkategori 105 648 106 291 106 097 110 955 108 128 

Varav såld vård 

Vårdtid i dagar 1 273 2 237 2 079 1 759 2 094 

Antal vårdtillfällen 331 442 419 381 332 

Antal läkarbesök 1 129 1 444 1 833 1 710 1 294 

Antal besök annan personalkategori 1 805 2 258 2 562 2 940 2 617 

Köpt vård 

Vårdtid i dagar *) 17 374 15 153 15 919 11 911 11 058 

Antal vårdtillfällen 560 496 470 425 418 

Antal läkarbesök 79 155 108 112 117 

Antal besök annan personalkategori 136 176 237 243 250 

Länets konsumtion 

Vårdtid i dagar 65 172 59 044 57 533 52 256 48 442 

Antal vårdtillfällen 4 411 4 203 4 150 4 221 4 126 

Antal läkarbesök 23 151 23 021 23 967 25 309 26 203 

Antal besök annan personalkategori 103 979 104 209 103 772 108 258 105 761 

* From 2017 exklusive privata vårdhem

Hjälpmedelsverksamhet 
Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel ökade med cirka fyra procent jämfört med 2017. 

Tabell 5 Hjälpmedelsverksamhet 2014-2018 

2014 2015 2016 2017 2018 

Besök för utprovning av ortopedtekniska hjälpmedel 15 071 14 933 14 687 16 377 16 999 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 
Utvecklings- och kvalitetsarbete med öppenhet, 

helhetssyn och samverkan, tydliga mål och 

tidplaner är en fortsatt viktig del i Region 

Jönköpings läns strategi. Inom verksamheterna 

pågår ett stor antal förbättringsprojekt, men även 

ständiga förbättringar i vardagen. 

Inom satsningen Tillsammans för bästa möjliga 

hälsa och jämlik vård där syftet är att arbetet ska 

stödja omställningen till den nära vården, pågår ett 

omfattande arbete på makro-, meso- och 

mikrosystemnivå. Nya arbetssätt har testats fram 

genom piloter i liten skala, som nu övergått till 

vidare spridning i länet med ansvar i linjen. 

Arbetet med kundsegmentering och 

personcentrering har ytterligare utvecklats och 

stödkoncept tagits fram för att underlätta arbetet i 

praktisk vardag. Utvärdering och lärande fångas 

längs vägen och följeforskning pågår. Samverkan 

har också skett med coaching från Institute for 

Healthcare Improvement (IHI) för att bygga en 

lärplattform för ett standardiserat utvecklingsstöd. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård har även lyfts in som ett område i Region 

Jönköpings läns internationella lärandenätverk för 

co-production, som utvecklas via Jönköping 

Academy. Co-production innebär samverkan 

mellan patient, närstående och vården. 

Under 2018 har medarbetare i Region  Jönköpings 

län bidragit med 161 publikationer. Flera av dessa 

studier har blivit nationellt och internationellt 

uppmärksammade och kommer att bidra till direkt 

nytta för patienter i länet. sju disputationer med god 

spridning inom olika kliniska områden 

genomfördes under 2018. Många medarbetare har 

också presentera sina resultat från vetenskapliga 

studier och förbättringsarbeten, genomförda inom 

Region Jönköpings läns verksamheter, vid 

konferenser och möten både nationellt och 

internationellt. 

Perspektiv: Ekonomi  

STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård 

FRAMGÅNGSFAKTOR Ekonomi i balans 

Sjukvårdens ekonomiska läge har successivt 

förbättrats. Region Jönköpings läns strukturjusterade
2
 

kostnad per invånare för hälso- och sjukvård har ökat 

långsammare än för riket i genomsnitt. Region 

Jönköpings län har som inriktningsmål att 

sjukvårdskostnaden (strukturjusterad) per invånare ska 

ligga i nedre kvartil bland landsting/regioner. 

Region Jönköpings län har de senaste åren haft relativt 

låg nettokostnadsökning inom hälso- och sjukvården, 

vilket medfört en förbättrad position. 2012 var 

kostnaden per invånare 160 kronor högre än 

genomsnittet och 2017, som är senaste redovisningsår, 

var kostnaden 550 kronor lägre per invånare. 

2018 ökade nettokostnaden med cirka 5 procent för 

hälso- och sjukvården, vilket är högre än den 

budgeterade ökningen och det leder till att den 

2 Strukturjusterad kostnad: Kostnadsnivån kan inte förväntas 

vara densamma i alla landsting/regioner. Det finns strukturella 

faktorer som landstingen/regionerna inte har möjlighet att 
påverka som befolkningens ålderssammansättning, den 

socioekonomiska strukturen och sjukdomspanorama. Det 

kommunala utjämningssystem som gäller från 2014 och som ska 
beakta strukturella skillnader, visar att Region Jönköpings län 

förväntas ha en kostnad som ligger knappt 0,5 procent under 

riksgenomsnittet. 

ekonomiska obalansen ökar under året. Den främsta 

orsaken till att nettokostnaden ökar mer än planerat 

är kostnadsutvecklingen för den köpta riks- och 

regionsjukvården. 

Inom Region Jönköpings län pågår ett antal viktiga 

utvecklingsarbeten för att stimulera en ökad 

effektivitet i styrning av sjukvården. Införandet av 

kostnad per patientkontakt (KPP) påbörjades för 

somatisk vård under 2015 och fortsätter enligt plan 

och inkluderar nu även psykiatrisk vård. En viktig 

framgångsfaktor är att tydliggöra samband och 

vinster med en nära koppling mellan kostnad per 

patientkontakt, kapacitets- och produktionsstyrning 

(KPS) samt rätt använd kompetens (RAK). 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

11 

Figur 1 Strukturjusterade hälso- och sjukvårdskostnader per invånare 2017 

Hyrpersonal 
2018 minskade kostnaden för hyrpersonal med 

närmare 10 procent. Den totala kostnaden blev 185 

miljoner kronor. Det är i huvudsak läkare som hyrs 

in, hyrsjuksköterskor svarar för endast 2,9 miljoner 

kronor vilket motsvarar 1,6 procent. En positiv 

signal var att 2018 års tre sista månader var 23,2 

miljoner lägre än föregående års tre sista månader. 

Tabell 6 Kostnad för hyrpersonal, miljoner kronor 

2016 2017 2018 Förändring 2017-2018 

Regionens åtagande 0,6 0,4 0,2 -0,2

Vårdcentralerna Bra Liv 43,2 52,9 54,9 2,0

Medicinsk vård 18,1 17,9 20,3 2,4

Kirurgisk vård 30,9 43,2 37,3 -6,0

Psykiatri rehabilitering o diagnostik 62,6 88,5 72,2 -16,2

Totaler 155,5 202.9 184,9 -18,0

De högsta kostnaderna finns fortfarande 

inom Vårdcentralerna Bra Liv och inom 

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. 

Antalet egna anställda specialistläkare och ST-

läkare har ökat med närmare 30 faktiska årsarbetare 

under 2018. Även antalet AT/underläkare ökar med 

cirka 20 faktiska årsarbetare. Det innebär att 

förutsättningarna för ett oberoende av hyrläkare har 

förbättrats. 

Nettokostnad per område 
Hälso- och sjukvårdens nettokostnad uppgick 2018 

till 8,8 miljarder kronor. 

22 000

23 000

24 000

25 000

26 000

27 000

28 000

 R
e
g
io

n
 K

a
lm

a
r

 R
e
g
io

n
 S

k
å
n
e

 R
e
g
io

n
 D

a
la

rn
a

 R
e
g
io

n
 U

p
p
s
a
la

 R
e
g
io

n
 Ö

s
te

rg
ö

tla
n
d

 V
ä
s
tra

 G
ö
ta

la
n
d
s
re

g
io

n
e
n

 R
e
g
io

n
 J

ö
n
k
ö
p
in

g
s
 lä

n

 R
e
g
io

n
 S

ö
rm

la
n
d

 R
e
g
io

n
 V

ä
rm

la
n
d

 R
e
g
io

n
 V

ä
s
tm

a
n
la

n
d

 A
lla

 la
n
d
s
tin

g
, v

ä
g
t m

e
d
e

l

 R
e
g
io

n
 H

a
lla

n
d

 R
e
g
io

n
 Ö

re
b
ro

 lä
n

 R
e
g
io

n
 V

ä
s
te

rn
o
rrla

n
d

 R
e
g
io

n
 N

o
rrb

o
tte

n

 R
e
g
io

n
 K

ro
n
o
b
e
rg

 R
e
g
io

n
 G

ä
v
le

b
o
rg

 R
e
g
io

n
 S

to
c
k
h
o
lm

 R
e
g
io

n
 B

le
k
in

g
e

 R
e
g
io

n
 V

ä
s
te

rb
o
tte

n

 R
e
g
io

n
 J

ä
m

tla
n
d
 H

ä
rje

d
a
le

n

 R
e
g
io

n
 G

o
tla

n
d



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

12 

Figur 2 Nettokostnad per verksamhetsområde 2018, procent 

Den specialiserade somatiska vården står för den 

större delen av hälso- och sjukvårdens netto-

kostnad. Ambitionen är att en större andel av 

vården ska bedrivas inom primärvården men under 

2018 minskade primärvårdens andel med 0,7 

procentenheter. Det beror på att kostnaderna för den 

köpta riks- och regionsjukvården, som tillhör den 

specialiserade vården, ökade mer än beräknat.  

Tabell 6: Hälso- och sjukvårdens nettokostnad (miljoner kronor) exklusive TandvårdFel! Ogiltig 
länk. 

Primärvård 
Primärvården finansieras främst genom så kallad 

kapitering, som innebär att varje vårdcentral ersätts 

utifrån invånarnas val. Nettokostnaden för 

primärvården uppgick 2018 till 1 824 miljoner 

kronor, vilket är en ökning med 1,5 procent.  

Specialiserad somatisk vård 
Nettokostnaderna för specialiserad somatisk vård 

uppgick 2018 till 5 724 miljoner kronor. Det är en 

ökning med 5,9 procent och budgeten överskreds 

med 156 miljoner kronor (2,8 procent). 

Budgetavvikelsen har de senaste åren förbättrats 

bland annat till följd av minskning av vårdplatser 

och årsarbetare men en försämring sker 2018 främst 

till följd av ökade kostnader för köpt vård. 

Akutverksamheten och operation/intensivvården är 

viktiga och omfattande områden inom sjukvården. 

De omsluter tillsammans cirka 850 miljoner kronor 

årligen och har de senaste fem åren haft en 

kostnadsökning på 180 miljoner kronor. Utöver 

inflation och hyresjusteringar är ökningen drygt 60 

miljoner kronor. Kostnaderna för akut- och 

operation/intensivverksamheterna fördelas på de 

kliniker som använder dessa verksamheter och 

påverkar dessa klinikers resultat. Det innebär att 

kravet på kostnadsanpassning i övrigt även måste 

täcka dessa kostnadsökningar. 

Specialiserad psykiatrisk vård 
Nettokostnaderna för psykiatrisk vård uppgick  

2018 till 856 miljoner kronor, vilket är en ökning 

med 5,5 procent. Den relativt höga nettokostnadsut-

vecklingen förklaras bland annat av ökade kostnader 

för rättspsykiatri och övrig köpt vård. Detta innebär 

att ett tidigare mindre underskott ökat. 

Övrig hälso- och sjukvård 
Nettokostnaderna för området övrig hälso- och 

sjukvård uppgick till 401 miljoner kronor, vilket är 

25 miljoner lägre än budget. Området består av 

flera delområden med olika resultat, sammanlagt 

redovisas en ökning av nettokostnaderna med 0,2 

procent. 

Positivt resultat på närmare 13 miljoner kronor 

finns för läkemedel, avseende behandling av hepatit 

C. Även vissa riktade statsbidrag bidrar till en

positiv budgetavvikelse.

Ambulans- och sjuktransporter är ett av del-

områdena inom övrig hälso- och sjukvård. En

utredning har slutförts under året och utredningen

resulterade i att ambulansverksamheten tillfördes

utökade budgetmedel. Ambulansverksamheten har

nu en ekonomi i balans.

Inom handikapp- och hjälpmedelsverksamheten 

finns en ekonomisk obalans för TeamOlmed på 4,0 

miljoner kronor. Verksamheten har ökat i omfattning 

och budgeten utökas inför 2019. 

20,7% 

65,0% 

9,7% 

4,6% 

Primärvård

Specialicerad somatisk vård

Specialicerad psykiatrisk vård

Övrig hälso- och sjukvård
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Såld och köpt vård 
Intäkterna för såld vård ökade med nästan 

30 procent eller närmare 100 miljoner under 

2018. Ökningen finns främst inom vårdval 

primärvård och avser intäkter för digitala 

läkarkontakter. Dessa intäkter ledde också 

till ökade kostnader (köpt vård) då 

utbetalningarna ökat till de privata 

vårdgivarna. 

Tabell 7 Såld vård exklusive asyl, miljoner kronor 

2017 2018 Förändring 

Primärvård  179,5 283,1 103,6 

varav vårdval   175,6 275,5 99,9 

Specialiserad somatisk vård  162,3 159,8 -2,5

varav vårdval  ögon 32,5 37,0 4,5

varav övrig öppen vård 46,6 45,9 -0,7

varav sluten vård 73 74,5 1,5

varav utskrivningsklara 10,2 2,4 -7,8

Specialiserad psykiatrisk vård 12,8 11,7 -1,1

varav övrig vård 7,2 6,1 -1,1

varav sluten vård 5,6 5,6 0

Totaler 354,6 454,6 100 

Fel! Ogiltig länk.

Kostnaden för köpt vård ökade med drygt 17 

procent, vilket är något mer än 240 miljoner kronor. 

Primärvården, som ökat med 115 miljoner kronor 

hänger samman med de digitala vårdmötena 

(distansbesöken via internet hos underleverantörer 

till privata vårdgivare inom vårdval) som fortsatte 

att öka under 2018. Bakom de ökade kostnaderna 

finns också ökade intäkter från andra landsting/ 

regioner. Kostnaderna för köpt somatisk vård ökade 

med 118 miljoner kronor. Rikssjukvården ökade 

med nästan 40 miljoner kronor där akut och valfri 

vård ökar men även kostnaden för remitterad vård 

där barn och medicin står för en stor del. 

Kostnaderna för köpt regionvård ökade med 70 

miljoner under 2018. Orsakerna är inte fler 

patienter utan förklaras främst av mer komplicerad 

vård inom bland annat neurokirurgi och hjärt-

kärlsjukvård. 

Tabell 8 Köpt vård, miljoner kronor 

2017 2018 Förändring 

Primärvård  517,0 632,0 115,0 

Somatisk vård   721,0 838,6 117,6 

varav rikssjukvård  227,1 266,2 39,1 

varav regionsjukvård 409,6 478,6 69,0 

varav vårdval ögon  46,5 56,1 9,6 

varav privata vårdgivare läkare, taxa, vårdavtal m.m 37,8 37,7 -0,1

Psykiatrisk vård 102,4 112,6 10,2 

varav riks- och regionsjukvård*  97,7 108,0 10,3 

varav privata läkare, taxa, vårdavtal m.m. 4,8 4,6 -0,2

Övrig hälso- och sjukvård 54,7 52,5 -2,2

varav handikapp och hjälpmedel  45,3 46,6 1,3

varav övrigt  9,4 5,9 -3,5

Totaler  1 395,1 1 635,7 240,6 

*Inklusive köpt rättspsykiatrisk vård i Vadstena, som är avtal inom regionvården.

Asyl 
Vid början av året fanns det cirka 3 500 asylsökande 

i länet och vid årets slut cirka 1 900 asylsökande.  

De asylsökandes behov av hälso- och sjukvård samt 

tandvård har finansierats av en statlig schablon-

ersättning. Ersättningen för 2018 uppgick till 39,4 

miljoner kronor, vilket är cirka 26 miljoner kronor 

mindre än 2017.  

Utöver schablonersättningen ersattes Region 

Jönköpings län även för inledande hälsounder-

sökningar, patienter med extra kostnadskrävande 
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vård samt för varaktig vård. Även dessa ersättningar har minskat.

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning 

Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att 

skapa hälsoekonomiska vinster och ge patienter 

ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost 

där det är viktigt att ha en kostnadseffektiv 

läkemedelsförskrivning.  

Kostnadsutvecklingen mellan år 2018 och 2017 är i 

nivå med riket. Med hänsyn tagen till återbäringar 

och ändrade redovisningsprinciper för dessa, är 

kostnadsökningen för Region Jönköpings län 6,7 

procent. Återbäringen har ökat kraftigt mellan åren, 

tack vare framgångsrika trepartsöverläggningar 

mellan TLV, läkemedelsbolagen och 

regioner/landsting om läkemedel mot hepatit C. 

Sedan 2014 har regioner/landsting och företag 

genom sidoöverenskommelser för vissa nya och 

kostnadskrävande läkemedel, kommit överens om 

att företagen lämnar en viss del av 

läkemedelskostnaden i återbäring till 

regioner/landsting. 

Tabell 9 Läkemedel (öppen- och slutenvård) 

(Belopp i miljoner kronor) Bokslut 2016 Bokslut 2017 Bokslut 2018 Skillnad mot budget 

Recept 

Basläkemedel 306,9 341,4 350,6 2,7 

Sjukhusspecifika 430 466,2 516,3 -24,6

Centralt finansierade läkemedel 99,5 60,4 68,9 -13,1

Summa 836,4 868,0 935,9 -32,1

Rekvisition 

Slutenvård inklusive 
återbäringar/rabatter 

263 253,7 252,4* 60,6 

Totalt 1 099,4 1 121,7 1 188,3 25,5 

* Ändrad redovisningsprincip för återbäringar där 8,4 mnkr kan hänföras till 2017.

Aktiviteter enligt handlingsplan 
Handlingsplanen utgår från uppdragsbeskrivningar 

och handlingsplanen i budget och flerårsplan. Den 

kan även innehålla aktiviteter kopplade till uppdrag 

som getts under 2018. Den första delen beskriver 

ett antal utvecklingsområden som gäller för hela 

hälso- och sjukvården. Den andra delen beskriver 

konkreta insatser inom primärvården och 

specialiserad vård. 

Tillsammans för bästa möjliga  
hälsa och jämlik vård 
I Region Jönköpings län utgår vi från Britt-Marie, 

hennes familj och vänner när vi beskriver behoven och 

vilket stöd de behöver från olika delar av hälso- och 

sjukvården. För att möta framtidens utmaningar inom 

hälso- och sjukvård har ett stort arbete pågått under 

2018 med ett antal olika utvecklingsområden. Syftet 

med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård är att förflytta hälso- och sjukvården från sluten 

till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från 

vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med 

andra samhällsaktörer och invånarna själva.  

Bästa plats att växa upp och åldras på  
Under 2018 har det pågått arbete inom ett antal 

övergripande fokusområden. Exempel på detta är en 

fortsatt satsning på primärvården genom utveckling 

av olika digitala verktyg. Ett annat stort fokus har 

legat på äldre och multisjuka, samt att värna barn- 

och ungdomshälsan.  

Personcentrerad vård   
I den personcentrerade vården är målet att se och möta 

hela människan och hens livssituation. Individens 

berättelse är utgångspunkten för partnerskap, 

gemensam planering och ömsesidig respekt för 

varandras kunskap. Även anhöriga och närståendes 

hälsa och delaktighet ska finnas med och ha en tydlig 

roll vid varje kontakt med vårdgivaren. Patienters 

erfarenheter av egna och närståendes möjlighet till 

delaktighet vid ett specifikt besök eller vårdtillfälle 

framgår av tabell 10. 

Tabell 10 Procentuell andel positiva svar i den nationella patientenkäten 2018 
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 Dimension Urval av frågor 
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Svarsfrekvens i procent 45,4 47,6 69,3 47,6 66,1 56,4 

Delaktighet 
och 
involvering 

Tog behandlaren hänsyn till dina egna 
erfarenheter av din sjukdom/ditt hälsotillstånd? 90 85 84 72 75 

Gjorde vårdpersonalen dig delaktig i besluten 
beträffande din vård/behandling? 

87 82 83 66 82 77 

Är/var du delaktig i besluten beträffande din 
vård/behandling i den utsträckning du önskade? 

90 81 78 59 78 81 

Gjorde vårdpersonal dina närstående delaktiga 
i din vård och behandling i den utsträckning du 
önskade? 

66 59 69 

Tillgänglighet Om din familj eller närstående hade behov av 
att prata med någon ur vårdpersonalen, hade 
de då möjlighet att göra det? 

64 

Kommentar: frågornas exakta formulering kan 

variera mellan de olika undersökningarna. För barn 

under 15 år går enkäten till vårdnadshavaren och i 

åldersgruppen 15-18 år ges både barnet och 

vårdnadshavaren möjlighet att svara. 

Svarsfrekvensen avseende psykiatrisk vård avser 

antal inkomna svar delat på antal rapporterat 

utdelade enkäter av personalen. 

Invånarnas förtroende för hälso- och sjukvården var 

högt även 2018. I flera fall är resultaten i Hälso- 

och sjukvårdsbarometern det högsta i landet, se 

tabell 11. 59 procent av de tillfrågade uppfattar att 

vården ges på lika villkor, vilket är något färre än 

tidigare. Förtroendet för 1177 Vårdguidens råd och 

hjälp om hälsa och vård via telefon och via webben 

är lägre än genomsnittet för riket (55 respektive 62 

procent anger att de har stort eller mycket stort 

förtroende). Förtroendet för digitala vårdbesök är 

lågt i hela landet och i Jönköpings län har endast 15 

procent ett högt förtroende.  

Tabell 11 Vårdbarometern och Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016-2018 

Procentuell andel som instämmer helt eller delvis 

2016 2017 2018 

Jag har tillgång till den sjukvård jag behöver (instämmer helt 
eller delvis) 

89 90 87 

Förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i den egna 
regionen (mycket stort eller ganska stort) 

72 72 74 

Förtroende för vårdcentraler i regionen (mycket stort eller 
ganska stort) 

69 71 67 

Förtroende för sjukhus i regionen (mycket stort eller ganska 
stort) 

75 75 76 

Väntetiderna till besök på vårdcentral är rimliga (instämmer 
helt eller delvis) 

78 77 71 

Väntetiderna till besök och behandling på sjukhus är rimliga 
(instämmer helt eller delvis) 

66 66 60 
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Sedan 1 januari 2018 har patientnämnderna ett 

utökat uppdrag att stödja och hjälpa patienter att 

föra fram klagomål och få dem besvarade. I 

samband med lagändringen skapades nya riktlinjer 

och vägledning för hantering av synpunkter och 

klagomål inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Etik och bemötande  
Arbetsplatser och verksamheter inom Region 

Jönköpings län ska präglas av ett bra bemötande 

som bygger på ett humanistiskt och normmedvetet 

synsätt, respekt och allas lika värde. Patienternas 

syn på bemötande och emotionellt stöd i den 

nationella patientenkäten framgår av tabell 12. 

Etikrådet inom Region Jönköpings län uppfyller 

flertalet kriterier på en lista från Svenska 

Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund som 

omfattar bland annat funktion, uppdrag, 

organisation, resurser, verksamhetsförankring, 

kompetens och erfarenhet. Etikarbete är ett 

arbetsledaransvar där etikombud kan utgöra en 

värdefull resurs. I etikrådets uppdrag ingår att höja 

den etiska kompetensen hos medarbetare och 

förtroendevalda. Det sker bland annat genom 

medverkan i olika utbildningsprogram och 

konferenser. Föreläsningar på lunchtid har under 

året arrangerats på samtliga sjukhus med stort 

deltagarantal. Rådet medverkar också sen många år 

med en artikel i varje nummer av personaltidningen 

Pulsen. Den etiska värdegrunden för hälso- och 

sjukvården knyter an till delar av Region 

Jönköpings läns program för social hållbarhet. 

Under 2018 har en ny riktlinje och en 

rutinbeskrivning tagits fram för lämnande av ”svåra 

besked” inom hälso- och sjukvården.  

Tabell 12 Procentuell andel positiva svar i den nationella patientenkäten 2018 

 Dimension  Urval av frågor 
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Svarsfrekvens i procent 45,4 47,6 69,3 47,6 66,1 56,4 

Emotionellt 
stöd 

Hade du möjlighet att vid behov få känslomässigt 
stöd/att prata med vårdpersonalen/läkaren (vid oro, 
rädsla, ångest eller motsvarande)?  

60 77 84 72 69 64 

Gavs din familj eller närstående möjlighet att vid 
behov få känslomässigt stöd från vårdpersonalen? 

49 

Respekt 
och 
bemötande 

Bemötte vårdpersonalen dig med medkänsla och 
omsorg? 93 93 89 82 84 

Hur upplevde du vårdpersonalens bemötande 
under utredningen? 

93 

Kände du dig bemött med respekt och värdighet 
oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder? 

96 94 92 85 94 97 

Kommentar: frågornas exakta formulering kan variera mellan de olika undersökningarna. För barn under 15 år går enkäten till 
vårdnadshavaren och i åldersgruppen 15-18 år ges både barnet och vårdnadshavaren möjlighet att svara. Svarsfrekvensen 
avseende psykiatrisk vård avser antal inkomna svar delat på antal rapporterat utdelade enkäter av personalen. 

Existentiell hälsa och andlig vård   
Etikrådet har ansvar för samordning av den andliga 

vården och för att främja arbetet med existentiell 

hälsa. Att möta människors existentiella behov är 

en del av den personcentrerade vården och ett 

växande utvecklingsområde inom folkhälsoarbetet. 

Gemensamt för insatser inom området är ett 

lösningsfokuserat och salutogent förhållningssätt 

som stödjer faktorer som främjar nyorientering och 

upprätthåller hälsan. Samtalsgrupper som utgår från 

WHO:s grundstenar för existentiell hälsa har under 

året genomförts inom den psykiatriska vården. 

Tanken är att egen bearbetning av livsfrågorna gör 

vårdpersonalen bättre rustade att också möta 

patientens behov. Under 2019 kommer seniorer att 

erbjudas deltagande i samtalsgrupper på några av 

länets vårdcentraler. Även självhjälpsgrupper och 

lärcaféer utgör mötesplatser för bearbetning av 

livsfrågor.  

Inom den andliga vården fortsätter Sjukhuskyrkan 

arbetet kopplat till existentiella, andliga och 
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religiösa behov och med patienter, närstående och 

medarbetare som målgrupp. Från och med 2019 

kommer arbetet att utökas genom anställning av en 

sjukhusimam med Jönköpings muslimska råd som 

arbetsgivare. Arbetet stöds och samordnas i 

enlighet med länsgemensamma riktlinjer för andlig 

vård. Under året renoverades och nyinvigdes 

meditations- och bönerummet på Värnamo sjukhus. 

Motsvarande rum finns på samtliga sjukhus och 

erbjuder en möjlighet till stillhet och eftertanke, 

meditation eller bön. 

E-hälsa och välfärdsteknik

E-hälsa utvecklar välfärden. Genom att ta till vara

på digitaliseringens möjligheter kan vi öka

kvaliteten, få mer jämlik och tillgänglig vård samt

använda våra resurser mer effektivt. Varje månad

loggar 130 000 länsinvånare in i 1177 Vårdguidens

e-tjänster och hanterar vårdärenden av olika slag.

Webbtidbokning är den mest efterfrågade tjänsten

och varje månad genomförs cirka 8 000 bokningar,

men potentialen är mycket större då vårdenheterna

ännu inte erbjuder tillräckligt många tider för

webbtidbokning.

Stöd och behandling via nätet ökar tillgängligheten 

eftersom patienter kan genomföra behandlingen när 

och var det passar dem bäst. I Region Jönköpings 

län har cirka 800 patienter fått KBT-behandling via 

internet under 2018. Införande av fler stöd och 

behandlingsprogram pågår, exempelvis 

Tobakshjälpen, Min vårdplan cancer och Återgång 

till arbete. 

Över 3000 länsinvånare läser sin journal via nätet 

varje dag. Under 2018 har fler informations-

mängder lagts till, exempelvis Barn- och 

ungdomspsykiatrins anteckningar, vårdkontakt, 

konsultationsremissvar, Barnhälsovård 

anteckningar och vårdkontakter samt journalspärr. 

På 1177 Vårdguiden på webben sker löpande 

utveckling av det redaktionella innehållet, i 

kontaktkort samt funktionen hitta och jämför vård.  

I Jönköpings län hade 1177.se cirka 3 miljoner 

besök, 8,5 besök i snitt per invånare per år. Sedan 

2013 har antalet besök ökat med ca 300 procent och 

besöken ökar stadigt med cirka 10 procent om året. 

De tre mest besökta sidorna i Jönköpings län 

handlade om e-tjänster.  

I Jönköpings län har digitala vårdmöten ökat med 

132 procent under 2018 med totalt 12 700 digitala 

vårdmöten där Bra Liv Nära stod för cirka 2 500. 

Användningen av Bra Liv Nära har under 2018 

planat ut medan användningen av privata aktörer 

som Kry och Min doktor fortsätter att öka i länet. 

Utöver digitala vårdmöten inom primärvården har 

vi under 2018 startat Ungdomsmottagning Online 

och digital samordnad vårdplanering via video. 

1177 Vårdguiden på telefon är en del av första 

linjens vård i Region Jönköpings län. Antalet 

besvarade samtal har gått ner från som mest 12 500 

per månad (2016) till idag ca 10 500 besvarade 

samtal per månad. I november 2018 var medel-

väntetiden 13 minuter. Fler regioner är på väg in i 

samverkan, exempelvis Kalmar, Uppsala, Örebro 

och Gävleborg och det kommer förbättra 

svarstiderna ytterligare. För att svara upp mot 

invånarnas krav på olika och moderna sätt att 

kommunicera genomförs under 2019 piloter med 

chatt, video och överföring av bild i samband med 

rådgivning. 

För att ge invånare och medarbetare i vården 

förutsättningar att dra full nytta av och använda e-

tjänsterna optimalt, utvecklas, förbättras och 

effektiviseras användningen av Cosmic och 

sjukvårdens övriga IT-stöd kontinuerligt. Målbilden 

är att se det kliniska arbetet och 

dokumentation/vårdinformationshantering som en 

helhet. Arbetsflödet behöver struktureras, 

standardiseras och systematiseras för att uppnå 

säkerhet och kvalitet 
Informationen ska finnas tillgänglig i realtid, 

fungera som beslutstöd i löpande arbete och ge 

underlag för uppföljning och utveckling. En viktig 

del i arbetet är att minska onödig dokumentation 

och dubbeldokumentation.  

Region Jönköpings län har cirka 11 000 användare 

av Cosmic fördelat på 27 olika professioner 

(inkluderat kommun). Under 2018 har dessa 

genererat en mängd vårdinformation; 6 689 745 

journalanteckningar, 369 051 remisser (privat 

vårdbegäran och vårdbegäran), 142 675 

konsultationsremisser, 1 002 066 öppenvårdsbesök 

i specialistsjukvård och 1 965 315 i primärvård 

(varav 533 633 är registrerade som besök distans), 

2 967 381 öppenvårdskontakter (nästan en ökning 

med 1 000 000), 56 736 vårdtillfällen samt 1 400 

000 receptförskrivningar. Genom att ha ett 

gemensamt system för hela vårdkedjan, från 

primärvård till samtliga specialistkliniker, skapas 

stora samordningsvinster. Genom strukturerad och 

tillgänglig patientinformation skapas förutsättningar 

för mindre dubbeldokumentation, snabbare flöden, 

ökad standardisering och helhetsbild, vilket ger 

patientsäkerhet. 

Under 2018 startade Mer tid till patienten för att 

utveckla vårdinformationshanteringen, ett 

delprojektet i Tillsammans för bästa möjligha hälsa 

och jämlik vård. Fokus ligger på att optimera 

användningen av Cosmic enligt fastslagna riktlinjer 

och rekommenderade arbetssätt. Exempelvis ökad 

dokumentation i realtid mot strukturerade mallar 

ger ökad kvalitet och tillgänglighet samt minskad 

diktattid. Riktade remissmallar mappade mot 

fastställda riktlinjer ger korrekt och snabbare flöde. 
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Två uppgraderingar av Cosmic har genomförts för 

att säkra den tekniska plattformen och erhålla ny 

funktionalitet, bland annat uppdaterades Cosmic 

Link, systemet för vårdplanering tillsammans med 

kommunerna. En övergång har påbörjats från 

nuvarande remiss och svarssystem (ROS) till 

Cosmics beställning och svar (BOS). Under hösten 

genomfördes steg 1 som innebar presentation av 

svar från klinisk kemi i olika översikter i Cosmic. 

Dessutom infördes Webcert för intygshantering, en 

uppgradering av Picsara bildhanteringssystem, samt 

överföring av utökade informationsmängder till 

Nationell patientöversikt (NPÖ) och Journalen via 

nätet. De sista processerna i standardiserat 

vårdförlopp (SVF) cancer har driftsatts och 

övergång till förvaltning av samtliga 31 SVF-

förlopp har planerats.  

Samverkan i Kundgrupp Cosmic (nio kunder) samt 

eSPIR (samverkande processer i sydöstra 

sjukvårdsregionen) har fortsatt för att öka 

möjligheten att samordna förberedelsearbete, ställa 

gemensamma krav mot leverantören, underlätta för 

personal och studenter som rör sig mellan regioner 

och öka patientsäkerheten genom enhetlig struktur 

och användning av systemet. Inom eSPIR har 

förstudie för automatiserad överföring till 

kvalitetsregister genomförts, arbetet för ökad 

användning av eRemiss har startat, och det har 

tagits beslut om gemensam modell för 

dokumentation av multidisciplinära konferenser 

(MDK).  

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande  
Under 2018 antogs den reviderade regionala 

strategin och handlingsplanen för jämlik hälsa; 

Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län. Majoriteten av insatserna sker i 

samverkan mellan länets kommuner, 

frivilligorganisationer, föreningsliv, myndigheter 

med flera.  

Flera av aktiviteterna i handlingsplanen 2018-2020 

ingår även som utvecklingsområden inom 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård. Exempel på genomförda aktiviteter: 

 Hälsoutveckling i närområden

 Systematiskt hälsoarbete i skolan i samverkan

med länets elevhälsa.

 Föräldraskapsstöd som del av Insikt/Utsikt,

vilken är en samverkansorganisation för ANDT

(alkohol, narkotika, doping och tobak),

brottsförebyggande arbete och föräldrastöd.

 Utveckling och spridning av framtagna koncept

för äldres hälsa, såsom Kulturlust, Sund Smart

Stark Senior, samtalsgrupper för existentiella

samtal samt utbildning kring våld i nära

relationer för personer som möter äldre.

 Riktade satsningar utifrån lokala hälsodata på

kommunnivå

 Spridningen av More to life-samtalscaféer för

unga vuxna har under 2018 riktat sig till

verksamheter och två utbildningar av coacher

har genomförts.

Utvecklingsarbetet inom Hälsa för livet, som är en 

del av Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 

jämlik vård, har fortsatt. Lärandet från 

innovationsarbetet inom Flippen har tagits tillvara i 

forskning inom ledarskap och Innovationer i 

vården. I delprojektet Meny till invånarna har fokus 

varit på samlade menyer för tobaksavvänjning, 

hälsoskolor för nyanlända samt samlad invånar- och 

patientdata för respektive vårdcentral i länet. En 

särskild satsning har genomförts för att samla 

invånarverktyg på 1177 Vårdguiden kopplat till 

samtalsområden vid hälsosamtalen med länets 40-, 

50-, 60- och 70-åringar.  

Hälsocafé är ett samlingsbegrepp för olika 

mötesplatser för personer med egen erfarenhet av 

sjukdom eller av att vara närstående. Hälsocafé för 

personer med kroniska sjukdomar och deras 

närstående har spridits i länet. Exempelvis finns nu 

mötesplatsen Hjärtats hus för personer med cancer 

och närstående i både Jönköping och Eksjö samt i 

Värnamo från mars 2019 och är under planering i 

Tranås. 35 nya ledare för lärcafeér för olika 

patientgrupper och Självhjälpsgrupper har utbildats 

under året och motsvarande utbildning erbjuds även 

under våren 2019. Likaså har ett 40-tal personer 

medverkat i olika satsningar som en del i Levande 

bibliotek.  

Ett flertal insatser har genomförts inom området 

Kultur för hälsa, med koppling till Hälsa för livet. 

För personer med kronisk 

sjukdom/funktionsnedsättning erbjuds Dans för dig 

med Parkinson i Jönköping, Nässjö och Värnamo. 

Under året har förberedelser gjorts för att 2019 även 

starta Dans för personer med MS respektive stroke. 

Vidare har äldreomsorgspersonal erbjudits 

utbildningsdagar eller prova på workshops i 

metodiken Dans för seniorer. 

För målgruppen barn och unga erbjuds Språklust 

som är ett samarbete mellan barnhälsovård, 

bibliotek och logoped för att lägga grunden för en 

god språkutveckling hos alla barn, oavsett 

modersmål. Under året har ett regionalt språklust-

nätverk byggts upp med hjälp av medel från 

Kulturrådet. Föreställningen A perfect lover med 

tema sexuell hälsa, har genomförts på 

gymnasieskolor i länet. Satsningen Dansa utan 

krav! som använder dansen som verktyg för att 

främja hälsa finns att läsa om under rubriken 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga 

psykisk ohälsa. 
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Under året har ett nytt arbetssätt FUNK 

(Folkhälsoenkät UNg + Kultur) påbörjats. FUNK 

innebär att arbeta med Folkhälsoenkät ungs resultat 

på ett nytt sätt. Syftet är att involvera ungdomar för 

att tolka och gestalta, av målgruppen identifierade 

fokusområden i enkäten, genom kulturuttryck som 

teater, konstutställning, poesi, dans eller rap 

Slingan – den kultur- och naturpromenadslinga som 

sträcker sig runt Länssjukhuset Ryhov utvecklas 

fortlöpande och ingår i ett forskningsarbete med 

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Regional handlingsplan för det ANDT-

förebyggande arbetet i länet är antagen av länets 

kommuner, Polisen, Länsstyrelsen och andra 

relevanta aktörer i länet. Handlingsplanen följer den 

nationella strategin för det ANDT-förebyggande 

arbetet. (Alkohol, narkotika, dopning och tobak.) 

Aktiviteterna i Handlingsplan Våld i nära 

relationer 2015–2018 har genomförts. 

Mottagningen för våldsutövare, ATV (alternativ till 

våld), har genom projektmedel från Socialstyrelsen 

kunnat ta emot våldsutsatta för behandling från 

Jönköping. Detta projekt avslutades vid årsskiftet 

2018 till 2019. Metodstöd har tagits fram.  

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention 

och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

innehåller rekommendationer om metoder för att 

förebygga sjukdom genom att stödja förändring av 

levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, 

otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma 

matvanor. Region Jönköpings län har genomfört 

satsningar för att nå de grupper som har störst 

behov.  

Region Jönköpings län är en aktiv medlem i 

nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård och 

finns representerad i flera nationella temagrupper.  

Under 2018 genomfördes en upphandling av 

halkskydd/broddar. Det resulterade i att 41 000 par 

halkskydd fanns tillgängliga för målgruppen, 

personer 65 år och äldre, att hämta på samtliga 

vårdcentraler i samband med influensavaccina-

tioner. Utvärdering kommer genomföras för att ge 

underlag för hantering kommande vinter. 

Jämlik hälsa och vård  
Region Jönköpings län arbetar för jämlik hälsa och 

att vård ska tillhandahållas och fördelas på lika 

villkor. Grupper med särskilda behov och insatser 

uppmärksammas inom olika områden. Till grund 

för detta ligger FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning. 

Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homo-

sexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och 

hbtq-diplomering erbjuds alla verksamheter inom 

organisationen, med särskilt fokus på de verksam-

heter som möter ungdomar och unga vuxna. Under 

året har ett flertal utbildningsinsatser och 

föreläsningar gjorts i olika verksamheter. Region 

Jönköpings län deltog i Jönköpings Pridefestival, 

där även ett ekonomiskt stöd gavs..  

Asyl och migranter 
Modersmålsbaserad hälsokommunikation i Region 

Jönköpings län fungerar som ett verktyg för att 

utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa 

förståelse för synen på hälsa, vård och behandling. 

Målsättningen är att öka kunskap och uppmuntra 

till egenvård och därmed förbättra hälsan och 

livskvaliteten. I takt med att mottagandet har 

minskat har fokus förflyttats till integration och 

hälsofrämjande insatser där samverkan med länets 

kommuner har varit avgörande för tillgång till 

arenor som SFI, skola och fritidssektorn. Närmare 

520 nyanlända invånare har under det senaste 

halvåret genomgått hälsoskola och andra 

kommunikativa insatser.  

Ett viktigt fokusområde under året har varit att hitta 

en hållbar och långsiktig samverkans- och 

samfinansieringsform där kommunerna har en 

framträdande roll i arbetet kring 

modersmålsbaserad hälsokommunikation i vårt län. 

Behovet av samordnat stöd för hälsa och guidning i 

hälso- och sjukvård är fortsatt stort.  

Region Jönköpings län har tillsammans med 

Nässjö-, Jönköpings-, Gislaveds- och Vetlanda 

kommun blivit beviljade medel från Länsstyrelsen 

för en satsning på familjehälsoutveckling. I dessa 

kommuner finns det störst andel nyanlända i länet 

och de befinner sig mestadels i några få 

närområden.  

Under 2018 har Region Jönköpings län arbetat med 

att skapa bättre förutsättningar för att möta och 

behandla personer med trauma som kan utveckla 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).  

Vårdprevention  
Vårdprevention syftar till att skapa ett systematiskt 

och förebyggande arbetssätt inom fall, undernäring, 

trycksår och ohälsa i munnen. Målet är att ingen 

skada som går att undvika ska uppstå under 

vårdtiden på sjukhuset eller i hemmet. Alla 

personer över 65 år inom relevanta enheter 

riskbedöms genom evidensbaserade instrument. 

Trycksår, fall, undernäring och ohälsa i munnen 

följs upp via kvalitetsregistret Senior alert och 

punktprevalensmätningar. Resultaten analyseras på 

verksamhetsnivå. 

Under 2018 har ett flertal utbildningar genomförts i 

praktisk vårdprevention och Region Jönköpings 
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läns Introduktionsutbildning (RIU) för medarbetare 

på sjukhusen. Vårdprevention är också en naturlig 

del i semestervikariernas utbildning. 

Rehabilitering 
Rehabiliteringens inriktning att utveckla och ta 

tillvara individens resurser, är en mycket viktig del 

i vården. 

Rehabkoordinatorer finns på varje vårdcentral samt 

klinik med hög sjukskrivningsfrekvens. Syftet med 

rehabkoordinatorns arbete är bland annat att före-

bygga och optimera sjukskrivningen ur ett patient-

perspektiv samt underlätta för patienter att återgå i 

arbete. Samarbetet med arbetsgivare/arbets-

förmedling/socialtjänst har utvecklats. Allt fler 

kontakter sker tidigt i sjukfall framför allt med 

arbetsgivare.  

Insatser har skett för att alla längre sjukfall över 28 

dagar ska ha en sjukskrivnings- och rehabiliterings-

plan. Försäkringsmedicin ingår som en obligatorisk 

del i AT-/ST-läkarutbildningarna samt för rehab-

koordinator. Dialogmöten hålls regelbundet på 

vårdenheter om sjukskrivnings- och rehabiliterings-

processen.  

Psykisk ohälsa och långvarig smärta är de 

vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Särskilda 

satsningar görs för att erbjuda behandlingsmetoder 

för dessa grupper, bland annat vardagsrevidering 

(ReDO) och KBT/IPT/IKBT i primärvården. Under 

året har utbildningsdagar anordnats för både 

allmänläkare och rehabpersonal om bedömning/ 

behandling/bemötande vid långvarig smärta. En 

högskolekurs (7,5 hp) har anordnas för 

rehabkoordinatorer i ämnet koordinering inom 

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

Försäkringsmedicinska utredningar som beställs av 

Försäkringskassan utförs av Rehabiliteringsmedicin 

Försäkringsmedicin i Nässjö, som också utifrån 

särskilda kriterier under 2018 utfört fördjupade 

teambaserade funktions- och aktivitetsbedömningar 

åt vårdenheter inom Region Jönköpings län. 

Grön rehabilitering, som under året har bytt namn 

till Naturunderstödd rehabilitering, utgår från 

Tenhults naturbruksgymnasium. Resultatupp-

följningen visar goda resultat när det gäller 

tillbakagång i arbete/sysselsättning samt minskade 

utmattningssymtom. Under 2018 har verksamheten 

inlett ett utvecklingsarbete för att även kunna 

erbjuda stöd till chefer inom Region Jönköpings län 

med särskilt fokus på psykisk hälsa.  

Under året har nio grupper inom kulturunderstödd 

rehabilitering (KUR)  genomförts fördelat på sex 

kommuner. Forskningsstudie med kontrollgrupp 

pågår och genomförs i samverkan med Västra 

Götalandsregionen, Region Uppsala, Region 

Östergötland, Region Blekinge och Region Kalmar. 

Kontinuerlig uppföljning sker via enkäter efter 6 

och 12 månader samt av sjukskrivning via 

Försäkringskassans register. 

Samverkan  

Samverkan med kommunerna 

Region Jönköpings län samverkar med länets 

kommuner inom flera områden. En gemensam 

värdegrund ligger till grund för arbetet. Enligt 

ledningssystem för samverkan sker samverkan 

huvudsakligen genom tre strategigrupper; barn och 

unga, psykiatri och missbruk samt äldre. E-hälsa, 

funktionshinder och medicinteknik är områden vars 

perspektiv ska genomsyra strategigruppernas 

arbete. I alla strategigrupper ingår representanter 

från primärvård, specialistvård och kommunerna. 

Strategigrupperna identifierar utvecklingsbehov i 

samverkan inom sina respektive områden. 

Kontinuerlig kommunikation mellan 

strategigrupper och arbetsgrupper pågår för att 

identifiera utvecklingsbehov och implementera 

utvecklingssatsningar i länet. 

Mellan 2016-2018 pågick utvecklingsprojektet 

Trygg och säker vård och omsorg i samverkan 

mellan Region Jönköpings län och länets kommuner. 

Arbetet omfattade samtliga strategiområden. Arbetet 

ingick som en del i Tillsammans för bästa möjliga 

hälsa och jämlik vård och syftade främst till att 

förbättra och möjliggöra en mer sammanhållen vård 

och omsorg. Under 2018 infördes ny utskrivnings-

process utifrån Lag (2017:612) om Samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och vård med syfte att 

minska antalet dagar som utskrivningsklara patienter 

var kvar på sjukhuset. Den nya utskrivnings-

processen har bidragit till att vårdtiderna för 

utskrivningsklara dagar har minskat betydligt och att 

antalet samordnade individuella planer (SIP) har 

ökat betydligt. Ny ekonomisk reglering för 

kommunens betalningsansvar infördes vilket har 

resulterat i färre antal betalningsansvariga dagar. 

Under året utvecklades arbetssätt för utökad 

samverkan mellan vårdcentraler och kommunal 

hemsjukvård, mobila närsjukvårdsteam. Sjukhusen 

har även sommaren 2018 haft få utskrivningsklara 

patienter, vilket tillskrivs effekterna av den nya 

utskrivningsprocessen med god samverkan mellan 

parterna. Under 2019 kommer den utvecklingen och 

spridning av arbetssätt fortsätta.  

Samverkan kring äldre 

Strategigrupp Äldre tog under 2018 fram ny 

strategi- och handlingsplan.  Där prioriteras 

fortsättning på den långsiktiga utvecklingen inom 

områdena plliativ vård, demens, äldres psykiska 

hälsa, främjande och förebyggande insatser, äldres 

läkemedel samt sammanhållen vård och omsorg. 

Arbetet med sammanhållen vård och omsorg har 

ansträngningar gjorts för att sammanfoga detta med 
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projektområden från trygg och säker vård och 

omsorg. Under 2018 kom uppdaterade nationella 

riktlinjer både för stroke och för personer med 

demenssjukdom. Processgrupper arbetar med 

gemensamma kvalitetsområden. Strategi- och 

nätverksdagar har genomförts som ett led i det 

pågående arbetet med att sprida ny kunskap, goda 

exempel och lära av varandra.  

Bästa plats att växa upp  
Nätverket för länets elevhälsochefer har involverats 

i arbetet med mål och koncept för ett systematiskt 

hälsoarbete i skolan. Valda förbättringsområden har 

koppling till den nationellt antagna strategin 

Strategi för hälsa. Resultaten från Folkhälsoenkät 

Ung har under året presenterats i olika forum som 

en del i ledet att utveckla det systematiska 

hälsoarbetet i skolan. Fyra kommuner har påbörjat 

förbättringsarbeten för barn- och ungas hälsa inom 

ramen för riktade insatser för en jämlik hälsa. 

Arbetet blir en del av Strategi för hälsa under 2019. 

Region Jönköpings län och Jönköping University 

leder tillsammans ett utvecklingsarbete där nio 

förskolor i länet deltar i förbättringsarbete och 

forskningsstudie med fokus på barns 

utomhusmiljöer. Förskolorna har genomfört en rad 

kostnadseffektiva förbättringar tillsammans med 

barnen. Under 2018 har koncepten spridits via 

spridningsseminarie och nätverksträffar. Syftet är 

att via ett teambaserat förbättringsarbete forma en 

stimulerande utomhusmiljö som främjar hälsa, 

inlärning och hållbarhet. 

Barnhälsovården  

Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja 

barns hälsa, utveckling och trygghet. Alla barn ska 

få tillgång till hälsobesök och vaccinationer. 

Barnhälsovården har rutiner för att erbjuda alla barn 

som är 0–5 år barnhälsovård.  

I de flesta av länets kommuner drivs barnhälso-

vården på familjecentral. Barnhälsovården arbetar 

enligt det nationella barnhälsovårdsprogrammet 

som formulerats i Vägledning för barnhälsovården 

(Soc 2014-4-5). Barnhälsovården fortsätter arbetet 

med tidig upptäckt och insats vid avvikelser i 

utvecklingen av kommunikation/samspel eller 

tecken på psykisk ohälsa hos barn. Barnhälsovården 

har tillsammans med Regionbibliotek Region 

Jönköpings län arbetat vidare med Språklust som 

syftar till att lägga grunden för en god 

språkutveckling hos alla barn oavsett modersmål. 

Under året har även riktade insatser lanserats i hela 

länet.  Barnhälsovården arbetar aktivt med att 

förebygga övervikt och fetma. Det finns en röd tråd 

genom barnhälsovårdprogrammet med råd om 

insatser för hälsofrämjande levnadsvanor. 

Familjecentraler och ungdomsmottagningar  

Grundtanken med familjecentraler är att etablera ett 

lokalt och inriktat utbud av stöd till barnfamiljer. I 

familjecentralen samordnas arbetet mellan 

barnhälsovård, kvinnohälsovård, öppen förskola 

och socialtjänstens rådgivande verksamheter. 

Genom samverkan mellan de olika verksamheterna 

och deras olika yrkesgrupper utvecklas ett enhetligt 

förhållningssätt till samhällets stöd för barnfamiljer. 

Sammanlagt finns nu 21 familjecentraler i länet. 

Familjecentral planeras i Mullsjö och Gnosjö. 

Befolkningstillväxten har resulterat i att familje-

centralerna har behov av större lokaler i vissa 

kommuner. Verksamhetsuppföljning av familje-

centralsarbetet genomförs med stöd av den 

framtagna modellen för uppföljning och 

kvalitetssäkring. 

Det finns ungdomsmottagning i 10 av länets 13 

kommuner. Ungdomsmottagningarnas arbete följs 

upp med hjälp av de kvalitetsindikatorer som 

arbetats fram i samverkan med personal och 

ungdomar. I maj 2018 startade Ungdoms-

mottagningen online, där länets ungdomar i åldern 

13-21 år kan besöka kurator, psykolog, barnmorska

eller specialistsjuksköterska direkt via videosamtal i

sin smartphone eller surfplatta. Vid årsskiftet hade

över 200 videomöten genomförts. Utvärderingar

visar stor nöjdhet hos ungdomarna.

Främja barn och ungdomars hälsa och 

förebygga psykisk ohälsa  

Ett antal insatser erbjuds till länets kommuner för 

att främja psykisk hälsa hos barn och unga. 

Exempel är Dansa utan krav!, DISA-metoden, 

Mindfulness och FUNK – Folkhälsoenkät ung och 

kultur.  

Strategigrupp barn och unga har under året följt upp 

gemensamma verksamheter i länet. Rutiner för 

avvikelsehantering är ett arbete som pågått även 

under 2018 och har införts i hela länet. Under 2019 

förväntas en sammanställning av avvikelser i 

samverkan att kunna presenteras. Överens-

kommelsen om hälsoundersökning och tandvårds-

undersökning för barn och unga som placeras i 

familjehem eller i hem för vård och boende (HVB) 

har varit grunden för fortsatt arbete under året. 

Tillämpning av rutiner för hälsoundersökningar i 

samband med placering pågår. Samma gäller för 

placerade barn i behov av specialistsjukvård där 

överenskommelsen gäller att placerade barns 

fysiska och psykiska hälsa ska tillgodoses genom 

hälso- och sjukvården.  

Barnahus i Jönköpings län är en samverkan mellan 

polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, 

rättsmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) vid misstanke om misshandel eller sexuella 

övergrepp mot barn och ungdomar i åldern 0–18 år. 
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Under året har 416 barn från länets alla kommuner 

hanterats i samråd, varav 310 ledde till barnförhör 

och läkarundersökningar planerats för 98 barn. 

Barnahus ingår i ett nationellt projekt i Allmänna 

barnhusets regi, med uppdrag att kartlägga och 

utarbeta rutiner för stöd och behandling till de barn 

som varit aktuella för utredning. 

Ett barnskyddsteam i projektform har börjat ta form 

under året. En baslinjemätning bland vårdens 

personal visar på behovet av både utbildning och 

fungerande rutiner för handläggning av barn som 

far illa.  

Patientsäkerhet  

Patientsäkerhet är ett utvecklingsområde, med 

ambitionen resultat i världsklass. Det övergripande 

målet är att minska antalet vårdskador genom att 

följa resultat på olika nivåer och arbeta målmed-

vetet med strategiska angreppssätt för patient-

säkerhet. Angreppssätten fokuserar på hur vi uppnår 

säkerhet genom att optimera vården samt på 

strategier för riskhantering. Säker vård – alla 

gånger är det gemensamma arbetssättet för struktur 

för verksamheternas arbete och har utvecklats enligt 

de strategiska angreppssätten. Patientsäkerhets-

dialoger har genomförts i alla verksamheter inom 

slutenvården. Patientsäkerhetsronder har genom-

förts i många verksamheter där ledning för 

verksamhetsområden på arbetsplatserna träffar 

klinikernas ledningar och medarbetare för att 

diskutera patientsäkerhet. De flesta verksamheter 

redovisar många aktiviteter inom relevanta 

områden. Region Jönköpings län sammanfattar sitt 

patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhets-

berättelse. 

Kunskapsstyrning  
Sydöstra sjukvårdsregionen har under 2018 

nominerat ledamöter till samtliga nationella 

programområden och samverkansgrupper i 

Regioners system för kunskapsstyrning och 

anpassat strukturen för det sjukvårdsregionala 

samarbetet. Region Jönköpings län bidrar med 

ledamöter i flera nationella grupper. Sydöstra 

sjukvårdsregionen har värdskap för de nationella 

programområdena barn och ungdomars hälsa, 

kvinnosjukdomar och förlossning samt 

rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin. 

Etableringen av det nya systemet innebär bland 

annat att regionala medicinska grupper ersatts av 

programområden. Tidigare centrumråd har ersatts 

av kunskapsråd som förstärkts med lednings-

representanter för att stödja och följa upp arbetet i 

programområdena. 

Den sjukvårdsregionala samverkan har utökats med 

nya programområden för akut och perioperativ 

vård, endokrina sjukdomar, hud- och könssjuk-

domar, infektionssjukdomar, reumatiska sjukdomar, 

tandvård och äldres hälsa för att täcka in hela hälso- 

och sjukvården. Tidigare sjukvårdsregionala 

programråd arbetar vidare som arbetsgrupper inom 

respektive programområde. 

Uppdraget till programområdena, som utgår från 

sjukvårdsregionens patientlöften, har kompletterats 

med ett generellt uppdrag att stödja och 

kommunicera med nationell och lokal nivå i ett 

gemensamt lärande och en systematisk utveckling 

av kunskapsbaserad och jämlik vård. 

En mindre arbetsgrupp har under 2018 inlett arbetet 

med att se hur kunskapsorganisationen i Region 

Jönköpings län bör justeras och utvecklas utifrån 

det nationella och sjukvårdsregionala systemet.  

Regionalt metodråd  
Metodrådet i sydöstra sjukvårdsregionen har till 

uppgift att identifiera och granska nya metoder 

(exklusive läkemedel) som står inför eventuellt 

införande i vården. Även metoder inom omvårdnad, 

rehabilitering och prevention är aktuella. 

Metodrådet ska också granska existerande metoder 

som eventuellt bör avvecklas. Utvärdering av 

vetenskaplig evidens ska ske ur ett medicinskt-, 

hälsoekonomiskt-, etiskt-, samhälleligt- och 

patientperspektiv.  

Samverkan sker med övriga HTA-organisationer 

(Health technology assessment) och SBU (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering). Metodrådet 

har under 2018 genomfört fyra utvärderingar samt 

etablerat en diskussion om samverkan inom det 

medicintekniska området. 

Nationella riktlinjer  
Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar i 

processerna att ta emot och implementera nationella 

riktlinjer i samverkan med Socialstyrelsen. Under 

2018 har arbetet fokuserat på implementering av 

riktlinjer för demens, endometrios, prevention och 

behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, stroke, 

schizofreni, depression och ångest. Nya riktlinjer 

eller revideringar är aktuella för epilepsi, psoriasis, 

rörelseorganens sjukdomar och tandvård. 

Kunskapsstöd  
Sydöstra sjukvårdsregionen ansvarar för ämnes-

områdena levnadsvanor, palliativ vård och 

endokrina sjukdomar i Nationellt kliniskt 

kunskapsstöd. Ansvaret innebär att revidera och 

utveckla nationella rekommendationer för 

utredning, behandling och uppföljning inom 

respektive område. 

Utvecklingen av det nationella kunskapsstödet har 

2018 samordnats av en projektgrupp med flera 

representanter från Region Jönköpings län. 

Projektet omfattar förvaltningsorganisation, IT-
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plattform, arbetssätt och processer för kvalitets-

säkring. Kunskapsstödet är i första hand anpassat 

för patientmöten i primärvården ungefär som 

Region Jönköpings läns eget kunskapsstöd Fakta. 

Kunskapsstöd för hälso- och sjukvården är en stor 

och viktig del av den nya webbplats som Region 

Jönköpings län utvecklar. Det arbetet fortsätter 

2019. 

Kvalitetsregister  
Det statliga stödet till kvalitetsregister och landets 

sex registercentrum har minskat avsevärt de senaste 

två åren. Registercentrum Sydost (RCSO) bedöms 

ha potential att stödja huvudmännen i kvalitets-

utveckling och kunskapsstyrning och har därför 

2018 haft ett sjukvårdsregionalt uppdrag utöver det 

nationella. Uppdraget omfattade registerbaserade 

förbättringsnätverk, analys av patientrapporterade 

utfallsmått, samt IT-journalintegration och 

kontaktnod för systemleverantörer. 

RCSO har startat uppbyggnaden av 

registerbaserade förbättringsnätverk för att stärka 

kunskapsstyrningen och hjälpa programområdena 

att dra nytta av nationella kvalitetsregister. RSCO 

har även identifierat tre stora nätverk i olika faser – 

mag- och tarmsjukdomar, barn- och ungdomars 

hälsa samt äldres hälsa och palliativ vård – och 

arrangerat webbaserade workshopar i bland annat 

förbättringskunskap, dataanalys och teamarbete. 

Arbetet har resulterat i flera planer för 

kvalitetsregister och verksamheter 2019. 

RCSO har under 2018 kartlagt nationella 

kvalitetsregisters registrering och användning av 

patientrapporterade utfallsmått (PROM) för att 

identifiera PROM-data för användning i det 

regionala kunskapsstyrningsarbetet.  

Kartläggningen visar att verksamheterna i liten 

omfattning använder kunskap och datastöd som 

skulle kunna fungera i patientmötet.  

Cancervård – regionalt cancerarbete  
Arbetet utifrån Sydöstra sjukvårdsregionens sex 

patientlöften inom cancersjukvården fortsatte under 

2018. Inom de flesta diagnosområden behövs 

fortsatt processutveckling för att nå målen. Arbetet 

baseras på den strategiska plan för cancervården 

som RCC Sydöst tagit fram. Utvecklingen omfattar 

även arbetsfördelning/ nivåstrukturering, 

cancerrehabilitering, prevention och förebyggande 

arbete samt strategisk kompetensförsörjning. 

Måluppfyllelse och utvecklingen av cancervården i 

sjukvårdsregionen beskrivs kontinuerligt i flera 

rapporter från RCC Sydöst. 

Region Jönköpings län har infört samtliga 31 

standardiserade vårdförlopp (SVF) enligt RCC 

Sydösts tidplan. Fortlöpande under införandet men 

mer koncentrerat under 2018 har ett omfattande 

valideringsarbete genomförts i sjukvårdsregionen. 

Parallellt har processgrupperna i Region 

Jönköpings län arbetat med kvalitativ registrering 

av data. Det arbetet behöver fortgå kontinuerligt, 

stöd för det finns avsatt under 2019. 

Sydöstra sjukvårdsregionen har skapat en 

gemensam rapport för visualisering av resultat för 

SVF. Den påbörjade utvecklingen av rapporter och 

resultatöversikt för SVF i Jönköpings län fortsätter 

2019. 

I början av 2018 blev de nationella målen för 

ledtider för SVF 2020 beslutade och 

kommunicerade:  

 70 procent av patienter som diagnostiserats med

cancer ska få sin utredning via ett standardiserat

vårdförlopp

 80 procent av dessa ska få sin behandlingsstart

inom fastställd tid.

Region Jönköpings län klarade det första målet 

redan vid årsskiftet 2018/2019, men har en bit kvar 

för att uppfylla det andra målet. Region Jönköpings 

län går nu in i en utvecklingsfas för hela cancer-

vården i syfte att nå de nationella målen 2020, 

stärka patientmedverkan i utvecklingsarbete samt 

vidareutveckla nuvarande arbetssätt för att stödja 

och skapa trygghet för patienter i vårdens 

övergångar.  

Multidisciplinära konferenser (MDK) är en viktig, 

men resurskrävande, aktivitet inom cancersjuk-

vården. RCC Sydöst har tagit fram ett förslag på 

gemensamma riktlinjer med en övergripande 

processbeskrivning och teknisk infrastruktur för 

MDK. Beslut om riktlinjerna väntas i början av 

2019. 

Samtliga kliniker med cancerpatienter har 

involverats i arbetet att implementera det nationella 

vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Syftet är 

att rehabilitering ska vara sammanhållen och 

integrerad i patientens hela cancerprocess, från 

misstanke om cancer till avslutad behandling 

och/eller palliativ vård. Under 2019 är även 

cancerrehabilitering ett fokusområde i 

utvecklingsarbetet för cancervården. Region 

Jönköpings län, Smålandsidrotten och Friskis & 

Svettis har startat ett gemensamt projekt för att 

erbjuda anpassad träning till personer med 

pågående eller avslutad cancerbehandling. 

Under 2018 lanserades en digital version av Min 

vårdplan för införande i hela landet. Även ett arbete 

har pågått för att stärka samverkan mellan 

patologilaboratorierna i sydöstra sjukvårdsregionen. 
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Region Jönköpings län har deltagit i en nationell 

förstudie om hur PSA-testningen fungerar i dag och 

vad som skulle krävas för en övergång till 

organiserad prostatacancertestning.  

RCC Sydöst har beslutat att skapa en regional 

arbetsgrupp för att 2019 kartlägga och ta fram en 

handlingsplan för ordnat införande av 

tarmcancerscreening i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Onkogenetisk verksamhet  
Onkogenetiska mottagningen finns vid onkolog-

kliniken, Länssjukhuset Ryhov. Till mottagningen 

remitteras patienter och anhöriga som är i behov av 

onkogenetisk utredning. Mottagningen ansvarar för 

initial bedömning, utredning, information, 

rådgivning och uppföljning samt är ett kunskaps-

stöd till klinikerna. Samverkan sker med den 

onkogenetiska mottagningen vid Universitets-

sjukhuset i Linköping vid högspecialiserade 

utredningar. 

Palliativ vård – vård i livets slutskede 
Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella 

vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård 

och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård. 

En utredning har genomförts i samverkan mellan 

kommunerna och Region Jönköpings län. I 

utredningen har man kartlagt verksamheten och 

tagit fram förslag på en organisatorisk modell för 

den specialiserade palliativa vårdens verksamhet. 

En ny enhet för Specialiserad sjukvård i hemmet 

(SSIH) har startat. Inriktningen är att stödja den 

nära vården och den palliativa delen har förstärkts 

med både läkare och sjuksköterskor. De mobila 

teamen i Jönköping och Eksjö jobbar med att utöka 

sitt samarbete med primärvården. En handlingsplan 

håller på att tas fram för hela Region Jönköpings 

län och länets kommuner i länsgrupp i samverkan 

palliativ vård. Samtal pågår även med kommunerna 

kring behovet av palliativa gästhem. Olika 

utbildningsinsatser och förbättringsarbeten har 

genomförts under året i Region Jönköpings län 

tillsammans med kommunerna. Två läkare utbildas 

till specialister i palliativ vård.  

Läkemedelsanvändning  
Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, 

säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.  

Kostnaderna för läkemedel i Region Jönköpings län 

ökade under år 2018 med cirka 6 procent och denna 

kostnadsökning motsvarar riket. Nya läkemedel 

mot hepatit C och inom cancervården har införts.  

Region Jönköpings län har en välfungerande rutin 

för införande av nya kostnadskrävande läkemedel. 

Samtidigt pågår det ett fortsatt nationellt arbete i 

dessa frågor tillsammans med Sveriges kommuner 

och landsting (SKL) samt Tandvårds- och 

läkemedelsförmånsverket (TLV).  

Resultat i senaste Öppna jämförelser visar på en 

god följsamhet gentemot nationella riktlinjer där 

läkemedelsbehandling på rätt indikation ingår. 

Region Jönköpings län har goda resultat vad gäller 

undvikbar slutenvård för sjukdomar där läkemedel 

behövs. Samtidigt pågår ett arbete med att minska 

olämplig polyfarmaci. En handlingsplan finns 

framtagen, Läkemedel och äldre, som innehållande 

flera åtgärder för att förbättra läkemedels-

användningen hos äldre. Riktlinjer för behandling 

av äldre och mest sjuka äldre har tagits fram, i ett 

nu etablerat samarbete med landsting/regioner i 

mellansverige. Ett annat konkret exempel är de 

kliniska apotekarnas vardagliga rutin att kontrollera 

korrekt läkemedelsbehandling i samband med att 

patienter läggs in på sjukhus.  

Riktlinjer finns framtagna för receptförskrivning av 

läkemedel som kan köpas receptfritt, och skillnaden 

mot riket har under de senaste två åren halverats. 

Uppföljning av följsamhet till riktlinjer sker i 

samverkan med primärvården. 

Handlingsplan specifikt för primärvård  
I Jönköpings län finns 42 vårdcentraler och 16 

filialer. 14 av vårdcentralerna bedrivs i privat regi. 

Av 361 921 listade invånare var cirka 25 procent 

listade hos privat vårdgivare och cirka 75 procent 

listade hos Bra Liv under 2018. Primärvården är 

första linjens hälso- och sjukvård dit patienter ska 

söka sig för att få sitt vårdbehov tillgodosett. 

Antalet patientkontakter har ökat senaste åren, 

ökningen består främst av fler mottagningsbesök.  

Under 2018 utfördes 1,7 miljoner patientkontakter, 

varav 1,5 miljoner var mottagningsbesök.   

Vårdcentralerna har i uppdrag att arbeta 

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på ett 

systematiskt sätt. Samtal om levnadsvanorna ska 

vara en naturlig del i patientmötet. Vårdenheten 

ansvarar också för hälsofrämjande insatser i 

samverkan med kommuner, intresseorganisationer 

och andra aktörer i närområdet. Vårdenheternas 

systematiska förbättringsarbete fortsätter med 

inriktning psykisk hälsa. Syftet är att bidra till 

omställningen av hälso- och sjukvården genom 

arbetet inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa 

och jämlik vård. 

För att kunna möta varje enskild persons behov och 

ge stöd i att ändra ohälsosamma levnadsvanor finns 

särskilda resurspersoner på vårdcentralerna 

avseende fysisk aktivitet, tobak, alkohol samt kost. 

Vårdcentralerna erbjuder även hälsosamtal. Inför 

2018 infördes en digital process för hälsosamtal 

inom primärvårdens och barnhälsovårdens 

verksamheter. Genomförandegraden av hälsosamtal 



FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD 

25 

varierar stort på enhetsnivå och fortsatt arbete 

behövs för att ge länets invånare likvärdig tillgång 

till hälsosamtal.  

Sedan 2016 har vårdcentralerna möjlighet att få 

särskild ersättning för utökade öppettider. Under 

2018 erbjöd fem vårdcentraler utökade öppettider. 

Region Jönköpings län stimulerar vårdcentralerna 

även under 2019 för att motivera till utökade 

öppettider för länets invånare. Region Jönköpings 

län stimulerar också vårdcentralerna att genomföra 

läkarbesök i hemmet hos invånare som av hälsoskäl 

behöver det. Läkarbesök i hemmet ökade med drygt 

1 000 besök jämfört med 2017.   

Primärvården ska vara förstahandsvalet och den 

naturliga koordinatorn när invånaren har behov av 

hälso- och sjukvård under hela livet. Vård-

samordnaren som finns på alla vårdcentralerna i 

länet ansvarar för samordnad vårdplanering och 

förebyggande insatser för länets mest sjuka 

invånare oavsett ålder och diagnos. Vård-

samordnaren är koordinator och fast vårdkontakt 

vid in och utskrivningsprocesser samt vid övriga 

tillfällen när invånare har behov av samordning. 

Vårdsamordnarens uppdrag innefattar att stödja 

patient och närstående i samverkan med sjukhus 

och kommun för att säkerställa god vård och 

förebygga onödig vistelse på sjukhus. 

Vårdsamordaren ansvarar för hela processen genom 

att sammankalla och leda samordnad vårdplanering 

där samordnad individuell plan (SIP), skrivs samt 

uppföljning. Under 2018 har arbetet intensifierats 

på varje vårdcentral vilket inneburit en kraftig 

ökning av genomförda samordande individuella 

planer. Under 2018 genomfördes 3 640 stycken 

SIPar, vilket är en ökning på närmare 400 procent 

jämfört med föregående år. Detta visar på att 

vårdcentralerna avsätter mycket resurser för de 

mest sjuka i länet gällande samordning.  

I maj 2018 övertog vårdcentralerna uppdraget att 

boka till de tre jourcentralerna från 1177 Vårdguiden 

på telefon, som en insats i att öka tillgängligheten 

och för att möjliggöra en utökad nationella 

samverkan för 1177 Vårdguiden på telefon. 

Övertagandet har fungerat väl för alla parter och 

1177 Vårdguiden på telefon har förbättrat sin 

tillgänglighet. Genom att förtydliga primärvårdens 

uppdrag, utveckla gemensamma arbetssätt och 

förbättra tillgängligheten ska patientströmmarna 

styras effektivare från akutmottagningarna till rätt 

vårdinstans dagtid och kvällar. Som ett led i detta 

arbete ändrades under senare delen av 2018 

benämningen på vårdcentralernas akuta verksamhet 

till närakut. På vardagar dagtid bedrivs närakut på 

respektive vårdcentral. Kvällar och helger bemannar 

vårdcentralerna gemensamt de tre gemensamma 

närakuterna, Jönköping, Eksjö och Värnamo som 

tidigare kallades Jourcentral. Närakuten i Jönköping 

flyttade från Hälsan 2 till ortopedmottagningens 

lokaler på Ryhov den 1 november 2018. Besöken på 

de tre gemensamma närakuterna i länet uppgick till 

32 446 under 2018, vilket är en ökning jämfört med 

2016 (29 912 besök) och 2017 (31 191 besök).  

Under 2018 har en översyn skett av ersättnings-

systemet för att se om ACG är bästa sättet att 

fördela ersättning till vårdcentralerna. Utredningen 

har inte kunnat peka på något annat sätt att ersätta 

vårdcentralerna som bättre speglar vårdbehovet än 

vad ACG gör. 

Fokusområdet för vårdcentralernas årliga 

systematiska förbättringsarbete var under 2018 

psykisk hälsa. 

Arbetet skulle präglas av ett hälsofrämjande och 

sjukvårdsförebyggande arbetssätt, ständiga 

förbättringar, faktabaserade beslut och samverkan 

för att säkra resultat. Nytt för året var att alla 

vårdcentraler deltog på Region Jönköpings läns 

”Utvecklingskraft” med sina förbättringsarbeten.  

För att möta den ökade psykiska ohälsan 

stimulerades vårdcentralerna att öka 

tillgängligheten till psykosociala teamet på 

respektive vårdcentral. Tillgänglighet till 

psykosociala team gällande nybesök inom fem 

dagar uppgick till 67 procent under 2018. 

Under 2018 har ett samverkansprojekt påbörjats 

mellan sju vårdcentraler och länets 

Försäkringskassan i länet där syftet är att förenkla 

och optimera sjukskrivningsprocessen för såväl 

patient som vårdcentral och Försäkringskassan, där 

psykisk ohälsa är den största diagnosgruppen.  

I projektet Trygg och säker vård och omsorg  i 

samverkan mellan Region Jönköpings län och 

länets kommuner utarbetades att vårdcentralens 

vårdsamordnare ansvarar för att vara koordinatorn 

och den fasta vårdkontakten som sammankallar till 

samordnad vårdplanering. 

Länets vårdcentraler är fortsatt attraktiva 

arbetsplatser för ST-läkare. I slutet av 2018 fanns 

totalt 125 anställda ST-läkare på 33 vårdcentraler. 

Motsvarande siffror för 2017 var 116 anställda ST-

läkare på 34 vårdcentraler. Region Jönköpings län 

satsar även inför 2019 på professionsförstärkning 

inom primärvården avseende praktisk tjänstgöring 

för psykolog – PTP, specialistutbildning för 

sjuksköterskor till distriktssköterska samt inom 

psykiatrisk vård och KBT utbildning steg 1.  

Handlingsplan specifikt för specialiserad 
somatisk vård  
Verksamheten inom den somatiska vården har 

fortsatt arbetet att gå från mycket bra till bästa 
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möjliga för att skapa mervärde för invånarna och 

minska kostnaderna. Ett viktigt satsningsområde 

under året har varit Tillsammans för bästa möjliga 

hälsa och jämlik vård där förbättringsarbete bedrivs 

tillsammans med övriga verksamhetsområden, 

primärvården och kommunerna. 

Under 2018 genomfördes en utvärdering av 

vårdplatsneddragningar i Region Jönköpings län. 

Rapporten visar att vårdplatsneddragningen har 

bidragit till den lägre kostnadsutvecklingen i hälso- 

och sjukvården, och kan inte visa någon säker 

effekt på patientsäkerhet eller arbetsmiljö.   

Även en utredning av vårdval inom ögonsjukvården  

i Region Jönköpings län har genomförts. Utredningen 

beskriver att ögonsjukvården i Region Jönköpings län 

fungerar väl, med bättre tillgänglighet till ögon-

sjukvård än rikets genomsnitt. Ögonsjukvården 

bedöms över lag vara säker och av god kvalitet,  

samt med en kostnad inom budget. Utredningen 

visar även att det finns ett antal förbättringsområden 

och behov av fortsatt utveckling.  

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden 
inom medicinsk vård  
Arbetet med att förbättra kliniska processer och 

medicinska resultat pågår för att ge länets invånare 

bästa möjliga hälso- och sjukvård. Flera kliniker har 

genomfört studiecirklar inom personcentrerad vård 

och flera arbeten pågår för att patienter och 

närstående ska bli mer delaktiga. E-hälsa i form av 

Webbtidbok, digitala antikoagulantia brev och 

digitala dagböcker för immunbrist har införts och är 

nu en del i ordinarie verksamhet. Ett pilotprojekt 

har startat med digitala provsvar via 1177 

Vårdguidens e-tjänster och intresse finns för 

spridning av detta arbetssätt. 

Barnhälsovården, barnmottagningarna samt barn- 

och ungdomshälsan har fortsatt att utvecklas som 

länskliniker. Barnkliniken tillsammans med kirurg- 

och ortopedklinikerna i länet har arbetat fram 

riktlinjer för vård av inneliggande barn. 

Barnrättsarbetet har intensifierats tillsammans med 

övriga verksamhetsområden.  

Enheten för specialiserad sjukvård i hemmet 

(SSIH), har under året förändrat sitt arbetssätt vad 

gäller multisjuka äldre. Arbetet fortsätter nu att 

utvecklas i samverkan med den palliativa vården 

och primärvården. Ett arbete har också påbörjats 

med att bilda ett geriatriskt kompetenscentrum 

”Geriatrikum”, detta i samverkan med övriga 

verksamheter i Region Jönköpings län, våra tretton 

kommuner och Hälsohögskolan.  

Medicinsk vård deltar i Tillsammans för bästa 

möjliga hälsa och jämlik vård och arbetet med 

kroniska sjukdomar med fokus på hjärtsvikt. Det är 

startat pilotprojekt på Höglandet där kardiologen 

stödjer utvalda vårdcentraler. Utbildningsaktiviteter 

tillsammans med primärvården startar under 2019. 

Hemtagning av Endobronkiellt ultraljud (EBUS) 

har skett under året. Utrustningen har installerats 

under våren 2018 och de flesta lungcancer-

utredningarna är nu hemtagna från Linköping. 

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden 
inom kirurgisk vård  
Under året har arbete inletts för att skapa en 

länsgemensam plattform för operationsplanering 

med mål att optimera användandet av befintlig 

kapacitet. 

Organisationen för behandling av smärta har utretts 

under hösten och förslag till en regiongemensam 

lösning kommer att presenteras våren 2019. 

Kirurgisk vård deltar i Tillsammans för bästa 

möjliga hälsa och jämlik vård med bland annat 

stora arbeten inom kvinnohälsovård och förlossning 

med att stärka bemanningen, förbättra vårdkedjan 

och förbättra arbetsmiljön. I utvecklingsarbetet om 

eftervården medverkar patientföreningen BB-

marschen. Flera kliniker arbetar med att få in 

patientkontrakt som ett led i patientinvolvering. 

Goda medicinska resultaten ses inom flera områden 

exempelvis förlossningsvården.  

Under 2018 har ortopedklinikerna i Jönköping och 

Linköping arbetat för att skapa en plattform för 

Barnortopediskt centrum i sydöstra 

sjukvårdsregionen. 

Steg ett för skapandet av ett prostatacancercenter 

togs med implementation av undersökningar med 

fuisionteknik. Undersökningstekniken innebär en 

mer träffsäker bilddiagnostik som kombinerar 

ultraljud och magnetkamera. Det gör att 

svåråtkomliga former av prostatacancer kan 

diagnostiseras effektivt. 

En utredning av behov av utökning av 

endoskopiverksamheten har genomförts. Arbete 

med att både öka kapaciteten och utnyttja befintliga 

lokaler har under året gjorts och fortsätter under 

2019.  

God och jämlik vård – viktiga utvecklingsområden 
inom rehabilitering 
Inom rehabilitering har ett fortsatt arbete pågått 

med att utveckla jämlik rehabilitering utifrån 

patienternas behov, i såväl primärvård som 

specialistvård. Uppdraget kring utveckling av 

rehabiliteringskedjan är igång. Arbetet har kommit 

att delas in i två delprojekt, där representanter från 

specialistvård, vårdcentral och kommun deltar. 

Planering pågår av fortsättning inför 2019, då man 

går in i nästa fas av arbetet.  
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Processgrupp cancerrehabilitering har arbetat vidare 

med att utveckla en trygg personcentrerad, 

behovsinriktad och resurseffektiv rehabilitering av 

hög kvalitet. Ett kompetensnätverk inom 

cancerrehabilitering för snabbare spridning av 

kunskap, erfarenheter och arbetssätt är etablerat. 

I uppföljningen av projektet för en etablering av 

teambaserad obesitasenhet för de som är aktuella 

för kirurgi, visar hög patientnöjdhet. Sammanlagt 

12 patienter och ett antal närstående har deltagit.  

Dagrehabilitering finns nu enligt plan på tre platser 

i länet; Jönköping, Nässjö och Värnamo. Det som 

återstår är logoped- och psykologkompetens 

framförallt i Värnamo. Vi behöver delar av tjänst 

och är därför beroende av samarbetspartner för att 

få till denna kompetens. 

Habilitering 
Inom habiliteringsverksamheten pågår arbete med 

att tillgodose de ökade behoven som är effekten av 

en förbättrad överlevnad, som i sin tur beror på den 

medicinska utvecklingen. Prioriterade 

patientgrupper är "överlevarna" samt barn och unga 

med autism, men resurser har kommit samtliga 

målgrupper till del, både barn och vuxna. Flertalet 

anställda har kunnat rekryteras, samtidigt är 

personalomsättningen hög.  

En utredning kring möjligheten att erbjuda IBT 

(intensiv beteendeterapeutisk träning) till alla barn 

med autism är genomförd och presenterad. 

Habiliteringscentrum har ett ökat inflöde med 

efterfrågan på utredningar och livslånga 

habiliteringsbehov. Deltagande i Tillsammans för 

bästa möjliga hälsa och jämlik vård  för både 

habiliteringscentrum och BUP syftar till att 

utveckla arbetssätt för ett mer resurseffektivt 

omhändertagande.  Samtal och presentation av 

habiliteringscentrums behov av lokaler har pågått 

under året.  

Regionsjukvård  
Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar i arbetet 

med nationell och sjukvårdsregional 

nivåstrukturering och arbetsfördelning. Hittills 

omfattar arbetet ett tiotal områden inom bland annat 

cancersjukdomar, neurologiska sjukdomar, 

kvinnosjukvård och förlossning. Under 2018 har 

arbetet med nivåstrukturering utökats och 

intensifierats i hela landet. Bland annat har de 

nystartade nationella programområdena engagerats 

i regionernas dialog med Socialstyrelsen om 

volymer, kvalitet och tänkbara koncentrationer av 

den högspecialiserade vården. 

I sydöstra sjukvårdsregionen används begreppet 

arbetsfördelning för att betona att dialogen inte 

ensidigt handlar om koncentration av vård. Ett 

resultat av samverkan är till exempel att patienter 

från Östergötland under 2018 erbjudits kirurgisk 

vård, kvinnosjukvård och urologisk vård i Region 

Jönköpings län och Region Kalmar län. Från och 

med 2019 omfattas alla patientströmmar utom 

primärvård i sjukvårdsregionens avtalsmodell för 

att förenkla administrationen av ersättningar mellan 

regionerna. 

För att säkerställa tillgången till högspecialiserad 

barnortopedi har sjukvårdsregionen tagit fram ett 

samarbetskoncept för Barnortopediskt regionalt 

centrum (BORC) med mottagnings- och 

operationsverksamhet i Linköping och Jönköping. 

BORC innebär att sjukvårdsregionens resurser 

inom barnortopedi samverkar i utvecklingen av 

remissvägar, kompetens och kapacitet. 

Sydöstra sjukvårdsregionens samordnade 

utbyggnad av klinisk genetik resulterade 2018 i 

driftsättning av sjukvårdsregionens andra PET-CT 

på Länssjukhuset Ryhov. Genomförda utredningar 

visar behov av ytterligare kapacitet de närmaste 

åren. 

En projektgrupp har utifrån en förstudie 2016-2017 

och på uppdrag från regionsjukvårdsledningen 

arbetat med utveckling av ett gemensamt 

traumasystem och en tydlig samordning av 

traumavården i sydöstra sjukvårdsregionen. En 

föreslagen samordningsfunktion implementeras 

successivt inom två år samtidigt som 

traumauppdraget för respektive sjukhus förtydligas. 

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Sydöst är en 

del av Landsting och regioners system för 

kunskapsstyrning som arbetar med att förbättra 

omhändertagandet av personer med sällsynta 

diagnoser, höja deras livskvalitet och förmedla 

kontakter mellan patienter, vårdteam och experter. 

Under 2018 har CSD fokuserat på övergången från 

barn till vuxen. Den årliga ”Sällsynta-dagen” 

arrangerades i Jönköping, och i Kalmar har CSD 

genomfört träffar för föräldrar till barn med 

sällsynta diagnoser.  

Samverkansnämnden beslutade i december 2018 att 

fördjupa analysen av planeringsförutsättningar och 

kostnader för en ambulanshelikopter i sjukvårds-

regionen. Analysen ska omfatta placering, 

bemanning, driftsform, möjligheter att landa i 

anslutning till sjukhusen och hälsoekonomiska 

aspekter. 

Under 2018 har en strategi för klinisk forskning och 

utbildning samt hälso- och sjukvårdsutveckling för 

universitetssjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen 

tagits fram. Strategin kommer att beslutas hos 

respektive huvudman i början av 2019. 
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Beredskapsenheterna har fått i uppdrag att kartlägga 

och beskriva den sjukvårdsregionala samverkan 

inom civilt försvar. I uppdraget ingår att föreslå 

åtgärder för att utveckla samverkan i syfte att möta 

nya nationella krav på hälso- och sjukvårdens 

beredskap och roll i det civila försvaret.  

Sjukvårdsregionen har under 2018 fokuserat på 

gemensamma målvärden för primärvården. Bland 

annat utreds möjligheterna till sjukvårdsregionala 

jämförelser av den nya vårdgarantin, användningen 

av SIP samt indikatorer inom psykisk hälsa. Urvalet 

är gjort utifrån Primärvårdskvalitet, den nya lagen 

om samverkan vid utskrivning och nationella 

prioriteringar, men också utifrån att det är områden 

där sjukvårdsregionen faktiskt kan hämta utdata 

trots att regionerna inte har system som fullt ut 

stödjer jämförelser. 

Samarbetet inom sydöstra sjukvårdsregionen har de 

senaste åren utvecklats från enbart medicinska 

verksamhetsområden till att även omfatta 

exempelvis IT-utveckling, forskning, Life science, 

hållbar utveckling, kompetensförsörjning, 

läkemedel, medicinsk teknik, patientsäkerhet, 

uppföljning, analys och upphandling.  

Skandionkliniken i Uppsala är den enda kliniken i 

Sverige som har protonstrålning mot cancer och 

andra tumörsjukdomar. Region Jönköpings län 

remitterar till Skandionkliniken via Sydöstra 

sjukvårdsområdet.  

Handlingsplan specifikt för specialiserad 
psykiatrisk vård  
Samarbete mellan specialistvård, primärvård och 

kommun inom strategigrupp psykiatri och missbruk 

har som mål att skapa förutsättningar för 

gemensamma satsningar för invånarnas bästa.  

Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och 

jämlik vård har ett arbete pågått utifrån känd 

överdödlighet på grund av somatisk ohälsa hos 

svårt psykiskt sjuka. 

Allmänpsykiatri 
Utvecklingsarbete fortgår inom ramen för Jämlik 

psykiatrisk vård. Öppenvården ska vara basen, 

mobila team finns i alla tre länsdelarna och även 

utveckling av mobila och flexibla lösningar pågår i 

alla tre länsdelarna. Målsättningen är att erbjuda 

vård i patientens närmiljö och så långt som möjligt 

undvika slutenvård. 

Arbetet med kliniska program går i linje med och 

följer den nationella satsningen på system för 

kunskapsstyrning. Där tas vård och insatsprogram 

fram för olika diagnosgrupper.  Möjligheten till 

brukarstyrd inläggning finns vid länets 

vuxenpsykiatriska kliniker. En förstärkning inom 

område forskning, utbildning och utveckling 

prioriteras där nu en samordnande funktion tillsatts 

på deltid. 

Samarbete mellan specialistvård, primärvård och 

kommun inom strategigrupp psykiatri och missbruk 

har som mål att skapa förutsättningar för 

gemensamma satsningar för invånarnas bästa. 

Trygg och säker utskrivning liksom samordning av 

insatser i öppen vård är områden som även fortsatt 

är i fokus i utvecklingsarbete som drivs gemensamt. 

Behovet av traumabehandling är en fråga för både 

primärvård och specialistpsykiatri. Tillgången på 

behandling av PTSD kartläggs december 2018 av 

Socialstyrelsen och Region Jönköpings län har 

relativt god tillgång på behandlare.    

Inom område missbruk och beroende är 

länsöverenskommelsen reviderad och arbete pågår 

med revidering och utveckling av insatstrappan som 

stöd i det kliniska arbetet. Arbetsgruppens uppdrag 

förnyas för att se över möjligheten till integrerad 

beroendemottagning. 

Patient- och närståendeinflytandet utvecklas med en 

pågående satsning på utbildning av peer-supporters. 

Det är en ny funktion där personer med egen 

erfarenhet av psykisk ohälsa anställs som en resurs i 

verksamheten.   

Tillnyktringsenheten har föresenats på grund av 

lokalproblem men beräknas starta under 2019. 

Arbetet med hälsofrämjande insatser fortsätter och 

ska spridas till flera patientgrupper. 

Rättspsykiatri 

Den etablerade samverkan med regionvårdenheten i 

Vadstena fortsätter. Enstaka patienter vårdas av 

olika skäl i annan region. Vårdplatssituationen 

inom rättspsykiatrin i landet är fortsatt ansträngd. 

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) 
Barn- och ungdomspsykiatrin är sedan årsskiftet 

2017-2018 organiserad i en länsklinik. Starkt fokus 

ligger på bättre tillgänglighet genom ökat samarbete 

i länet. 

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik 

vård ingår ett projekt med syftet att öka 

tillgänglighet, förkorta väntetiderna och 

förstärkning av stöd och behandling för barn och 

unga. Det sker genom bland annat att stimulera och 

rusta nya initiativ för barn och unga med psykisk 

ohälsa men också genom förstärkning av insatser. 

Syftet är också att förbättra samverkan mellan 

elevhälsan, hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. 

Barn- och ungdomspsykiatrin samverkar med 

många andra vårdgivare både inom och mellan 
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huvudmännen. Till stor del leds det av strategigrupp 

barn och unga. 

Handlingsplan specifikt för övrig 
hälso- och sjukvård  

Ambulanstransporter med prehospital  
vård och sjuktransporter 
Antalet ambulansuppdrag fortsätter att öka. Under 

2018 genomfördes 49 400 uppdrag, vilket ska 

jämföras med 46 700 uppdrag 2017. En översyn av 

ambulanssjukvården har genomförts. Beslut har 

tagits om budgettillskott för inköp och drift av två 

nya dagambulanser samt för att införa ny 

schemamodell. Detta kommer införas under 2019. 

Ett nationellt arbete pågår inom ramen för 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

(KSA). 

Funktionshinder- och hjälpmedelsverksamhet  
Området omfattar övergripande funktionshinder- 

och hjälpmedelsfrågor. Region Jönköpings län 

samverkar med funktionshinderorganisationer i 

länet på olika nivåer. Exempelvis finns Länsrådet 

för funktionsnedsättningar (LFF), dialogmöten med 

politiker, levande bibliotek och flera olika 

verksamhetsknutna brukarråd. 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedels-

försörjning till både Region Jönköpings län och 

länets kommuner. Det är viktigt att den samman-

hållna hjälpmedelsverksamheten fungerar på bästa 

möjliga sätt för att kunna möta länsinvånarnas 

behov av hjälpmedel. Regelverket Hjälpmedel i 

Jönköpings län är gemensamt för Region 

Jönköpings län och länets 13 kommuner och 

omfattar hjälpmedelsverksamhet vid 

hjälpmedelscentral, audionommottagning, 

syncentral och ortopedteknisk verksamhet. 

Bidrag inom folkhälsa och funktionshinder  
Region Jönköpings län har lämnat bidrag i form av 

organisationsstöd, verksamhetsstöd samt 

projektbidrag till organisationer som arbetar för att 

främja folkhälsans utveckling i länet. Bidragen är 

en viktig stimulans till civilsamhället för att 

möjliggöra mer stöd för invånarna att kunna hantera 

sin hälsa, som en del i arbetet med Tillsammans för 

bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

Bidrag till nykterhetsfrämjande organisationer, 

idrottsrörelsen och Nationalföreningen för 

Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) är några 

exempel. Särskilda projekt inom folkhälsoområdet 

som innehåller nytänkande och kan tjäna som 

förebild för andra organisationer har också fått stöd. 

Region Jönköpings län har även lämnat bidrag i 

form av organisations- och verksamhetsstöd till 

organisationer inom området funktionshinder. 

Organisationerna är verksamma som läns- eller 

regionföreningar. Bidraget stödjer föreningar att 

genom olika mötesplatser sprida information, 

upplysa och delge kunskap om funktions-

nedsättningar. 

Råd och stöd till personer med 
funktionsnedsättningar  
Region Jönköpings län har ansvar för rådgivning 

och annat stöd, enligt § 9 i LSS, Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Verksamheten 

är uppdelad i habilitering och sjukvård. 

Smittskydd och vårdhygien  
Under 2018 rapporterades drygt 3 000 fall av 

anmälningspliktiga sjukdomar till smittskydd. 

Knappt 300 fall föranledde myndighetsåtgärder från 

smittskyddsläkaren på grund av svårigheter med 

smittspårning eller brott mot givna 

förhållningsregler. Majoriteten av dessa rörde 

sexuellt överförbara infektioner. 

Influensasäsongen 2017/2018 var ovanlig på så sätt 

att den dominerades av influensa B. Mot slutet av 

säsongen kom det sedan en våg av influensa A, som 

var mer uttalad i vårt län än på många andra håll 

och som resulterade i en utdragen säsong. Vården 

var hårt belastad under influensasäsongen, inte 

minst på grund av stor sjukfrånvaro bland 

vårdpersonalen. Jönköpings fina 

vaccinationstäckning höll i sig och 61 procent av 

invånarna över 65 år vaccinerade sig, vilket 

återigen var högst andel i landet. Skyddseffekten av 

vaccinet för säsongen 2017/2018 var dessvärre 

dålig mot såväl influensa A som influensa B. I 

höstens influensavaccinationskampanj betonades 

betydelsen av vaccination av personal med 

patientnära arbete extra tydligt och preliminära 

siffror visar att betydligt fler personal än tidigare 

valt att vaccinera sig.  

Vinterkräksjukesäsongen var något mildare jämfört 

med föregående säsong. Inom slutenvården börjar 

kunskapen om hygienrutiner och arbetssätt vid 

vinterkräksjuka vara relativt goda, delvis tack vare 

tidigare utbildningsinsatser som följdes upp under 

hösten.  Däremot är varken kunskap eller 

förutsättningar lika utvecklade i den kommunala 

vården och omsorgen och där såg vi exempel på 

omfattande smittspridning vid några tillfällen. 

Anmärkningsvärt nog inträffade två mindre utbrott 

av den allvarliga men ovanliga infektionen 

barnsängsfeber på två olika förlossningsavdelningar 

under året. I båda fallen kunde smittspårning och 

molekylärbiologisk typning fastslå att smitt-

spridning skett från vårdpersonal till patienter. Med 

utgångspunkt i detta har insatser gjorts för att 

förbättra följsamheten till basala hygienrutiner och 

hygienronder och utbildningar har genomförts. 
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Antalet utskrivna antibiotikarecept minskade från 

290 till 280 recept/1 000 invånare, vilket är 

glädjande. Dessvärre skedde ingen minskning av 

slutenvårdens antibiotikaförskrivning. 

Uppföljningsansvaret för huvuddelen av digitala 

besök i Sverige åligger fortfarande Region 

Jönköpings län och fem olika aktörer har nu avtal 

med vårdcentraler inom vårdval. Ungefär 2,5 

recept/1 000 invånare skrevs ut av digitala 

vårdgivare till personer i vårt län. 

Under 2018 har ett intensivt arbete pågått för att 

starta infektionsverktyget i Cosmic R8.1. Tre 

pilotkliniker kunde startas i september och efter 

utvärdering av validering är vi beredda att 

successivt starta igång på resterande somatiska 

kliniker under 2019. Aggregerad data från tre 

punktprevalensmätningar genomförda under året 

visar på att 8 procent av inneliggande patienter 

inom somatisk vård har en vårdrelaterad infektion, 

vilken är i nivå med tidigare års resultat. 

Ett pilotprojekt för ett äldrevaccinationsprogram 

med vaccin mot influensa, pneumokocker, bältros 

och en påfyllnadsdos mot stelkramp, difteri och 

kikhosta genomfördes med gott resultat. 

Informationsmaterial och planering för ett 

breddinförande har tagits fram, men finansieringen 

är inte beslutad. 

Sprututbytesmottagningen är nu en välfungerande 

och växande verksamhet som drivs gemensamt av 

infektionsmottagningen och beroendemottagningen, 

med stöttning från smittskydd. Sprututbytes-

mottagningen har under året utökat sina öppettider 

från två till tre eftermiddagar. Under det kommande 

året planeras för ett förbättringsarbete där hepatit C-

behandling ska genomföras i samband 

medsprututbytet. 

En utredning av avgiftsfri vaccination mot TBE 

(tick borne encephalitis) genomfördes under året. 

Utredningen vidar att Jönköpings län totalt sett har 

få fall av TBE och mycket få (0-1 fall per år) av 

dessa inträffar hos barn. I relation till detta skulle 

kostnaden för avgiftsfri TBE-vaccination till barn 

och ungdomar bli mycket hög. 

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap  
Under 2018 larmades Tjänsteman i beredskap (TiB) 

333 gånger, 193 händelser hanterades, vilket var 

något fler än 2017. Resterande larm var automatiskt 

genererade larm via SOS-alarm som under 2018 

börjat larma TiB vid alla larm som involverar tre 

ambulanser eller fler samt vid misstänkt allvarlig 

händelse. Av de 193 larmen bekräftade TiB vid ett 

tillfälle händelsen som en ”allvarlig händelse”. 

Regional medicinskt ansvarig läkare kontaktades 

vid ett tillfälle. 

Grundvattenbristen i länet var allvarlig i de södra 

och östra länsdelarna. Nödvattenplanen för 

Höglandssjukhuset färdigställdes. Liknande 

planering har startats upp på Ryhov och Värnamo 

sjukhus och kommer att färdigställas under 2019.  

Under året har cirka 350 personer deltagit i övning 

och utbildning inom kris- och katastrofmedicinsk 

beredskap. Utbildningar och övningar samt 

hantering av inträffade händelser sker i stor 

omfattning tillsammans med samverkande myndig-

heter, såsom länets kommuner, Polismyndigheten, 

Försvarsmakten och Länsstyrelsen inom strukturen 

F-samverkan. En utbildningsinsats i särskild

sjukvårdsledning har genomförts vid två tillfällen

för personer med nyckelroller i särskild sjukvårds-

ledning vid särskild händelse. Två större

samverkansövningar med masskadeutfall har

genomförts, en tillsammans med försvars-

makten/SWEDEC samt en med Sjöfartsverket.

Tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) har anpassningen av 

sjukhusens ledningsrum för särskild 

sjukvårdsledning färdigställts under 2018.  

För fortsatt arbete med civilt försvar och kris-

beredskap har MSB samt SKL träffat överens-

kommelser som styr det fortsatta arbetet. Statliga 

medel har tilldelats för 2018. Överenskommelserna 

gäller för perioden 2018-2020. Arbete har påbörjats 

med framför allt kartläggning samt åtgärder som 

ökar krisberedskapsförmågan. 

Forskning och utveckling för hälso- och sjukvård 
Region Jönköpings län bedriver en betydande 

forskningsaktivitet inom den patientnära 

forskningen inom hälso- och sjukvården samt 

tandvården och är en aktiv part i det sjukvårds-

regionala forskningsrådet FORSS som stärker 

sydöstra sjukvårdsregionens kliniska forskning, 

kunskapsutbyte och nätverkande. Futurum – 

akademin för hälsa och vård har till uppgift att ge 

stöd till ”kunskapande i vardagen” genom klinisk 

patientnära forskning och kunskapsstöd. På 

nationell nivå bidrar Region Jönköpings län även 

till finansiering av Klinisk behandlingsforskning, 

där större nationella projekt kan genomföras med 

relevanta kliniska frågeställningar som annars har 

svårt att få finansiering.  

Planeringen av den decentraliserade läkar-

utbildningen fortsatte inför starten januari 2019. 

Under året har Region Jönköpings län tillsammans 

med motsvarande enheter i sydöstra sjukvårds-

regionen också tagit fram en Life Science-strategi 

samt bidragit i arbetet med att ta fram ett strategi-

dokument för universitetssjukvården i sydöstra 

sjukvårdsregionen. I det senare arbetet har det även 

ingått att verka för att universitetssjukvårdsenheter i 
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Region Jönköpings län etableras. Sådana enheter 

kommer att ha särskilda forsknings-, utbildnings- 

och utvecklingsuppdrag och de kommer ha en stark 

koppling till Linköpings universitet. Samverkan 

med Hälsohögskolan vid Jönköping University har 

också stärkts genom bland annat om att etablera ett 

nytt, mer kliniskt inriktat, forskningsämne och en 

ansökan om tandläkarutbildning. 

Biblioteksverksamheten genomgår förändringar 

med ökad digitalisering och förberedelse för 

läkarutbildningen. 

Jönköping Academy for Improvement of Health 

and Welfare (JA) som Region Jönköpings län 

driver tillsammans med Jönköping University och 

länets kommuner, bedriver forskning och utbildning 

inom ledarskap, förbättring och patientsäkerhet. 

Varje år utbildas ett antal masterstudenter i 

kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård 

och omsorg. Futurum har tillsammans med JA 

också arbetat för att stärka patienters och 

medborgares delaktighet i sjukvård vård bland 

annat genom att stödja arbetet med ett centrum för 

co-production och att följeforska flera av 

aktiviteterna inom förbättringsarbetet Tillsammans 

för bästa möjliga hälsa och jämlik vård . Under året 

har även en nationellt uppskattad utbildning för 

ledare ”Advanced training program” genomförts 

tillsammans med Intermountain Healthcare System 

i USA och en ny sådan utbildning har planerats.  
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TANDVÅRD 
Ansvaret för tandvård regleras i tandvårdslagen, 

som säger att Region Jönköpings län har ett 

övergripande ansvar att planera all tandvård, oavsett 

vem som är huvudman eller som utför den. 

 

Enligt lagen ska regioner svara för 

 regelbunden och fullständig tandvård för barn 

och ungdomar till och med det år de fyller 22 år  

 specialisttandvård för vuxna 

 övrig tandvård för vuxna i den omfattning som 

Region Jönköpings län bedömer lämpligt. 

 

Region Jönköpings län ska dessutom se till att det 

finns tillräckliga resurser för patienter med 

särskilda behov av tandvårdsinsatser och att 

patientgrupper med behov av särskilt stöd erbjuds 

tandvård. 

Region Jönköpings läns resurser för barntandvård, 

specialisttandvård och tandvård till patienter med 

särskilda behov och stöd avser såväl offentligt som 

privat driven tandvård. 

 

Allmäntandvård för vuxna utförs på en marknad där 

både offentlig och privat tandvård är aktörer. 

Allmäntandvård finansieras av patientavgifter och 

ersättning från tandvårdsförsäkringen. Allmän-

tandvård för barn utförs både av Folktandvården 

och privata utförare, och finansieras av Region 

Jönköpings län via en barntandvårdspeng. Inom 

barntandvården har Folktandvården även kostnader 

för kollektiva insatser för barn 0-2 år samt extern 

förebyggande verksamhet för alla barn i länet. Detta 

finansieras med en särskild folktandvårdsspecifik 

ersättning som 2018 uppgick till 10,6 miljoner 

kronor. I övrigt gäller konkurrensneutralitet. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL: Bra munhälsa och god tandvård 

FRAMGÅNGSFAKTOR Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå bra 
hälsoeffekter hos befolkningen 

Information, undervisning och 

munhygieninstruktion ges till olika målgrupper. 

Speciell uppmärksamhet riktas till de grupper som 

av olika skäl har större behov av tandvård eller 

större svårigheter att söka och efterfråga tandvård. 

Det handlar till exempel om barn, äldre, sjuka och 

personer med funktionsnedsättning. 

 

 

 
Mål: 45 procent av 19-åringarna i Jönköpings län ska vara kariesfria. 

 Resultat: 41 procent av alla 19-åringar är kariesfria (kvinnor 44 procent, män 39 procent). Målet är inte uppfyllt. 
 

 

Kariesfria 19-åringar minskade med en procent i 

jämförelse med 2017. Vi vet dock sedan tidigare att 

munhälsan, mätt som andel kariesfria 19-åringar, 

jämfört med övriga riket är god i länet. Barn och 

ungdomar i Jönköpings län har god tandhälsa 

överlag. Vi kan se att barn i områden med lägre 

socioekonomi får en allt sämre munhälsa, liksom 

vad gäller allmän hälsa. Ett uppdrag har därför 

tillkommit 2018 där ytterligare insatser för ökad 

tillgänglighet i barnhälsovården görs. Utvärdering 

kommer ske i början av 2019. 

 

Folktandvårdens rapportering till det nationella 

kvalitetsregistret SKaPa (Svenskt Kvalitetsregister 

för Karies och Parodontit) ger möjlighet till 

jämförelser med andra landsting/regioner och 

underlag för verksamhetsutveckling samt stöd till 

nationella riktlinjer för tandvård. 
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 Mål: Andel av revisionspatienter (kvinnor och män) som har frisktandvårdsavtal ska vara 22 procent. 
 Resultat: 22 procent av revisonspatienter har friskvårdsavtal varav för kvinnor 24 procent och för män 20 procent.  

Målet är uppfyllt. 
 

 

Från och med 2009 erbjuder Folktandvården 

frisktandvårdsabonnemang. Frisktandvård är 

regelbunden tandvård till fast pris. Totalt finns cirka 

25 000 aktiva abonnemang, vilket är i nivå med 

2017. 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR God tillgänglighet och bra bemötande 

För barn- och ungdomstandvård gäller valfrihet i 

val av vårdgivare. Av länets omkring 86 500 3-22-

åringar tar Folktandvården hand om 78 500 barn 

och ungdomar (cirka 91 procent). De privata 

vårdgivarna tar hand om drygt 7 900 barn och 

ungdomar (cirka nio procent). 

 

 
 

Mål: Andel nya patienter som fått tid till undersökning och behandling inom 180 dagar ska vara 90 procent. 
 Resultat: 19 procent av patienterna i kön har väntat mindre än 180 dagar. Målet är inte uppfyllt. 
 

 
 

Mål: Andel revisionspatienter som fått tid till undersökning och behandling inom 180 dagar från måldatum  
ska vara 90 procent. 

 Resultat: 57 procent av patienterna i kön har väntat mindre än 180 dagar. Målet är inte uppfyllt. 

 

 

God tillgänglighet till tandvård för länets invånare 

är en viktig framgångfaktor för tandhälsan i länet. 

Folktandvården klarar inte målet att ge alla 

patienter tid inom 180 dagar. Vid årsskiftet hade 81 

procent av de nya patienterna i kön väntat mer än 

180 dagar sen de kontaktade Folktandvården för att 

få en tid vilket är en försämring jämfört med 2017. 

När det gäller revisionspatienterna (vuxna som 

regelbundet kallas på tandhälsokontroll) hade 43 

procent av dem som redan borde varit på 

undersökning, väntat mer än 180 dagar, vilket är en 

försämring jämfört med 2017. Länets invånare kan 

även vända sig till privata aktörer. 

 

 
 

Mål: 90 procent av alla akuta remisspatienter inom specialisttandvården tas omhand  inom sju dagar. 
 Resultat: 0 patienter har väntat längre än 7 dagar. Målet är uppfyllt. 
 

 
 
 Mål: Alla remisspatienter inom specialisttandvården tas omhand inom 60 dagar. 
 Resultat: 986 patienter har väntat längre än 60 dagar. Målet är inte uppfyllt. 

 

 

Specialisttandvården prioriterar och behandlar alla 

akuta patienter direkt. Under 2018 hade 986 

remisspatienter inom specialistvården väntat längre 

än 60 dagar. Det är en ökning med 399 patienter 

jämfört med 2017. Orsaken är en ökad efterfrågan 

på specialisttandvården. Det beror dels på att 

allmäntandvården inte är fullbemannad utan dras 

med vakanser, dels att allmäntandvården har en 

större andel tandläkare som är nyrekryterade än 

tidigare och därmed inte har samma erfarenhetsnivå  

av mer komplicerad tandvård vilket gör att 

specialisttandvården bidrar med resurser inom 

områden där det finns kapacitet för att underlätta 

för allmäntandvården Inom specialisttandvårdens 

område käkkirurgi har ett masterabete kopplat till 

kapacitets- och produktionsstyrning (KPS) 

genomförts. Denna metod för förbättringsarbete 

visade sig vara effektiv varför det nu tas vidare 

inom andra specialiteter samt även 

allmäntandvården. 
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 Mål: Minst 90 procent av dem som är berättigade till uppsökande tandvård har fått en munhälsobedömning. 
 Resultat: 93 procent. Målet är uppfyllt. 

 

 

Vissa äldre och vissa personer med 

funktionsnedsättning har, med giltigt intyg om 

Nödvändig tandvård, rätt till tandvårdsstöd. Det 

omfattar bland annat kostnadsfri 

munhälsobedömning (kallas även uppsökande 

tandvård) och tandvård till samma kostnad som 

sjukvård. Drygt 7 250 personer är berättigade till 

uppsökande tandvård. Av dessa tackade 4 558 ja 

och 93 procent av dem som tackat ja har fått ett 

besök det innebär att målet är uppfyllt även 2018. 

 

Från och med 1 januari 2013 ansvarar Region 

Jönköpings län även för tandvård till personer som 

på grund av långvariga sjukdomar eller 

funktionsnedsättningar har stora behov av tandvård. 

Den då nya patientgruppen beräknades omfatta 

2 000 personer. Hittills är 905 berättigade, varav 

669 har fått någon form av behandling under 2018. 

Kännedomen om stödet ökar sakta och extra 

information har getts. 
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 Mål: Andel berättigade (kvinnor och män med intyg om nödvändig tandvård) som fått tandvård utförd,  
 ska vara fler än år 2017.  
 Resultat: 54 procent, varav kvinnor 53 procent och män 56 procent, en ökning med 4 procentenhet.  
 Målet är uppfyllt. 
 

 

De personer som är berättigade till uppsökande 

tandvård har rätt till nödvändig tandvård för samma 

avgift som gäller inom hälso- och sjukvård. Under 

2018 använde cirka 3 950 personer sitt intyg för 

nödvändig tandvård. De berättigade personerna 

finns i särskilda boenden, är hemsjukvårdspatienter 

eller omfattas av lagen om stöd och service till 

funktionshindrade. För att nå fler behöver 

tandvården samverka ytterligare med den övriga 

vården. Det är vårdpersonalens ansvar att bistå med 

munvård och se till att den som blivit rekommen-

derad nödvändig tandvård också får den utförd. 

 

För att öka användningen av Nödvändig tandvård 

har Folktandvården från 1 januari 2016 ansvar för 

hela den uppsökande verksamheten. Detta ansvar 

kombinerades med ett utökat uppdrag att utbilda 

sjukvården och kommunala omsorgen för att fler 

individer ska få nödvändig tandvård. 

 

 
 Mål: 100 procent nöjda män och kvinnor (Folktandvården). 
 Resultat: 96 procent nöjda patienter 2017, mätetal mäts vartannat år. 
 

 

Någon mätning av nöjda kunder har inte gjorts för 

2018, denna undersökning sker vartannat år. 

Upphandling av en undersökning som avser 2019 är 

påbörjad.  
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Perspektiv: Process och produktion 

STRATEGISKT MÅL: Effektiva arbetsprocesser 

FRAMGÅNGSFAKTOR Säker tandvård  

Tabell 16 Verksamhetens omfattning 2014-2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Barn- och ungdomstandvård 
1)
      

Antal behandlade barn 57 785 60 168 60 801 66 650 67 659 

Antal behandlade barn, hos privat tandläkare   5 969 6 028 6 167 7 054 7 725 

Vuxentandvård 
1) 

Allmäntandvård 

     

Antal behandlade patienter 88 715 89 146 88 535 83 495 78 486 

Specialisttandvård      

Antal patientbesök 64 475 67 557 68 469 67 706 70 721 

Antal behandlade patienter 11 124 11 716 11 323 10 796 11 358 

Tandvård för patienter med rätt till 
tandvårdsstöd 

2)
 

     

Antal patienter, munhälsobedömning   4 625 4194 4 409 4 469 4 227 

Antal patienter, nödvändig tandvård   3 824 3649 3 802 3 727 3 957 

Antal patienter, behandlade som ett led i kortvarig 
sjukdomsbehandling 

 

     733 

 

922 

 

1 079 

 

923 

 

913 

Antal patienter, behandlade på grund av långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning 

      

305 

 

406 

 

485 

 

580 

 

669 

1) 
2014-2016 avser barn- och ungdomstandvård åldrarna 3-19 år. 2017 räknas åldrarna 3-21 år som barn- och 

ungdomstandvård. 2018 räknas åldrarna 3-22 år som barn- och ungdomstandvård. På samma sätt räknas man som vuxen från 
och med 20 år 2014–2016, från och med 22 år 2017 samt från och med 23 år 2018.  
2)
 Avser patienter behandlade inom såväl Folktandvården som privat tandvård med undantag för munhälsobedömningar. 

Perspektiv: Lärande och förnyelse 

STRATEGISKT MÅL: Bästa möjliga tandvård 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kontinuerligt utvecklings- och förbättringsarbete 

Vid Odontologiska Institutionen i Jönköping 

genomförs specialistutbildning och specialiserings-

tjänstgöring av ST-tandläkare i bettfysiologi, 

odontologisk radiologi, oral kirurgi, oral protetik, 

orofacial medicin, ortodonti, parodontologi, 

käkkirurgi och pedodonti. Institutionen är godkänd 

av Socialstyrelsen för utbildning av specialister. 

 

Under 2018 har 14 vetenskapliga artiklar 

publicerats. 
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Perspektiv: Ekonomi 

STRATEGISKT MÅL: Kostnadseffektiv tandvård 

FRAMGÅNGSFAKTOR God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt. 

 
Mål: Nettokostnad per verksamhetsområde ska inte överstiga intäkt eller budget. 

 Resultat: Tandvårdens nettokostnad överstiger budget/intäkter. Målet är inte uppfyllt. 
 

 

Tabell 15 Tandvårdens nettokostnad 2017–2018 (miljoner kronor) 

 2017 2018 Avvikelse mot budget 2018 

Nettokostnad tandvård totalt 244 279 – 16 

 

Tandvårdens resultat blev minus 16 miljoner 

kronor. Tandvårdens nettokostnad ökade med 14 

procent mellan 2017 och 2018. Den relativt höga 

nettokostnadsökningen förklaras främst av färre 

behandlade vuxna och därav lägre intäkter 

samtidigt som kostnaderna ökar. Nettokostnaderna 

ökar också till följd av att ytterligare en årskull (22 

år) hanteras inom barn- och ungdomstandvården. 

 
 
 Mål: Produktivitet ska öka jämfört med 2017. 
 Resultat: Produktiviteten har minskat med 4 procent jämfört med 2017. Målet är inte uppfyllt. 

 

 

Folktandvården har under flera år haft försämrad 

produktivitet med undantag för 2017. Under 2018 

har produktiviteten fortsatt att minska, åtgärder har 

tagits för att vända denna trend inför 2019. 
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Regional utveckling 
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region 
Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands Musik och Teater, våra egna skolor och 
verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och 
samproduktion. 
 

 

Under 2018 ägde revidering av den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS) rum för att i slutet av 

året skickas ut på remiss fram till 20 februari 2019. 

Beslut planeras i regionfullmäktige i mars 2019. 

Revideringen av OECD-rapporten för Småland 

Blekinge presenterades i december av OECD i 

Paris. Den slutliga versionen förväntas vara klar i 

början på 2019. Under 2018 har samordningen 

kring bredbandsutveckling, kompetensförsörjning 

och näringslivsutveckling fortsatt prioriterats.  

 

Efter översyn och jämförelse med andra regioner 

samt ett internt arbete under året med att förstärka 

enheten regional utveckling utifrån det regionala 

utvecklings- och tillväxtuppdraget tillfördes 

ytterligare medel inför 2019. Det påbörjade arbetet 

fortsätter.  

 

I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och 

pojkar, ha samma förutsättningar till inflytande i det 

regionala tillväxtarbetet. De ska på lika villkor 

kunna ta del av länets tillväxtresurser.  

 

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har 

Region Jönköpings län det nationella uppdraget att 

integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de 

verksamheter och program som ingår i det regionala 

tillväxtarbetet. Under året har projektet Jämställd 

regional tillväxt avslutats för att fortsatt ingå i det 

ordinarie arbetet inom Region Jönköpings län. 

Utbildningar för aktörer i länet, genomlysningar av 

vårt regionala utvecklingsarbete har genomförts och 

en webbplats har tagits fram i samarbete med 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, www.jajkpg.se. 

 

Den nationella strategin för regional tillväxt och 

attraktionskraft 2015–2020 samt den regionala 

utvecklingsstrategin utgör grunden för arbetet inom 

regional utveckling. Det regionala tillväxtarbetet 

ska grundas på analyser av regionala 

förutsättningar, uppföljningar och utvärderingar i 

syfte att främja lärande och utveckling. 

 

Region Jönköpings län har följande uppgifter: 

 Utarbeta och fastställa en strategi för länets 

utveckling som kommuner och Region 

Jönköpings län avser att genomföra i samarbete 

med andra parter. 

 Samordna insatser för genomförande av den 

regionala utvecklingsstrategin. 

 Besluta om användningen av vissa statliga 

medel för regionalt tillväxtarbete. 

 Upprätta och fastställa länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. 

 Följa upp, låta utvärdera och årligen till 

regeringen redovisa resultaten av det regionala 

tillväxtarbetet. 

 

Region Jönköpings län stimulerar regional tillväxt 

genom att stödja projekt som bidrar till regional 

utveckling. Dessa projekt finansieras dels genom 

statliga medel för regionala tillväxtåtgärder, så 

kallade 1:1-medel, dels genom egna regionala 

utvecklingsmedel. 

 

Regional utveckling arbetar även med 

internationellt och gränsöverskridande arbete. 

Horisontella kriterier såsom jämställdhet, mångfald, 

social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska 

genomsyra arbetet. Strukturfonderna, vilka är EUs 

redskap för utvecklingsprojekt, utgör ett viktigt 

redskap för regional utveckling. Strukturfonderna 

ska bidra till ett förstärkt näringsliv, tillväxt och 

förbättrad arbetsmarknad.  

 

Inom regional utveckling har det under 2018 

arbetats utifrån fyra huvudområden: 

 Arbetsmarknad och näringsliv 

 Kunskap och innovation 

 Livsmiljö 

 Samhällsplanering 

 

http://www.jajkpg.se/
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Tabell 17 Nettokostnad 2016–2018 (miljoner kronor) 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) 

 2016 2017 2018 Avvikelse mot budget 2018 

Utbildning   45,0 45,0 43,5 4,1 

Kultur 143,3 154,3 152,5 -2,7 

Allmän regional utveckling *) 43,5 45,1 38,4 11,8 

Politisk verksamhet 1,0 1,3 1,3 0,0 

Summa  232,8 245,7 235,7 13,2 

*) reviderat värde för 2017 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) 

 2016 2017 2018 Avvikelse mot budget 2018 

Övrig hälso- och sjukvård 
(sjukresor)   

64,3 69,7 69,8 -0,6 

Trafik och infrastruktur 771,8 788,3 797,2 2,4 

Politisk verksamhet 1,1 1,0 1,2 0,1 

Summa  837,2 859,0 868,2 1,9 

 

Kommentarer till det ekonomiska utfallet finns 

under det ekonomiska perspektivet. 

 

Utöver budgetmedel som anslås inom Region 

Jönköpings län och som redovisas ovan finns 

statliga 1:1-medel på 24 miljoner kronor för 2018 

som kan disponeras till projektstöd via beslut inom 

organisationen. Av dessa har 21,2 miljoner kronor 

använts under året. 

 

Region Jönköpings län beslutar även om statliga 

medel inom ramen för den regionala 

transportplanen. Denna typ av utgifter redovisas 

inte heller i ovanstående tabeller. 

 
ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV 
 

Jönköpings län har en stark företagartradition och 

en utvecklad tillverkningsindustri som bidrar till 

tillväxt och sysselsättning och som befinner sig i 

omvandling. Arbetslösheten är relativt låg samtidigt 

som allt tyder på att mer fördjupad kompetens och 

högre utbildningsnivåer kommer att behövas 

framöver. För att nå målen i den regionala 

utvecklingsstrategin är arbetsmarknadens 

kompetensförsörjning och utvecklingen av 

näringslivet viktiga framgångsfaktorer. 

Inriktningsmål 

 En attraktiv arbetsmarknad och ett 

utbildningsutbud med hög kvalitet som är 

anpassat efter befolkningens och 

arbetsmarknadens behov. 

 2025 är Region Jönköpings län en 

konkurrenskraftig industriregion och har ett 

breddat näringsliv med betoning på 

kunskapsintensiva företag. 

 Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och 

hållbart näringsliv som skapar produkter och 

tjänster av hög kvalitet som efterfrågas både 

nationellt och på en internationell marknad. 
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Mätbara målvärden  
 
 Mål: Antal nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet. 
 Resultat: Jönköpings län hade 4,9 nystartade företag per 1 000 invånare under 2018, jämfört med rikets 6,3.  
 Målet nås inte.  
 

 
 
 Mål: Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner minska. 
         Resultat: Lönesummeutvecklingen, mätt som medelinkomst från förvärvsarbete för åldersgruppen 20-64 år, är sämre än    
         rikssnittet. I Jönköpings län var medelinkomsten 313,5 tkr 2017 medan den var 324,4 tkr i riket. Skillnaden var 11,2 tkr 
         2016 och 10,9 tkr 2017.  
         Målet är nått. 
 
         Gapet mellan kvinnors och mäns medelinkomst i Jönköpings län har mellan år 2016 och 2017 ökat från 74,1 tkr till 75,8 tkr    
         för åldersgruppen 20-64 år. Gapet ökade även på riksnivå från 70,5 tkr till 71,9 tkr).   
         Målet nås inte. 
 

 
 
Mål: Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka  
Resultat: Den totala nettoinflyttningen av högutbildade (mer än 3 års eftergymnasial utbildning) var 305 personer 2017,  
jämfört med 364 personer 2016. Inrikes nettoinflyttning av högutbildade har däremot ökat från -142 personer 2016 till 20  
personer 2017.  

         Total nettoinflyttning (in- och utvandring plus inrikes in- och utflyttning) av högutbildade ökar inte. Däremot hade länet en  
ökning, det vill säga ett positivt inrikes flyttnetto, av högutbildade 2017.  

          Målet nås delvis. 
 

 
  
 Mål: Andelen personer i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i förhållande till föregående år. 
 Resultat: Antalet sysselsatta har fortsatt öka under 2018. Antalet arbetslösa (öppet arbetslösa och i konjunkturprogram) 

minskade med 760 personer under 2018. Antalet individer 18-64 år i Jönköpings län som uppbär ekonomiskt bistånd 
(försörjningsstöd) minskade med 812 stycken under 2017.

1
  

Målet är nått. 
           

 
  
 Mål: Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas. 
 Resultat: Komplett statistik saknas i nuläget. Det går dock utläsa att den långa arbetslösheten bland utlandsfödda ökar 

jämfört med tidigare, men det är naturligt med tanke på det stora inflödet 2015-2016. Många utbildningssatsningar görs för 
närvarande för att korta tiden mellan uppehållstillstånd och arbete. Det är också svårt att mäta etableringstid kopplat till en 
geografi, eftersom nyanlända flyttar vidare i ganska stor omfattning redan efter ett par år. 

 

 
          
 Mål: Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka. 
 Resultat: Förvärvsintensiteten (sysselsatta) bland utlandsfödda 20-64 år i Jönköpings län ökade från 62,1procent 2016 till  
 64,2 procent 2017.  
 Målet är nått. 
 

                                                           
1 Socialstyrelsens årsstatistik över antal biståndsmottagare 18-64 år. 
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Förstärkt kompetensplattform 
Arbetet med att stärka kompetensförsörjningen i 

länet har fortsatt under året. Samordning av nätverk 

för yrkeshögskoleutbildare, studievägledare med 

flera har fortsatt. Kontakt med rektorerna för 

vuxenutbildningen i kommunerna har påbörjats och 

kompetensrådet har arbetat aktivt under 2018. 

 

Regional utveckling har under året ansökt om 

projektmedel från Tillväxtverket gällande 

basfinansiering inom kompetensförsörjnings-

uppdraget och har beviljats medel för två år framåt. 

Valideringscheckar 
I uppdraget med att erbjuda näringslivet 

valideringscheckar för att stärka och utveckla 

kompetensen visade det sig att det inte var juridiskt 

möjligt då en förordning krävs. 

 

Verksamheter som Region Jönköpings län stödjer 

Region Jönköpings län har fortsatt gett 

verksamhetsbidrag till Science Park Jönköpings län, 

Almi Företagspartner AB, Ung Företagsamhet, 

Companion och Smålands Turism AB. 

 

Företagsjouren har sedan något år tillbaka en 

gemensam organisation och projektledning med 

Region Östergötland. Verksamheten är en 

permanent del inom Regional utveckling i Region 

Jönköping län och kommer bli en permanent del 

även i Region Östergötland vid årsskiftet 

2019/2020. Under 2018 har det tecknats ett 

långsiktigt samarbetsavtal mellan Region 

Jönköping län och Region Östergötland avseende 

Företagsjouren. 

 

Fram till och med december 2018 har 580 företag 

med 5 849 berörda anställda varit i kontakt med 

Företagsjouren. För 2018 är resultatet att vi räddat 

314 st. arbetstillfällen och 88 företag har ansökt om 

hjälp och fått detta. En pluseffekt i verksamheten är 

att det skapats 22 nya företag genom inkråmsaffärer 

eller försäljning av del i befintligt företag sedan 

starten av verksamheten. 

En stark växande besöksnäring 
Under 2018 har Region Jönköpings län ansökt om 

och beviljats naturturism checkar för turismföretag 

inom länet att söka. Ansökan kan göras fram till 

och med april 2019. 

 

Smålands Turisms projekt kring hållbar 

produktutveckling (med ekonomiskt stöd av 

Tillväxtverket och Region Jönköpings län) går 

vidare i pilotdestinationerna med fyra områden: 

cykling, entreprenörskap i skyddat natur, mat och 

unika boenden. Under 2018 har man bland annat 

arbetat med Kulturreservatet Åsens by för att 

utveckla mat- och kulturprodukter. En strategi för 

naturturism har också tagits fram. Smålands Turism 

har informerat små företag inom naturturism om de 

mikrostöd som finns att söka vilket har resulterat i 

ett antal beviljade ansökningar. I den livsmedels-

strategi som antogs i juni i regionstyrelsen finns 

också en särskild del kring besöksnäringen. 

Utökat analys-, prognos- och 
uppföljningsarbete 
Arbetet med BRP+ har fortsatt och utveckling har 

skett tillsammans med regionerna i Sverige och 

Tillväxtverket. Workshops har genomförts med 

syfte att öka användbarheten av BRP+ regionalt. 

Indikatorerna kommer fortsatt att utvecklas.  

Digitaliseringen – en utmaning och en 
möjliggörare för företagen 
Arbetet med att förstärka digitaliseringsprocessen 

inom näringslivet har pågått under året. En aktivitet 

som sker löpande är arbetet med digitaliserings-

checkar som företag kan söka hos Region 

Jönköpings län och Almi.  

 

Regional utveckling genomförde konferensen Tema 

Digitalisering i augusti där länets olika aktörer 

bjöds in för att få möjlighet att möta andra aktörer, 

få inspiration och ny kunskap inom området. Olika 

aktörer från länet var även representerade med 

monter samt höll seminarium under dagen. 

 

I länet pågår projekt för att stödja och utveckla länet 

inom digitalisering.  

Utveckling av de gröna näringarna/Stödja 
jord- och skogsbruk 
Den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings 

län 2030 I Jönköpings län har vi nära till bra mat 

blev klar under året. För att ta fram en handlings-

plan påbörjades arbete med att rekrytera en 

samordnare för livsmedelsstrategin och väntas vara 

klar i början på 2019.  

 

Smålands skogsstrategi lanserades i januari 2018 

och under året har rekrytering av en samordnare 

genomförts. Samordnaren ska även ansvara för 

strategin Träregion Småland. 

 

Projektet vandringsleder i Småland har fortsatt och 

drivs fortsatt av Mullsjö kommun.  

Smart Housing Småland/Träregion Småland 
Arbetet inom Smart Housing fortgår enligt plan. En 

större framtidsinriktad konferens äger rum i januari 

2019 på Vandalorum, där ett av syftena är att tänka 

längre och bortom 2023 när Vinnovas Vinnväxt-

medel inte finns kvar. Den småländska skogs-

strategin blev klar och lanserades i januari 2018. 

Beslut togs att samverkan mellan skogsstrategin 
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och strategin för Träregion Småland skulle 

samordnas. I slutet på 2018 rekryterades en regional 

samordnare för detta uppdrag. Samordnaren är 

lokaliserad till Region Kronoberg. 

Kommersiell service 
För det särskilda driftsstödet, som funnits i några år, 

ändrades reglerna inför 2018. Det innebar i vårt län 

att sexton butiker istället för tidigare två var 

berättigade till stödet och det har hjälpt flera ”sista 

butiken på orten” att överleva. Några servicebidrag 

har också beviljats, ungefär samma antal som 

tidigare år. Under året har det regionala service-

programmet reviderats och uppdaterats och kring 

detta arbete har ett par möten hållits och de flesta av 

länets kommuner har svarat på remissen om 

programmet. 

Bättre kapitalförsörjning för företag 
Almis samlade låneverksamhet (mikrolån, 

innovationslån, företagslån, exportfinansiering) 

beviljade 2018 sammanlagt 55 mnkr, vilket var en 

liten minskning från 2017 då beloppet var 66 mnkr. 

För 2019 är dock budgeten för låneverksamheten 

satt till 80 mnkr. Att summan varierar en del mellan 

åren kan bero på flera saker bland annat 

konjunkturella effekter. När det gäller riskkapital 

har Almi Invest Småland och öarna haft ett bra 

inflöde av investerings-förfrågningar under 2018 

vilket även hållit i sig inpå 2019. Under hösten 

2018 medgav Tillväxtverket vissa lättnader i 

investeringskriterierna vilket innebär att Almi 

Invest numera även kan investera i något mer 

mogna bolag, det vill säga bolag äldre än sju år. 

Under 2018 har Almi Invest via 18 investeringar, 

investerat 13,9 miljoner kronor i bolag i Småland 

och på Gotland. Under 2018 har Almi Invest 

genomfört sin första stora exit som gav ett 

överskott. 

Inrätta ett industriellt  
utvecklingscenter (IUC) 
Arbetet med att inrätta ett industriell 

utvecklingscenter kommer att hanteras framåt 

utifrån analys av de ledningssystem och nätverk vi 

har i länet. I samband med att handlingsplaner för 

den regionala utvecklingsstrategin arbetas fram 

kommer formen för detta arbete att utvecklas. 

Regionalt tillväxtråd/näringslivsråd 

Till grund för Region Jönköpings läns arbete med 

innovation ligger den regionala utvecklingsstrategin 

samt länets innovationsstrategi. Utifrån 

innovationsstrategin har ett antal initiativ tagits för 

att stärka länets innovationsklimat. Några av dessa 

initiativ har koppling till nybildade grupper inom 

området kunskap och innovation. Sedan tidigare 

finns också länets näringslivschefsgrupp som 

sammankallas av Region Jönköpings län sex gånger 

om året. Gruppen består av länets näringslivschefer 

samt personer i ledandebefattning från Almi, 

Science park, Ung företagsamhet och Jönköpings 

University. Det finns också ett Aktörsråd där 

representanter för det företags- och innovations-

stödjande systemet träffas regelbundet. Det är 

viktigt att eventuellt innovationsråd/tillväxtråds 

ansvar och avgränsning passar in i den struktur som 

finns sedan tidigare. Det pågår också en översyn av 

mötes- och nätverkssystemet för de regionala 

processerna för att säkerställa att dessa är adekvata, 

möter behoven, strategierna och bidrar till att nå 

målen. Denna process är nära kopplad till 

revideringsprocessen av den regionala utvecklings-

strategin så att förutsättningarna för strategins 

genomförande stärks genom ett genomarbetat 

ledningssystem för dess genomförande. Frågan om 

innovations-/ tillväxtråd integreras i den processen.  

IT-spåret 
Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022 

mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun 

Campus I12 och Samordningsförbunden 

Finnveden, Södra Vätterbygden och Höglandet. 

Sommarpraktik för unga 
Sommaren 2018 genomfördes konceptet Ung Drive 

i alla länets kommuner för att ge ungdomar 

möjlighet att starta företag. Totalt medverkade över 

120 ungdomar i länet och deltagarna var enligt 

utvärdering väldigt nöjda med konceptet. 
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KUNSKAP OCH INNOVATION 
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt 

för individers och för en regions utveckling. Dagens 

samhälle med ständiga krav på nya eller förbättrade 

kompetenser ställer krav på en väl utbyggd 

utbildningsverksamhet med både bredd, djup och 

kvalitet. I jämförelse med andra län har Jönköpings 

län låg utbildningsnivå och behöver öka möjlig-

heterna för länets invånare att ta till sig ny kunskap 

och stärka möjligheterna för individers utveckling. 

Näringslivets investeringsgrad inom forskning och 

utveckling (FoU) är låg och under snittet för riket. 

Detta påverkar näringslivets möjligheter till 

innovation samt tjänste- och produktutveckling. 

  

Innovation är en framgångsfaktor för att nå de över-

gripande målen i den regionala utvecklingsstrategin. 

Innovationer är resultatet av kunskap, kreativitet och 

acceptans för förändring; de uppstår ofta som ett 

resultat av mötet mellan olika kunskaper, kompe-

tenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher 

och sektorer. Mångfald är därför en viktig förut-

sättning för att idéer ska uppstå och omsättas till ny 

ekonomisk verksamhet och tillväxt. 

 

Ett gott innovationsklimat förutsätter en samverkan 

mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och 

civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar 

och lösningar. Jönköpings län står här inför ett antal 

utmaningar såsom ett lågt kunskapsinnehåll i det 

som produceras, traditionella synsätt samt glesa 

geografiska strukturer. 

 

Länet har dock stora fördelar med en industriell och 

entreprenöriell tradition med internationell lyskraft. 

Vi har ett regionalt innovationsstödsystem som är 

unikt förankrat i länets alla kommuner. Jönköping 

University är en expansiv högskola, vars samverkan 

med omgivande samhälle är nationellt framstående. 

Utvecklingsförmågan inom hälso- och sjukvård är 

nationellt och internationellt uppmärksammad och 

samverkan fungerar väl i det innovationsfrämjande 

stödsystemet. 

 

En högskola med starkt stöd från Region 

Jönköpings län, länets kommuner och näringslivet 

är en betydelsefull faktor för länets tillväxt. 

Jönköping University utmärker sig som högskola 

genom att ha en stark internationell profil och en 

stark näringslivskoppling. 

Inriktningsmål 
Alla människor har lika möjligheter att delta och 

bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och 

hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald. 

 

Mätbara målvärden 
  

 Mål: Andelen länsinvånare som har högre utbildning än treårig gymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet. 
 Resultat: För åldersgruppen 25-64 år har länets andel ökat från 34,8 procent 2016 till 35,4 procent 2017, medan rikets 

andel har ökat från 42 procent 2016 till 44,3 procent 2017. Totalt ökade avståndet med 1,7 procentenheter mellan 2016 
och 2017. Målet nås inte.   

 

 
 

 Mål: Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år. 
 Resultat: Andelen förstahandssökande till yrkesprogram på gymnasiet minskade från 39,2 procent 2017 till 38,7 procent 

2018. Målet nås inte. 
 

 
 

 Mål: Antalet studerande på yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år. 
 Resultat: Antalet studerande på länets YH-utbildningar ökade från 1 546 år 2016 till 1 729 år 2017. Målet är nått. 
 

 
  

 Mål: Andelen gymnasieelever som fullföljer gymnasieutbildning och tar ut examen inom fyra år ska öka. 
 Resultat: Andelen minskade från 73,6 procent 2017 till 73,1 procent 2018. Målet nås inte. 
 

 
 

 Mål: Antalet platser på länets yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande till genomsnittet de senaste tre åren.  
 Resultat: Antalet beviljade platser med avslut 2015-2021 var 2 253 år 2015, beviljade platser med avslut 2016-2021 var  
 2 676 platser 2016. Beviljade platser med avslut 2017-2024 var 2 717 platser. 2017. Målet är nått. 
 

 
 

 Mål: Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras jämfört med föregående år.  
 Resultat: Innovationsindex mäts vartannat år. Jönköpings län har förbättrat positionen från 13:e plats 2015 till  
 10:e plats 2017. Målet är nått. 
 

 



REGIONAL UTVECKLING 
 

7 

En regional innovationsstrategi och en 
smart specialiseringsstrategi 
I processen kring den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS) pågår ett arbete kring smart specialisering 

för länet och under våren 2018 har en process 

pågått för att identifiera de områden som kan utgöra 

smart specialisering i Jönköpings län. De sex 

områden som identifierats är: 

1. Smart industri/kunskapsintensiva 

tillverkningsföretag 

2. E-handel och logistik 

3. Skogsnäring och träförädling 

4. Besöksnäring 

5. Livsmedel och livsmedelsförädling  

Samverkan med Jönköping University 
Under året har fortsatt samverkan men Jönköping 

University ägt rum inom till exempel olika projekt 

som Transform to AAA, inom satsningen av en 

regional forskningsfond samt inom SPARK-miljön 

som invigdes 2017. SPARK är en forsknings- och 

utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv 

produktframtagning. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL: Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med 
hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

FRAMGÅNGSFAKTOR Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering 
och inriktning

Region Jönköpings län erbjuder ett brett utbud av 

utbildningar inom både gymnasieskolans 

naturbruksprogram och inom folkhögskoleområdet. 

 

Naturbruksutbildningarna i Tenhult och Stora 

Segerstad drivs på uppdrag av länets kommuner. 

Skolornas inriktningar är lantbruk, skogsbruk, 

djurvård, häst, hund, samt trädgård. Verksamheten 

baseras på en överenskommelse om samverkan med 

kommunerna under en tioårsperiod. 

 

Uppdragutbildningarna på Stora Segerstads natur-

bruksgymnasium har utvecklats. En utbildnings-

form för yrkesbytare som är intresserade av arbete 

inom de gröna näringarna har tagits fram. 

 

Vid Sörängens folkhögskola i Nässjö finns allmän 

kurs, naturvetenskapligt basår, skrivarlinje och de 

estetiska kurserna bild, keramik, foto och 

animation. 

 

Vid Värnamo folkhögskola finns fem 

högskoleförberedande profiler på allmän linje, tre 

yrkesförberedande utbildningar som efterfrågas på 

arbetsmarknaden samt baskurs för deltagare med 

funktionsnedsättning. 

 

Värnamo folkhögskola erbjuder även, tillsammans 

med Arbetsförmedlingen, etableringskurser som en 

del i nyanländas etableringsplan. SFI (svenska för 

invandrare) ingår som en del i etableringskursen. 

 
 
 Mål: 1,0 förstahandssökande per utbildningsplats (gymnasieskolan). 
 Resultat: 0,93. Målet är delvis uppfyllt. 
 

 

Antalet förstahandssökande per utbildningsplats på 

naturbruksgymnasierna är nästan i nivå med 2017 

men når inte målet på 1,0 sökande per plats. 61 

procent av de förstahandssökande var kvinnor och 

39 procent var män. Många av eleverna kommer in 

på sitt andra- eller tredjehandsalternativ. Båda 

skolorna har god tillströmning av elever. 

 
 
 Mål: 2,0 sökande per utbildningsplats (folkhögskolan). 
 Resultat: 2,0 Målet är uppfyllt.  

 

 

Elevtillströmningen har varit fortsatt god till 

Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhög-

skola. 67 procent av de sökande var kvinnor och 33 

procent var män. Sörängens folkhögskola profilerar 

sig mot kulturområdet och Värnamo folkhögskola 

inom folkhälsa.  
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 Mål: Minst 80 procent nöjda elever (gymnasieskolan). 
 Resultat: 83 procent. Målet är uppfyllt. 

 

 
 
 Mål: Minst 80 procent nöjda deltagare (folkhögskolan). 
 Resultat: 89 procent. Målet är uppfyllt. 

 

 

Inom folkhögskolorna är kvinnor något mer nöjda 

än män och inom naturbruksgymnasierna är män 

något mer nöjda än kvinnor. 

Perspektiv: Process och produktion 

STRATEGISKT MÅL: Eleverna ska slutföra sin utbildning 

FRAMGÅNGSFAKTOR Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov 

 
 
 Mål: 90 procent av de studerande ska slutföra sin utbildning med godkänd examen (gymnasieskolan). 
 Resultat: 76 procent. Målet är inte uppfyllt. 
 

 

Uppgiften om andel elever som slutför sin utbildning 

inom naturbruksgymnasierna omfattar enbart de elever 

som slutför utbildningen med godkänd examen. Målet 

nås inte och en liten försämring har skett jämfört med 

2017. Eleverna på vissa program är mycket 

eftertraktade på arbetsmarknaden och är svåra att 

behålla studietiden ut. 

Ytterligare en orsak till att målet ej nås är att antalet 

elever med ökat stödbehov har ökat. 

 

 
 
 Mål: 85 procent av de studerande ska slutföra sin kurs (folkhögskolan). 
 Resultat: 94 procent. Målet är uppfyllt. 

 

 

Andel deltagare som slutför kurs inom 

folkhögskolorna har ökat jämfört med 2017 och 

målet nås.  

 

Folkhögskoleutbildningen har 2018 ökat med cirka 

1 500 elevveckor, vilket är en ökning med nästan 

tre procent.  

 

 

Tabell 18 Utbildning, antal elevveckor 2014–2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Folkhögskoleutbildning      

Egna folkhögskolor 13 051 12 542 13 711 14 740 14 116 

Övriga folkhögskolor 34 769 34 478 33 748 33 625 35 373 

Uppdragsutbildning - folkhögskolor  1 032 1 750 2 334 2 705 

Summa   48 052 49 209 50 699 52 194 

       

Gymnasieutbildning       

Gymnasieutbildning - naturbruk   12 680 12 420 13 244 13 990 14 464 

Uppdragsutbildning - naturbruk 4 880 2 366 2 825 2 829 2 416 

Summa 17 560 14 786 16 069 16 819 16 880 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 

STRATEGISKT MÅL: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med 
nya krav 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet 
i skolan 

På alla skolor genomförs kontinuerligt 

utvecklingssamtal mellan arbetsledare och 

medarbetare, kopplat till den pedagogiska 

förnyelsen och utvecklingen av olika kurser. 

Kompetensutveckling är på motsvarande sätt 

kopplad till kraven på, och behovet av, förnyelse 

och kvalitet i skolarbetet. 

 
 
 Mål: Minst 90 procent av lärarna inom gymnasieskolan ska vara behöriga (ämnes- och pedagogisk behörighet). 
 Resultat: 94 procent. Målet är uppfyllt. 

 

 

På skolorna arbetar man för att successivt öka 

andelen behöriga lärare, framförallt genom att ge 

befintliga lärare kompletterande utbildning.  

 
 
 Mål: Minst 1,8 i lärartäthet – antal årstjänster per 1 000 deltagarveckor (folkhögskolan) 
 Resultat: 1,9. Målet är uppfyllt. 

Perspektiv: Ekonomi 

STRATEGISKT MÅL: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

FRAMGÅNGSFAKTORER Kostnadseffektiv verksamhet 

 
 Mål: Nettokostnaden ska inte överstiga budget. 
 Resultat: Målet är uppfyllt. 
 

 

Utbildningsverksamheten redovisar ett överskott på 

cirka 4,1 miljoner kronor. Merparten av överskottet 

för folkhögskolorna kan hänföras till statens 

utökade bidrag för etableringskurs samt utökat 

bidrag för extraveckor.  

 

Naturbruksgymnasierna redovisar fjärde året i rad 

ett positivt resultat. Den stora förbättringen av 

ekonomin är dels en följd av att den tidigare 

beslutade åtgärdsplanen har fått genomslag på 

kostnadssidan, dels en följd av god tillströmming av 

elever. Året 2018 redovisades ett positivt resultat på 

1,1 miljoner kronor. Resultatet balanseras årligen 

mot den regleringspost som finns mot länets 

kommuner. Vid utgången av 2018 finns nu ett totalt 

balanserat överskott på 7,3 miljoner kronor. 
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LIVSMILJÖ 
En god livsmiljö bidrar till ett läns attraktionskraft 

och ökar människors välbefinnande. Region 

Jönköpings län lägger stor vikt vid kultur och ser det 

som en stark faktor för en god livsmiljö, en del av 

vår attraktionskraft och en utvecklingsfaktor i länet. 

Vi finansierar regionövergripande kulturaktiviteter i 

egen regi, men ger även bidrag till externa kultur-

utövare. Förutom att satsa på kultur ska övriga 

insatser inom regional utveckling också bidra till en 

hållbar livsmiljö och ett attraktivt län. På så vis kan 

livsmiljö-begreppet ses som ett horisontellt begrepp 

som ska genomsyra alla satsningar i länet. 

Kopplingen till hållbarhet hänger nära ihop med 

livsmiljön. Miljön omkring oss är en stor del av vår 

livsmiljö och bidrar till vårt läns attraktionskraft. 

Region Jönköpings län ger även stöd till ett stort 

antal föreningar som bidrar till demokratiutveckling 

och föreningsutveckling i länet. 

Inriktningsmål 
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livs-

villkor samt en god och sund arbetsmiljö som är 

attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt 

län. 

Mätbara målvärden 

 
 Mål: Det negativa inrikes flyttnettot ska minska i jämförelse med föregående år. 
 Resultat: Under 2018 blev det inrikes negativa flyttnettot -482 personer. År 2017 var flyttnettot -613 personer.  

Målet nås.  
 

 

 

Kultur 
Ett rikt kulturutbud är betydelsefullt för 

attraktivitet, tillväxt och utveckling. Möjligheten att 

aktivt delta i eller ta del av kulturutbud är viktigt för 

individers välfärd och välbefinnande.  

Regionens kulturverksamhet 
Region Jönköpings län utövar sitt regionala 

kulturansvar genom kulturinstitutionerna Smålands 

Musik och Teater, Jönköpings läns museum samt 

kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, 

hemslöjd samt regionbibliotek. Dessutom ger 

regionen ett omfattande stöd till organisationer 

inom kulturområdet och det fria kulturlivet. 

Regional kulturplan 
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för 

statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet 

med modellen är att skapa ökat utrymme för 

regionala prioriteringar och variationer vilket 

innebär att Region Jönköpings län ansvarar för 

fördelningen av statsbidrag till regional verksamhet. 

Den regionala kulturplanen ligger till grund för 

fördelningen. Kulturplanen för 2018-2020 har tagits 

fram i samråd med länets kommuner och andra 

regionala aktörer. Kulturplanen sätter extra fokus på 

barn och ungas möjlighet till kulturella upplevelser. 

Kulturen ska nå ut till fler 
Digitaliseringen skapar förutsättningar för fler att ta 

del av och skapa kultur, det gäller såväl barn och 

unga som äldre. 2018 startade projektet Scenkonst-

digitalisering som drivs av Smålands Musik och 

Teater fram till och med 2021. I projektet kommer 

man att samarbeta med musikinstitutioner på flera 

platser i landet och utomlands men främst med 

kulturskolor i länet. I den kommun där det inte finns 

lärare på ett specifikt instrument kan musiker ur 

sinfoniettan undervisa från Kulturhuset Spira i 

Jönköping. Det finns också möjlighet för musik-

lärare ute i länet att få vidareutbildning från 

Stockholms Musikpedagogiska institut (SMI) via 

systemet. Vid konserter ute i länet kan till exempel 

orkestern spela i Kulturhuset Spira medan dekor och 

sångare turnerar till mindre lokaler i länet där det 

inte finns utrymme för sinfoniettan. 

Skapa ett spelkulturinstitut 
Aktiviteten är påbörjad och samtal bör göras med 

fler aktörer för att gå framåt. 

Skapa förutsättningar för konstutövare 

Aktiviteten är påbörjad och samtal bör göras med 

fler aktörer för att gå framåt. 

Smålands Musik och Teater  
ska skapa fler kulturella möten 
Smålands Musik och Teater har besökt teater-

föreningar och kulturchefer i länet i syfte att skapa 

dialog och undersöka statusen på scenrum. Kultur 

och utveckling samt Smålands Musik och teater har 

bedrivit verksamhet i alla länets kommuner. 

 

Alla skolor i Jönköpings län har haft möjlighet att 

se en föreställning gratis i Kulturhuset Spira. För 

läsåret 2018-2019 erbjuds produktionen Olga 

Kastar Lasso för årskurs 2 samt Rytmen 2.0 för 

årskurs 7. Region Jönköpings län bekostar biljetten 

medan transporter till och från Kulturhuset Spira 

bekostas av skolan eller kommunen. Många 
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kontakter har tagits med länets skolor för att 

informera om barnkulturpengen. Av cirka 8000 

inbjudna har 5749 elever varit på en föreställning.

Projekt Vandringsleder i Småland 
Arbetet med Smålandsleden går vidare med en 

projektanställd i Mullsjö kommun vars tjänst är 

delvis finansierad av Region Jönköpings län. De 

ursprungliga 65 milen som skulle utvecklas är 

numera 90 mil eftersom fler kommuner är med. En 

app för leden lanserades sommaren 2018 som 

innehåller de basfakta som behövs för att vandra 

valfria delar av leden. 

Filmbyn Småland 
Filmbyn har nu varit öppen sitt första hela 

kalenderår. Sommarens varma väder ledde till färre 

besökare än förväntat denna sommar men cirka 

hälften av besökarna är utländska turister. De 

besökare som kommit har varit mycket nöjda med 

sitt besök enligt de kundenkäter som gjorts. Man 

blev också nominerade till Årets turismpris i 

Jönköpings län. Under året har också arbetet med 

utomhusmiljön påbörjats så att en lekplats för 

mindre barn nu är på plats. Arbetet med den 

filmpedagogiska delen fortsätter och där söker man 

medel från flertal olika finansiärer för att 

förverkliga flera idéer. 

Bidrag till politiska ungdoms 
organisationer, ungdomsorganisationer, 
pensionärsorganisationer  
Beslut om bidrag för 2018 togs i nämnden för 

arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 24 

januari 2018. 

Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL: Medborgarnas intresse och engagemang i 
samhällslivet. 

FRAMGÅNGSFAKTOR Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapas engagerade och 
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser 

Kontakter finns med det lokala kulturföreningslivet 

för att öka spridning av kulturutbudet och nå en 

bredare tillgänglighet.  

 

Projekt och utställningar som Region Jönköpings 

län genomför är alltid tillgängliga för allmänheten 

och i huvudsak kostnadsfria. Ett stort kontaktnät 

bidrar till välbesökta projekt och efterfrågan på 

arrangemang.  

 
 

 Mål: Fler än 70 000 besökare/publik vid Smålands Musik och Teater, Kulturhuset Spira. 
 Resultat: 70 121 besökare/publik. Målet är uppfyllt.  
 

 

Smålands Musik och Teater har nått publikmålet 

för 2018, men en minskning jämfört med 

föregående år. Musikalen On The Town blev en 

stor publiksuccé och är den största anledningen till 

att målvärdet nåddes. 

 
 

 Mål: Fler än 30 000 besökare/publik vid Smålands Musik och Teater utanför Kulturhuset Spira. 
 Resultat: 30 111 besökare/publik. Målet är uppfyllt.  
 

 

Smålands Musik och Teater har nått publikmålet 

utanför Spira. 

 
 

 Mål: Minst 25 000 besökare/publik vid föreställningar för barn och ungdom. 
 Resultat: 24 968 besökare/publik. Målet är delvis uppfyllt.  
 

 

När det gäller besökande/publik vid föreställningar 

riktade till barn- och ungdom har publikmålet inte 

riktigt nåtts. Detta beror på att föreställningar blivit 

inställda då skolorna inte haft ekonomiska 

möjligheter att lösa transportfrågan. 
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STRATEGISKT MÅL: Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i 
kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län 

 
 Mål: Samtliga kommuner ska få del av kulturverksamhet. 
 Resultat: Målet är uppfyllt. 

 

Perspektiv: Process och produktion 

STRATEGISKT MÅL: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. 
Dialog med civilsamhället 

FRAMGÅNGSFAKTOR Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 

Under hösten genomförde Smålands Musik och 

Teater musikaluppsättningen On the Town som 

blev en stor publiksuccé. Även dramat Den sista 

elden blev framgångsrik. 

 

På Smålands musik och teater har man även i år 

lagt stort fokus på barnen. Genom Region 

Jönköpings läns barnkulturpeng har elever från 

lågstadiet och högstadiet bjudits in till en gratis 

scenkonstupplevelse i Kulturhuset Spira. 

 

Under året har även barn och unga bjudits in till 

”Unga Spira-dagen”, där barn och unga har fått 

möjlighet att prova på dansstilar och se 

dansföreställningar. 

 

Jönköpings Sinfonietta har Kulturhuset Spira som 

sin fasta spelplats. Orkestern spelar också 

regelbundet även i andra konsertlokaler, kyrkor och 

skolor i Jönköpings län. 

Inom enheten Kultur och utveckling har man under 

året startat upp ett pilotprojekt Kultur i vården som 

haft utställningar och programverksamhet för barn 

på Länssjukhuset Ryhov. De har även varit med i 

projektet Hör & Gör som är ett metodutvecklings-

projekt riktat till barn och unga med funktions-

nedsättning, eller unga som tillhör en minoritet eller 

är nyanlända. 

 

Genom samarbeten med amatörer ges många, både 

barn, ungdomar och vuxna, möjlighet att skapa och 

få en djupare kontakt med musik och teater. 

 

Kulturforum 2018 genomfördes under året. Detta är 

ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, 

regionala och statliga företrädare för kulturen 

tillsammans med de fria kulturutövarna, 

organisationer samt det övriga civilsamhället kan 

mötas och utbyta tankar och visioner. 

 

Tabell 19 Kulturverksamhetstal 2014–2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Smålands Musik och Teater *)       

Totalt antal publik 119 678 112 918 119 576 103 415 100 232 

Totalt antal föreställningar 1 003 907 1 441** 644 642 

Publik per föreställning 119 124 83 161 156 

 

*) Från och med år 2017 redovisas värdena exklusive den verksamhet som bedrivs av organisationen Teateri. 2016 uppgick 
publiken till 6 509 och föreställningarna till 89 för denna organisation. 

**) Det höga antalet föreställningar 2016 beror på ”sago-projektet” som finansierades med asylmedel. 
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Perspektiv: Lärande och förnyelse 

STRATEGISKT MÅL: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med 
nya krav 

FRAMGÅNGSFAKTOR Tillgång till kunniga medarbetare 

Feriepraktik kultur genomfördes i länet med gott 

resultat. Det är ett regionalt projekt med syftet att 

öka sysselsättningsgraden för målgruppen 

ungdomar 16-19 år inom ett brett register av 

kulturaktiviteter och på kulturella platser i 

Jönköpings län, samt stödja civilsamhället, dess 

organisationer och föreningar. Tio kommuner i 

länet deltog och 29 olika arbetsplatser erbjöds för 

137 ungdomar. Inom projektet genomfördes även 

tre sommarskolor där ungdomar fick chansen att 

arbeta med sitt eget skapande tillsammans med 

professionella kulturutövare. Sommarskolor 

skapades inom tre olika kulturuttryck; film, dans 

och bild och form. Ungdomarnas syn på projektet 

var övervägande positivt. Flera uttryckte ett stort 

värde av att få träffa andra kulturutövare/ 

kulturintresserade och beskrev i utvärderingar att de 

genom sin feriepraktik fick en djupare inblick i ett 

kulturområde som var särskilt intresserant. 9 av 10 

feriepraktiksamordnare inom kommunerna ansåg 

att projektet gav dem möjligheten att anställa fler 

feriepraktikanter än vad de annars skulle ha kunnat 

göra och övervägande del av samordnarna ansåg att 

feriepraktik inom kultur är mycket viktigt för deras 

kommun. 
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Perspektiv: Ekonomi  

STRATEGISKT MÅL: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

FRAMGÅNGSFAKTOR Kostnadseffektiv verksamhet 

 
 Mål: Nettokostnaden ska inte överstiga budget. 
 Resultat: Målet är inte uppfyllt.  
 

 

Totalt sett redovisar kulturverksamheten underskott 

på 2,7 miljoner kronor. Smålands Musik och Teater 

redovisar ett negativt verksamhetsresultat på 1,2 

miljon kronor. Dessutom har en teknisk justering 

gjorts för semesterlöneskuld på 2,1 miljoner kronor. 

Ett överskott på 0,6 miljoner kronor återfinns inom 

övrig kulturverksamhet. 

 

 
 
Mål: Egenfinansieringsgraden inom Smålands Musik och Teater ska vara 16 procent eller högre. 

 Resultat: 16 procent. Målet är uppfyllt.  

 

 

Region Jönköpings län stödjer och främjar 

samarbetet med folkbildningen genom att lämna 

bidrag till studiedistrikt som är anslutna till 

studieförbund som får statligt stöd. Bidraget syftar 

till att främja länsinvånarnas behov och intresse för 

bildning, gemenskap och kultur. 

 

Region Jönköpings län är en av tre stiftare av 

Jönköpings län museum och bidrar med ett årligt 

anslag på cirka 20 miljoner kronor. 

 
INTERNATIONELLT ARBETE 
 

Vi lever i en global värld där omvärldens 

förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det 

internationella perspektivet är en viktig beståndsdel 

i det regionala utvecklingsarbetet. 

Assembly of European Regions (AER) 
Sommaren 2018 deltog Region Jönköpings län på 

ARE:s Summer Academy i Rumänien. På lägret 

deltar främst unga politiker från olika regioner inom 

AER men även politiker från AER deltar. Temat 

var kulturellt arv och från Jönköpings län deltog 

Filmbyn på sommarlägret tillsammans med två 

politiker och en ungdomspolitiker från Centerns 

ungdomsförbund. Två workshops genomfördes av 

Filmbyn som fokuserade på arbetet med hur de har 

förvaltat Astrid Lindgrens arv och utvecklat ett 

center för kultur och besöksnäringen i vårt län. 

Under året har två politiker deltagit på ARE:s 

sammankomster. 

Småland Blekinge Hallands  
Europakontor i Bryssel 
Arbetet inom Brysselkontoret har haft stort fokus 

på den framtida sammahållningspolitiken. Under 

våren anordnades en infrastrukturkonferens i 

Värnamo där Eloide Denizart, (EU policy officer 

Region Hauts-de-France/Brussels) och personal 

från vårt Brysselkontor deltog för att tala om 

höghastighetsbanan i Frankrike (Haute de France).  

 

I maj 2018 arrangerades Europaforum för andra 

gången i Alvesta. 

 

Under sommaren samordnade Region Jönköpings 

län svar på remiss angående kommissionens förslag 

till Europaparlamentets och rådets nio nya 

förordningar kring bland annat Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, Europiska 

socialfonden + och Europeiskt territoriellt 

samarbete (Interreg).  

Utländska direktinvesteringar 
Arbete med våra fyra fokusområden (hållbart 

byggande och boende, material och produktion, 

logistik och e-handel, besöksnäringen) har fortsatt 

under året. E-handel och logistik har fått mycket 

fokus i och med en pågående ansökning för ett 

ERUF-projekt som direkt gynnar området. Ett nytt 

fokusområde har kunnat växa fram i länet genom 

etablering av ett datacenter i Mariannelund. På sikt 

en betydande finansiell investering som också 
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kommer att innebära ett fyrtiotal jobb på orten. 

Arbete för att säkra ytterligare en etablering till vårt 

län har pågått och arbete för att stötta tio befintliga 

utlandsägda bolag i sina planer på eventuella 

expansioner har prioriterats för att säkra att dessa 

hamnar i Sverige. 

Be Global 
Projektet beviljades 2018 nya medel från ERUF för 

ytterligare tre års verksamhet. Sedan sommaren 

2018 utgör Beglobal en integrerad del av länets 

Exportsamverkan. Nya nationella medel för 

Exportsamverkan och insatser i länet utöver 

Beglobal ska inlämnas till Tillväxtverket under 

januari 2019. Projektet drivs av EEN (Enterprise 

Europe Network). 

Europa Direkt kontor 
Europa Direkt (ED) har under 2018 genomfört 

Model EU som är ett rollspel med syfte att ge 

gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i 

EU går till och hur komplext det är. Det är initialt 

ett samarbete mellan ED Halland och ED 

Jönköping. I mars 2018 ägde Model EU rum i 

Halmstad. Vinnande klass blev Kattegattsgymnasiet 

från Hallands län. 

 

Europaveckan arrangerades under vecka 19 då 

Europadagen inföll den 9 maj. Den 7 maj 

arrangerade ED Jönköping tillsammans med 

Jönköpings kommuns internationella samordnare en 

föreläsning med Vladislav Savic, tidigare 

utrikeskorrespondent och journalist på Sveriges 

Radio. 

 
SAMHÄLLSPLANERING 
 

Samhällsplanering handlar om att skapa och 

utforma det framtida samhället. Området involverar 

många olika delar såsom infrastruktur, 

kommunikationer, bostadsmiljöer och attraktiva 

miljöer. 

Regional översiktsplanering 
Region Jönköpings län driver ett projekt för 

utveckling av struktur och stråkbilder för att skapa 

underlag för en samlad hållning kring 

bostadsbyggnation och samhällsutveckling i länet I 

dag saknas endast Värnamos samt Habos 

översiktsplaner innan alla kommuner finns 

tillgängliga i en gemensam databas. Under 2019 

planeras arbetet mynna ut i gemensamma 

strukturbilder över planeringsläget och 

utvecklingspotentialen i länet. 

Miljö och klimat 
Arbetet med att ta fram en regional handlingsplan 

för att integrera och stärka klimat- och 

miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för 

perioden 2017–2020 har fortsatt och ett 

förtydligande ska vara Näringsdepartementet 

tillhanda senast 31 mars 2019. 

 

2018 togs beslut om att stödja Energikontoret Norra 

Smålands ansökan FASTR, snabbare omställning 

till fossilfria transporter i Jönköpings län, som är 

finansierat av regionalfonden. Projektets mål är att 

både stad och landsbygd i Jönköpings län har 

tillgång till en mångfald av förnybara och icke 

fossila drivmedels- och laddningsalternativ där 

regional infrastruktur, upphandlingar och 

drivmedelsproduktion främjar näringslivets och 

framförallt små och medelstora företags möjligheter 

att verka och utvecklas. 

 

Under 2018 har en överenskommelse om 

användande av biogas gjorts mellan länets 

kommuner och Region Jönköpings län. 

Infrastruktur 
Under 2018 har både nationell och regionala 

transportplaner för perioden 2018-2029 fastställts. 

Nationell plan innehåller flera viktiga satsningar för 

Jönköpings län exempelvis järnvägen Värnamo-

Vaggeryd-Nässjö/Jönköping (kallad Y:et), detta 

tack vare ett aktivt arbete och medfinansiering från 

Region Jönköpings län och berörda kommuner. 

Den regionala transportplanen för Jönköpings län 

har stort fokus på hållbarhet och säkerhet. Planen 

innehåller kraftfulla åtgärder för att stärka 

kollektivtrafiken i form av satsningar på järnvägen 

och hållplatsanläggningar. Planen innebär även en 

höjd ambitionsnivå för att förbättra gång- och 

cykelinfrastrukturen.    

Nya stambanor/Sverigeförhandlingen 
Projektet avslutat i månadsskiftet juni/juli 2018. 

Nytt projekt har beslutats i nämnden för Trafik 

Infrastruktur och miljö (TIM) med start januari 

2019. 

Digitalisering och bredbandsutbyggnad 
Arbetet med att ta fram en regional bredbands- samt 

en digitaliseringsstrategi påbörjades under året och 

beslut för båda strategierna planeras i början av 

2019. 
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En utredning av investeringskostnader för hushåll 

och företag påbörjades 2017 och 2018 var 

förstudien var klar. Studien har presenterats för 

Region Jönköpings län, länets kommuner samt 

Länsstyrelsen och kommer att vara ett viktigt 

underlag för det fortsatta arbetet i den regionala 

bredbandsstrategin med tillhörande handlingsplan i 

syfte att nå bredbandsmålen. 

Nordic Infra Center 
Projektet pågår till april 2019. Syftet med projektet 

är att öka regionens konkurrenskraft inom den 

järnvägsrelaterade sektorn. Projektet kommer backa 

upp små och medelstora företag, dess 

underleverantörer samt länets utbildningsaktörer 

inom den järnvägsrelaterade och infrastrukturella 

sektorn. Målet är att NIC skall medverka till att 

marknadsföra och positionera regionen som en 

betydelsefull och ledande aktör. Vid projektets slut 

är avsikten att NIC skall stå på egna ben och vara 

en efterfrågad aktör och samarbetspartner på 

marknaden. Arbete med att starta ett nytt projekt 

finansierat från europeiska regionala 

utvecklingsfonden påbörjades under hösten 2018.  

Kollektivtrafik 
En bra kollektivtrafik är väsentlig för ett läns 

utveckling eftersom den har stor betydelse för 

invånarnas arbetsresor, men även för resor till 

sjukvård, utbildning, handel, nöjen och rekreation. 

Ett ökat kollektivt resande är nödvändigt för en 

hållbar utveckling – miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt.  

 

Region Jönköpings län är kollektivtrafikmyndighet 

och har ansvar för finansieringen av den 

kollektivtrafik som omfattas av regionalt 

trafikförsörjningsprogram.  

 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 

Jönköpings län är en viktig del i den regionala 

planeringen. Det anger långsiktiga och strategiska 

mål för hur kollektivtrafiken kan bidra till den 

regionala utvecklingen och ett hållbart samhälle. 

Det nuvarande trafikförsörjningsprogrammet för 

länet antogs 2012 och gäller till 2025. En revidering 

av programmet gjordes 2016. 

 

För att de ökade ambitionerna i 

trafikförsörjningsprogrammet ska kunna 

genomföras i stadstrafiken i Jönköping är en ny 

bussdepå nödvändig. Beslut togs 2017 att bygga en 

ny bussdepå och tomtmark har köpts. 

Under 2018 har planering för den nya bussdepån 

pågått, bland annat via möten med en referensgrupp 

bestående av olika branschintressenter. 

 

Länstrafikens verksamhet omfattar dels allmän 

kollektivtrafik med buss och tåg, dels serviceresor 

bestående av sjukresor, färdtjänst och närtrafik. All 

trafik utförs på entreprenad av upphandlade 

trafikföretag. 

 

Trafiksystemen delas upp i tåg, länsbuss, stadsbuss 

och serviceresor. Tågsystemet bedrivs tillsammans 

med angränsande län under namnen Krösatågen, 

Västtågen, Östgötapendeln och Kust till Kust. 

Stadsbussarna trafikerar främst Jönköpings, Nässjö 

och Värnamo tätorter, men finns även i mindre 

omfattning i flera av länets andra kommuner. 

 

Regelverket inom serviceresor har förändrats så att 

det nu är möjligt att åka färdtjänst till vården. 

 

Under 2017 utreddes möjligheten att öka 

användandet av biogas som drivmedel inom 

Jönköpings län. Utredningens slutsatser har varit en 

viktig förutsättning i samband med 

trafikupphandlingar. I slutet av 2018 blev 

regionbussupphandlingen klar. I en stor del av länet 

kommer bussarna att köras på biogas i enlighet med 

biogasöverenskommelsen mellan länets kommuner 

och Region Jönköpings län. De nya avtalen startar i 

juni 2020. 

 

Region Jönköpings län ingår i Syd-taxan som är ett 

samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige med 

syfte att förenkla resandet över länsgränserna i 

Sydsverige. För att göra resandet så enkelt som 

möjligt är det viktigt att fortsätta arbetet med att ta 

fram gemensamma reseprodukter över alla 

länsgränser. Under året har ett nytt avtal tagits fram 

för detta samarbete. Även planering för införande 

av nytt biljettsystem har pågått under året. 

 

En "Prova på-kampanj" har genomförts i vissa delar 

av Jönköpings stadstrafik samt i Värnamo 

stadstrafik under hösten 2018.  

 

En resvaneundersökning avseende seniorer 

genomfördes som en del i framtagandet av 

beslutsunderlag i frågan om seniorkort. 
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Perspektiv: Medborgare och kund 

STRATEGISKT MÅL: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade 
serviceresor – för hållbar utveckling 

FRAMGÅNGSFAKTORER Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder 

 
 
 Mål: Nöjda resande, Allmän trafik (alla länsinvånare): 60 procent. 
 Resultat: 52 procent. Målet är delvis uppfyllt.  

 

Kvinnor: 53 procent Män: 50 procent Riksgenomsnitt: 53 procent   

 

 

 
 Mål: Nöjda resande, Allmän trafik (resenärer): 73 procent. 
 Resultat: 63 procent. Målet är delvis uppfyllt.  

 

Kvinnor: 63 procent Män: 63 procent Riksgenomsnitt: 59 procent   

 

Från och med 2018 är frågorna i enkäten 

Kollektivtrafikbarometern omformulerade (utförs 

av Svensk Kollektivtrafik). Nya målvärden är 

därmed framtagna till nästa års budget. 

 

 

 
 Mål: Nöjda resande serviceresor: 85 procent. 
 Resultat: 81 procent. Målet är delvis uppfyllt.  

 

Kvinnor: 81 procent Män: 80 procent Riksgenomsnitt: 79 procent 

 

Den kundupplevda kvaliteten i resandet med 

serviceresor ligger under målet men är i nivå med 

2017 och något bättre om man jämför med andra 

län.  

 

 

 
 Mål: Prisvärdhet: 50 procent. 
 Resultat: 44 procent. Målet är delvis uppfyllt.  

 

Kvinnor: 45 procent Män: 44 procent  Riksgenomsnitt: 43 procent   
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Perspektiv: Process och produktion 

STRATEGISKT MÅL: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik 

FRAMGÅNGSFAKTORER Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert 

 
 
 Mål: Resandeökning: 2,0 procent exklusive skolkortsresor. 
 Resultat: Minskning med 0,8 procent. Målet är inte uppfyllt.  
 

 

Under 2018 utfördes 22,6 miljoner resor. Totalt sett 

är det en resandeminskning 2018. Resandet har 

minskat inom stadstrafiken i Jönköping och inom 

regionbussarna. För tågtrafiken finns en ökning 

med cirka två procent. I de mindre tätorternas 

stadstrafik är ökningen cirka tio procent, där 

Värnamo stadstrafik ökar mest med cirka 50 

procent. Sommarens fria resor för ungdomar vilka 

finansierades med statsbidrag, ökade resandet i 

somras och dämpade den totala minskningen med 

cirka en procentenhet. 

 

Årets nivå på antalet resor ligger dock inom ramen 

för den långsiktiga målsättningen såsom den 

uttrycks i trafikförsörjningsprogrammet. 

 
 
 Mål: 9,0 påstigande/mil (regional trafik). 
 Resultat: 9,5 påstigande per mil. Målet är uppfyllt.  
 

 

Tabell 20 Verksamhetstal 2017–2018    

 Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Förändring 
2018-2017 

Länstrafik (tusental)    

Antal resor- buss och tågtrafik (inkl. skolkortsresor) 22 783 22 647 -136 

Andel regelbundna resenärer  

procent av länets invånare  

23,0 % 23,0 % 0,0 % 

    

Serviceresor (tusental) 681 692 11 

Härav färdtjänstresor 516 559 43 

Härav sjukresor 165 133 -32 

 

Effekterna av regeländringen som innebär att man kan åka färdtjänst till vården syns tydligt på statistiken inom 

serviceresor där antalet sjukresor minskar och antalet färdtjänstresor ökar. 

Perspektiv: Ekonomi 

STRATEGISKT MÅL: God hushållning av resurser på såväl kort som lång 
sikt 

FRAMGÅNGSFAKTORER Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag 

 
 Mål: Nettokostnaden för trafik och infrastruktur ska inte överstiga budget. 
 Resultat: Målet är uppfyllt.  
 

 

Länstrafiken redovisar ett överskott på 0,6 miljoner 

kronor för 2018. För de delar som avser trafik och 

infrastruktur finns ett överskott medan 

sjukreseverksamheten redovisar ett litet underskott. 

Vissa överskott på centralt budgeterade delar som 

ligger utanför Länstrafikens budget gör att det 
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ekonomiska resultatet för TIM-nämndens ansvars-

område uppgår till + 1,9 miljoner kronor. Inför 

2018 gjordes en indexuppräkning av biljettpriserna. 

Vidare ingår ett resurstillskott på 25 miljoner 

kronor utöver kostnadsindex-uppräkning i 2018 års 

budget för att finansiera kostnadsökningar och 

utökat trafikutbud.  

 

I somras erhölls ett statsbidrag för fria resor för 

skolungdomar. Det genererade ett visst överskott 

eftersom Region Jönköpings län redan 

subventionerar ungdomsresor kraftigt. 

 

Trafikkostnaderna inom regionbusstrafiken och 

tågtrafiken har varit höga under året. Inom 

regionbusstrafiken har förstärkningstrafik samt 

ökade bränslekostnader påverkat utfallet. Inom 

tågtrafiken har kostnaderna för ersättningstrafik 

varit höga som följd av att flera tåg under perioder 

varit tagna ur drift. Övriga intäkter har varit högre 

till följd av statsbidrag för sommarlovskortet samt 

vitesersättningar från entreprenörer på grund av 

kvalitetsbrister. 

 
 
 Mål: Kostnad/per resenärkilometer (serviceresor) ska inte öka mer än index (16,25 kronor). 
 Resultat: 17,15 kr. Målet är inte uppfyllt.  

 

 

Kostnaden ökar per resenärkilometer, vilket beror 

på nytt och dyrare trafikavtal samt att vissa 

trafikföretag har problem med leveransen så att 

andra och dyrare avrop måste göras. 

 

 
 
 Mål: Skattesubventionsgrad (allmän trafik): 60 procent 2018. 
 Resultat: 61,2 procent. Målet är delvis uppfyllt.  
 

 

Målet för skattefinansieringsgrad är satt till 50 

procent över tid. Den budgeterade nivån för 2018 

(60 procent) uppnåddes inte, men en förbättring har 

skett sedan föregående år som följd av högre 

intäkter i form av statsbidrag för fria resor för 

ungdomar under sommarlovet samt höga 

vitesbelopp från entreprenörer. 
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Medarbetare 
Utvecklingsarbetet inom Region Jönköpings läns verksamheter som kunskapsorganisation  
och en attraktiv arbetsgivare har fortsatt under 2018. 
 

STRATEGISKT MÅL: Delaktiga kompetenta och friska medarbetare 

FRAMGÅNGSFAKTOR Attraktiv arbetsplats 

 
Mål: Sjukfrånvaron ska inte öka i jämförelse med samma period föregående år. 

 Resultat: Sjukfrånvaron var 5,1 procent. Sjukfrånvaron för kvinnor var 5,7 procent och för män 2,7 procent.  
Målet är delvis uppfyllt. 

 

 

 
 Mål: Minst 90 procent av alla medarbetare ska ha medarbetarsamtal. 
 Resultat: 91 procent. Målet är uppfyllt. 
 

 

 
 Mål: Minst 90 procent av alla medarbetare ska ha en dokumenterad kompetensutvecklingsplan.  
 Resultat: 85 procent. Målet är delvis uppfyllt. 
 

 

 

Region Jönköpings län är en attraktiv arbetsgivare. 

Det är ett resultat av samspelet mellan chefer och 

medarbetare som har förmågan att omsätta 

grundläggande värderingar och verksamhets-

uppdrag i praktisk handling på ett framgångsrikt 

sätt. Kompetenta och delaktiga medarbetare är 

nyckeln till framgång. Medarbetare i Region 

Jönköpings län. 

 

Verksamheten utförs dels i egen regi, dels av 

privata aktörer. Region Jönköpings läns planering 

och åtgärder har betydelse för hela verksamheten, 

medan detta avsnitt främst handlar om medarbetare 

inom Region Jönköpings län. 

 

Vid årsskiftet 2018/2019 hade Region Jönköpings 

län 10 608 anställda. Av dem var 9 925 tillsvidare-

anställda och 683 visstidanställda (tabell 1).  

 

Region Jönköpings län mäter även antal anställda 

uttryckt i faktiska årsarbetare, vilket visar hur 

många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt 

under året. Hänsyn tas till både tjänstgöringsgrad 

och frånvaro. I genomsnitt har antalet ökat med 145 

faktiska årsarbetare under 2018 jämfört med 2017. 

De flesta personalgrupper ökar till antalet. Tabell 2 

visar förändring i anställningar och frånvaro jämfört 

med 2017. 

 

 

Tabell 1 Antal anställda i Region Jönköpings län 31 december 2018 

Anställning Kvinnor Män Totalt 

Tillsvidareanställda 8 001 1 924 9 925 

Visstidsanställda 455 228 683 

Totalt anställda 8 456 2 152 10 608 

Tjänstgöringsgrad 95,4 procent 97,5 procent 95,8 procent 
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Tabell 2 Faktiska årsarbetare i genomsnitt – förändring 2017–2018 

 Förändring årsarbetare 2017–2018 

Ökning tillsvidareanställda + 187 

Ökning visstidsanställda + 36 

Minskning timavlönade – 9 

Ökad sjukfrånvaro (färre i arbete) – 25 

Ökad föräldraledighet (färre i arbete) – 22 

Ökad övrig frånvaro (färre i arbete) – 22 

Förändring faktiska årsarbetare + 145 

 

 

Medelåldern för tillsvidareanställda 2018 var 46,4 

år, vilket är lägre jämfört med tidigare år. Sett till 

de senaste fem åren har medelåldern minskat med 

nästan två år. 

 

Semesterlöneskulden till de anställda var i 

genomsnitt 13,6 dagar (sparade semesterdagar) per 

anställd 2018. Det är en minskning med 0,3 dagar 

jämfört med 2017. 

 

Personalomsättningen (tillsvidareanställda som 

slutar) uppgick för 2018 till 9,6 procent inklusive 

pensionsavgångar, vilket är något högre än 2017 då 

omsättningen låg på 9,0 procent. Uppdelat per kön 

var personalomsättningen inklusive 

pensionsavgångar för kvinnor 9,2 procent och för 

män 10,8 procent. Exkluderat pensionsavgångar var 

personalomsättningen 7,0 procent under 2018. 

 

Antalet ålderspensioner 2018 var 257, en 

minskning jämfört med 2017. Vid årsskiftet fanns 

cirka 150 tillsvidareanställda som valt att arbeta 

kvar efter 65-årsdagen. De kommande fem åren 

beräknas i genomsnitt ungefär 270 personer gå i 

pension varje år. 

Kompetensförsörjning 
För att möta personalomsättningen rekryterades 

över 1 000 tillsvidareanställa medarbetare under 

2018. Trenden med att fler medarbetare 

tillsvidareanställs och färre visstidsanställs fortsatte. 

Generellt har kompetensförsörjningen i verk-

samheten fungerat väl under 2018. Sommar-

bemanningen påverkades av bristande tillgång på 

vikarier inom vissa yrkesgrupper och några 

verksamheter har under 2018 haft svårt med 

bemanning, vilket medfört begränsningar i antal 

vårdplatser.  

 

En regionövergripande kompetensförsörjningsenhet 

har startats med syfte att utveckla, förbättra och 

underlätta rekryteringsarbetet för chefer inom 

hälso- och sjukvården. 

 

Att trygga läkarförsörjningen är en medveten 

satsning sedan flera år. En utökning av såväl AT-

platser som antalet anställda ST har genomförts de 

senaste åren. Tillsammans med verksamheterna, 

studierektorer och AT-chefer pågår ett kontinuerligt 

arbete med att förbättra AT- och ST-koncepten. 

AT-läkare och ST-läkare är en viktig grund för 

försörjning av specialistutbildade läkare. 

Rekrytering av specialister från andra länder och 

svenskar som studerar till läkare utomlands har 

också haft betydelse.  

 

Den totala kostnaden för hyrläkare under 2018 

minskade med nästan 10 procent jämfört med 2017. 

Sett till helår är det inom primärvården en liten 

ökning av kostnaderna, men en positiv trend med 

en minskning sista kvartalet 2018 på nästan 40 

procent jämfört med sista kvartalet 2017. Arbetet 

utifrån Region Jönköpings läns handlingsplan och 

den gemensamma nationella strategi som togs fram 

mellan landsting/ regioner och Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) för att bli oberoende av 

inhyrd personal inom hälso- och sjukvården 

fortsätter under 2019 för hållbar bemanning. 

 

Förberedelserna inför start av läkarutbildningen 

fortsatte 2018. I januari 2019 blir Jönköping en av 

fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid 

Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 

studenter per termin. När utbildningen är fullt 

utbyggd får 150 läkarstudenter såväl teoretisk som 

praktisk utbildning i Region Jönköpings län. 

 

Flera åtgärder har genomförts under 2018 för att 

tillgodose ökat behov av grundutbildade sjuk-

sköterskor och specialistsjuksköterskor. En åtgärd 

för att påverka utbudet av antalet utbildningsplatser 

har varit ökad samverkan och dialog mellan ledning 

på lärosäte och landsting/regioner inom sydöstra 

sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region 

Östergötland och Landstinget i Kalmar). Det 

regiongemensamma introduktions- och utvecklings-

programmet för nyutbildade sjuksköterskor ger en 

trygghet och underlättar övergången från studier till 

arbetsliv.  

 

En stor del av det centrala anslaget för 

kompetensförsörjning har använts till 

utbildningsanställningar för medarbetare som 

utbildar sig till specialistsjuksköterska, under 2018 
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hade ca 75 personer utbildningsanställning. 

Anslaget har även använts till utveckling av 

medarbetare i studenthandledning för att handleda 

studenter i verksamhetsförlagd utbildning och 

utbildning för utlandsrekryterade läkare i språk och 

det svenska sjukvårdssystemet. 

 

För att underlätta kompetensförsörjningen och 

bemanningen inom vissa verksamheter har även 

rekryteringstillägget för ständig nattjänstgöring höjts 

samt en ny karriärtjänst för sjuksköterskor införts 

under året. Hittills har drygt 20 teamsjuksköterskor 

anställts inom Kirurgisk- och Medicinsk vård.  

 

Användandet av sjuksköterskor som hyrpersonal är 

fortsatt lågt inom Region Jönköpings län och 

kostnaderna har minskat ytterligare jämfört med 

2017.  

 

Arbete med rätt använd kompetens (RAK) pågår på 

flera olika sätt i verksamheten och anpassas utifrån 

varje verksamhets förutsättningar. Inom hälso- och 

sjukvården handlar det mycket om att fördela 

arbetsuppgifter mellan olika personalgrupper för att 

nå bästa möjliga kvalitet och effektivitet för 

patienten. Det kan exempelvis handla om 

mottagningsverksamhet med direktaccess till andra 

yrkesgrupper än läkare eller administrativ- och 

servicepersonal som tar över mer uppgifter för att 

frigöra tid för behandlare. 

 

Vårt koncept Attraktiv arbetsgivare har fortsatt att 

utvecklas under året med fokus på relations-

skapande aktiviteter och på att stärka varumärket. 

För professioner med hög personalomsättning, som 

till exempel psykologer, kuratorer och tandläkare, 

har det aktiva arbetet med rekrytering fortsatt. 

Totalt hade vi drygt 18 500 kandidater som sökte 

jobb hos oss förra året. 

 

Även under 2018 forskar många medarbetare och 

sju disputerade under året. Cirka 110 ansökningar 

om forskningsanslag och forskningstid beviljades. 

Region Jönköpings län satsar mycket på forskning 

och har bland den högsta forskningsaktiviteten 

utanför universitetslandstingen. Arrangemanget 

Forskarfredag genomfördes med många 

uppskattade populärvetenskapliga presentationer för 

allmänheten. 

 

Studenter är en betydelsefull målgrupp för framtida 

kompetensbehov och verksamhetsförlagd 

utbildning är ett viktigt inslag i kompetens-

försörjningen. Under 2018 genomfördes drygt 

8 800 studentveckor och drygt 2 000 veckor för 

omvårdnadselever. 

 

Under året har förarbetet för ett länsgemensamt 

Vård och omsorgscollege pågått, Höglandet har sin 

certifiering sedan tidigare och målet är lokala 

certifieringar även för Jönköping och GGVV-

regionen.  

Hälsa och arbetsmiljö  
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälso-

främjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social 

arbetsmiljö med målet att alla medarbetare ska 

uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska. 

Arbetet med kultur och värderingar på arbets-

platsträffar fortsatte under 2018. Gemensamma 

synsätt och gemensamma värderingar skapar 

trygghet hos medarbetarna och är en grund för goda 

arbetsförhållanden. 

 

Under 2018 genomfördes regelbundna arbetsmiljö-

utbildningar för chefer och skyddsombud i syfte att 

ge grundläggande kunskaper för att kunna verka för 

en hälsosam och hållbar arbetsmiljö tillsammans 

med medarbetarna. En extra utbildningssatsning 

inom rehabiliteringsprocessen har även genomförts 

där cirka 60 procent av alla chefer genomgått 

utbildning.  

 

Friskvårdsuppdrag och friskvårdsprojekt har 

genomförts med stöd av friskvårdsteam, för att ge 

stöd åt medarbetare och grupper som vill komma 

igång med aktiviteter och nå beteendeförändring. 

 

Ett antal initiativ pågår för att förbättra arbets-

miljön, öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro 

bland medarbetarna. Under 2017-2019 genomförs 

ett projekt för att skapa arbetsplatser som främjar 

hälsa där psykisk hälsa är ett fokusområde. 

Projektet är riktat mot ett urval av kvinno-

dominerade arbetsplatser eftersom sjukfrånvaron 

generellt sett är högre bland kvinnor än män. 

Projektet genomförs i samverkan med sju 

kommuner i länet och finansieras delvis av 

Europeiska socialfonden. 

 

Ytterligare ett projekt som pågått under 2017-2018 

syftar till att skapa ett förbättrat rehabiliterings-

arbete genom bland annat tidig och aktiv samverkan 

med hälso- och sjukvården och övriga aktörer i 

rehabilitering. Målet är att medarbetare som är i 

pågående sjukskrivning ska få ökat stöd och 

tidigare komma tillbaka till arbete. Projektet har 

avslutats under 2018 och erfarenheter såsom fortsatt 

samverkan mellan parterna, resfria möten för ökad 

tillgänglighet och stöd från HR behöver fortsätta. 

Projektet finansierades av Sveriges Kommuner och 

Landsting. 

 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet sker 

riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och 

uppföljningar regelbundet för att främja en god 

arbetsmiljö och för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. Verksamheterna har arbetat med riktade 

insatser utifrån sitt behov och från centralt håll har 
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övergripande insatser initierats. För att utveckla det 

systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet 

ytterligare, behöver vi utveckla arbetssätt med 

fokus på att förebygga och främja friskfaktorer, 

stödja processer/metoder och sprida goda exempel 

inom organisationen. 

 

Sjukfrånvaron ökade något för både kvinnor och 

män under 2018 jämfört med 2017. Det är 

framförallt den korta sjukfrånvaron som har ökat. 

Kvinnor har fortsatt en högre sjukfrånvaro än män 

och de yngre åldersgrupperna tenderar att öka sin 

sjukfrånvaro. Psykisk ohälsa av olika slag är 

generellt största orsaken till längre sjukskrivning. 

Ett annat perspektiv är att mäta frisknärvaro istället 

för sjukfrånvaro. Med friska avses de som har högst 

fem sjukdagar under ett år. Frisknärvaron för 

Region Jönköpings län är 60 procent för 2018, 

vilket är en procentenhet lägre än föregående år. 

Insatser av främjande, förebyggande och 

rehabiliterande karaktär behöver fortsätta. 

Delaktiga och engagerade medarbetare 
En god arbetsmiljö utgår från medarbetarnas 

engagemang och delaktighet och bidrar till att 

stärka bilden som attraktiv arbetsgivare. 

Medarbetarskapet bygger på ett samarbete mellan 

arbetskamrater och chefer i det dagliga arbetet. Det 

är allas gemensamma ansvar att bidra till god 

arbetsmiljö och god kommunikation. 

Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande, 

samtidigt som det är meningsfullt och utvecklande.  

 

Väl fungerande samverkan, medarbetar- och 

lönesamtal samt individuella kompetens-

utvecklingsplaner är en förutsättning för att skapa 

delaktighet och engagemang. En uppföljning sker 

årligen som visar att målet för medarbetarsamtal är 

uppfyllt och när det gäller kompetens-

utvecklingsplaner är resultatet en förbättring 

jämfört med 2017.  

 

En minienkät har genomförts under 2018 till de 

verksamheter som efterfrågat denna. Enkäten 

bygger på ett urval av frågor ur den kombinerade 

undersökningen om medarbetarskap och säkerhet. 

Arbetet med resultat och handlingsplaner ingår som 

en del i det ordinarie arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbetet. Undersökningen har fokus på 

faktorer som driver en kultur som premierar aktivt 

medarbetarskap och säkerhet och därmed skapar 

förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. 

En undersökning riktad till alla verksamheter 

planeras under 2019.  

Chef- och ledarskap 
Region Jönköpings län har drygt 500 chefer. 

Rekrytering av chefer pågår kontinuerligt och en 

majoritet av cheferna rekryteras från den egna 

verksamheten. 

 

Alla chefer ska ges tillgång till stöd, inspiration, 

utbildning och utveckling. Vi vill också identifiera 

och stödja utveckling av medarbetare med goda 

förutsättningar och intresse för att leda. 

 

Flera utvecklingsprogram har avslutats och 

påbörjats. Fyra chefsutvecklingsprogram med 40 

deltagare avslutades 2018 och tre program pågår 

med 58 deltagare. I programmet framtida chefskap 

deltar 18 medarbetare. 

 

Under året fortsatte satsningen nätverk för 

engagerat ledarskap. Syftet är att medvetandegöra 

och levandegöra värdegrund och chefspolicy i det 

vardagliga ledarskapet. 45 nätverksgrupper med 

chefer har vid sex tillfällen diskuterat 

frågeställningar inom områdena:  

 Välfärdsutmaningen 

 Att må bra som chef  

 Hållbarhet i verksamhet och förändringsledning 

– att leda förbättringsarbete. 

 

Region Jönköpings län har sedan starten av The 

Jönköping Academy for Improvement of Health 

and Welfare, som drivs tillsammans med Jönköping 

University och länets kommuner varje år haft med 

omkring tio deltagare i masterprogrammen i 

kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och 

sjukvård. 

 

Ytterligare en kursomgång av Advanced training 

program (ATP) avslutades under 2018 med 29 

deltagare från hela landet. Kursen vänder sig till 

ledare, processledare och chefer och är en 

kvalificerad kurs för modern klinisk förändrings-

ledning och systematiskt utvecklingsarbete i hälso- 

och sjukvården. 

 

I den senaste medarbetar- och säkerhetsunder-

sökningen fick dimensioner som rör ledarskap och 

närmaste chef på regionnivå de högsta värdena i 

hela undersökningen. Det är ett ständigt pågående 

arbete att ge chefer stöd och förutsättningar att 

utvecklas i sina uppdrag. Chefsutveckling fortsätter 

vara en prioriterad fråga. 

Aktiva åtgärder  
Region Jönköpings län arbetar aktivt för att främja 

lika möjligheter och förutsättningar för alla 

medarbetare, oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Nolltolerans råder vad 

gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och 

repressalier.  
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Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskriminerings-

lagen finns ett stödmaterial för att organisationens 

verksamheter ska kunna arbeta främjande med 

likabehandling och förebyggande med 

diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. 

Materialet uppmanar till diskussion och konkreta 

åtgärder. Aktiva åtgärder är en del i regionens 

arbete med social hållbarhet och ingår som en del i 

det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, 

löner- och anställningsvillkor, rekrytering, 

utbildning och kompetensutveckling samt 

möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. 

Som stöd i det arbetet finns även Region 

Jönköpings läns riktlinje för att förbygga och 

hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier och repressalier.  

 

Arbetsförhållanden 

För att främja likabehandling i våra arbets-

förhållanden har stöd- och diskussionsmaterial 

kring aktiva åtgärder spridits till chefer. 

Kontinerliga diskussioner om normer och 

värderingar behöver intensifieras och 

handlingsplaner upprättas. 

 

Riktlinjen kring kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier och repressalier har 

tagits upp på ledningsgrupper och arbetsplatsträffar 

i syfte att alla medarbetare ska känna till att 

inställningen är nolltolerans, att alla har ett ansvar 

för arbetsmiljön och hur man går till väga vid 

utsatthet. Syftet är även att skapa öppenhet kring 

frågorna och en samsyn hur vi beter oss mot 

varandra och att vi har ett ansvar att säga ifrån då vi 

ser eller upplever kränkande handlingar. 

 

I samband med introduktion får medarbetare 

kunskap om värdegrund samt information om 

likabehandling och att kränkande särbehandling inte 

får förekomma på våra arbetsplatser. Chefer och 

skyddsombud får utbildning i frågorna i 

regelbundna arbetsmiljöutbildningar. 

 

I undersökningen om medarbetarskap och säkerhet 

svarade två procent (motvarande ca 200 

medarbetare) att man varit utsatt för kränkande 

handlingar av sexuell natur och åtta procent 

(motsvarande ca 800 medarbetare) att man varit 

utsatt för kränkande handlingar av icke-sexuell 

natur. Denna fråga följs upp i medarbetarsamtal och 

vid arbetsmiljöronder och kommer även att följas 

upp i ny undersökning om medarbetarskap och 

säkerhet under 2019.  

 

Under året har arbetet fortsatt med att säkerställa att 

övergripande processer motsvarar kraven utifrån 

likabehandling och icke-diskriminering och att se 

till att dessa efterföljs. Rehabiliteringsprocessen har 

till exempel en tydlig inriktning att medarbetare 

som är i pågående rehabilitering ska få likvärdig 

behandling. För rekryteringsprocessen handlar det 

till exempel om icke-diskriminerande utformning 

av annonser, att kalla både kvinnor och män till 

intervju oavsett härkomst och att arbetsgivaren 

representeras av både män och kvinnor i 

rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden 

Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt 

kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms 

likvärdigt mellan sökanden.  

 

Projektet Vägen till legitimation är en utbildnings-

satsning i hälso- och sjukvård för att stödja 

utrikesfödda att nå svensk yrkeslegitimation. Under 

året avslutades utbildningen som genomförts i 

samarbete med Jönköping University, Folk-

universitet och Futurum som är Region Jönköpings 

läns forsknings- och utbildningsenhet.  

 

Löner- och anställningsvillkor 

För att främja likabehandling är anställningsvillkor, 

kriterier för lönesättning och andra löneförmåner 

utformade för att säkerställa att alla, oavsett 

diskrimineringsgrund, ges lika möjlighet till löner- 

och anställningsvillkor. 

 

Av deltidsanställda medarbetare är övervägande 

andelen fortfarande kvinnor. Den genomsnittliga 

tjänstgöringsgraden för kvinnor har dock ökat med 

två procentenheter sedan 2014 och andelen kvinnor 

med heltidsanställning har ökat med sju 

procentenheter sedan 2014. Projektet Heltid som 

norm som startades 2016 för att erbjuda alla som 

vill arbeta heltid en permanent heltidsanställning 

har varit framgångsrikt. Arbetssättet och rutinerna 

som togs fram under projektet har permanentats och 

erbjuder löpande möjligheten att börja arbeta heltid 

för de medarbetare som så önskar.  

 

Jämställda löner ska känneteckna lönesättningen 

såväl vid nyanställning som vid löneöversyn. En 

viktig princip vid löneöversyn är att föräldralediga 

medarbetare ska lönesättas utifrån sin tidigare 

prestation. 

 

Lönekartläggningar grundas på genomförda 

arbetsvärderingar och genomförs årligen. Analyser 

görs på alla löneskillnader mellan könen i lika och 

likvärdiga arbeten. Det lönemässiga försprång vissa 

mansdominerade grupper har i jämförelse med 

kvinnodominerade grupper med lägre medellön, 

förklaras av att de mansdominerade grupperna i 

större utsträckning konkurrerar med den privata 

marknaden. 

 

Utöver marknadsfaktorerna förklaras löne-

skillnaderna av längre yrkeserfarenhet/ålder och 

individuell prestationsbaserad lön. Det finns ingen 

analys som visar på osaklighet som beror på kön. 
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Rekrytering och befordran 

För att främja likabehandling inom rekrytering och 

befordran uppmärksammas särskilt mångfalds-

perspektivet. Vikt läggs vid till exempel icke-

diskriminerande utformning av annonser och 

mångfaldsperspektivet framhävs av profilerings-

material för att locka till oss en bredd av 

medarbetare. Rekryteringsmetoden Kompetens-

baserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 

kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt 

mellan sökanden. 

 

Utbildning och kompetensutveckling 

För att främja likabehandling inom utbildning och 

kompetensutveckling arbetar verksamheterna med 

att erbjuda alla i målgruppen detta på ett likvärdigt 

sätt, oavsett diskrimineringsgrund. 

 

Det gäller uppmuntran och beviljande av 

utbildning, fördelningen av kompetensutvecklande 

arbetsuppgifter, stöd och uppmuntran att söka 

kompetensutvecklande tjänster och projekt och att 

ta tillvara medarbetarens kompetens. Det gäller 

även möjlighet att arbeta med coaching, mentorskap 

och att sprida kompetens inom roller och grupper, 

vilket minskar risker för nyckelpersonsberoende. 

Det ökar också erfarenhetsutbyte och möjligheter 

att få lära sig nya områden. 

 

Möjligheter att förena förvärvsarbete  

med föräldraskap 

För att främja möjligheter att förena arbete och 

föräldraskap är inställningen till såväl föräldra-

ledighet som partiell ledighet generös och sträcker 

sig längre än lagar och avtal. Det ska vara möjligt 

att förena arbete och föräldraskap. Föräldraledighet 

och deltidstjänstgöring ska inte hindra karriär och 

medarbetare ska kunna kombinera chefskap med 

föräldraledighet. 

 

Föräldralediga bjuds in till arbetsplatsträffar, 

kompetensutvecklingsinsatser, sociala aktiviteter 

och medarbetarsamtal. Introduktion erbjuds vid 

återkomst från föräldraledigheten. Individuella 

scheman och anpassade arbetstider möjliggörs 

utifrån verksamheternas förutsättningar. Möten och 

andra aktiviteter förläggs på ett sätt som inte 

försvårar föräldraskapet. Kvinnor tar fortfarande ut 

merparten av föräldraledigheten, men männens 

andel ökar. Vård av sjukt barn (tillfällig 

föräldrapenning) är fördelat lika mellan könen. 

 

Nyckeltal Aktiva åtgärder  

Nyckeltalen 2018 avser månadsanställda (tabell 3). 

Som jämförelse redovisas 2014 års uppgifter. 

 
Tabell 3 Nyckeltal, aktiva åtgärder 2018. 

 

 2014 2018 

Anställning och tjänstgöringsgrad  

  Andel av antal anställda  

  Kvinnor   80 % 80 % 

Män  20 % 20 % 

Andel heltidsanställda  

  
Kvinnor   74 % 81 % 

Män  91 % 93 % 

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad  

  
Kvinnor   93 % 95 % 

Män  97 % 97 % 

Frånvaro, årsarbetare  

  

Sjukfrånvaro  

  kvinnor  4,7 % 5,7 % 

Män  2,4 % 2,7 % 

Föräldraledighet  

  
Kvinnor   6,5 % 7,5 % 

Män  2,5 % 3,4 % 

Vård av sjukt barn (vab)  

  
Kvinnor   0,4 % 0,5 % 

Män   0,4 % 0,5 % 
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 2014 2018 

Chefsbefattning  

  

Direktör  

  Kvinnor   50 % 56 % 

Män  50 % 44 % 

Verksamhetschef  

  
kvinnor  52 % 59 % 

män  48 % 41 % 

1:a linjens chef  

  
kvinnor  73 % 78 % 

män  27 % 22 % 

Andel kvinnor på chefstjänster per antal anställda kvinnor  4,4 % 4,5 % 

Andel män på chefstjänster per antal anställda män  9,2 % 6,8 % 

Andelen medarbetare med utländsk härkomst (2017)    

Andel kvinnor    13,7 % 

Andel män   21,1 % 

 

LAGSTADGAD SJUKREDOVISNING 
Tabell 4 Sjukfrånvaro 2018 och 2017 i procent.  

 2017 2018  

Total sjukfrånvaro 5,6 5,9 

Kvinnor 6,3 6,5 

Män 3,0 3,2 

Olika åldersgrupper: 

–29 år 4,5 4,9 

30–49 år 5,5 5,8 

50 år 6,1 6,1 

Andel långvarig sjukdom, över 60 dagar, av total sjukfrånvaro 54,9 54,5 

Mättekniken för den lagstadgade sjukredovisning, som alla kommuner och landsting/regioner är skyldiga att redovisa årligen, 
skiljer sig från Region Jönköpings läns redovisning genom att även arbetstidsmått vägs in.  
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Hållbar utveckling 
Vi arbetar för att verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling utifrån sociala 
förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn. Med Region Jönköpings läns program för hållbar 
utveckling 2017-2020 konkretiseras hållbarhetsarbetet. Resultaten under programperiodens andra år 
följs upp i detta avsnitt.  
 

STRATEGISKT MÅL: Hållbar utveckling 2017–2020 
Region Jönköpings län arbetar för en hållbar 

utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med 

barnens bästa i centrum. Vårt program för hållbar 

utveckling syftar till att visa hur vi ska arbeta för att 

på ett långsiktigt hållbart sätt nå visionen För ett 

bra liv i en attraktiv region. Programmet tar sin 

utgångspunkt i fyra framgångsfaktorer: 

 Vi är klimatsmarta 

 Vi använder våra resurser klokt 

 Vi är socialt hållbara 

 Vi bidrar till en sund livsmiljö 

 

Framgångsfaktorerna täcker in helheten i begreppet 

hållbarhet och utifrån dessa har mål, inriktningar 

och åtgärder prioriterats. Prioriteringar har gjorts 

utifrån vad vi som organisation kan påverka, och 

vad som får mest effekt. Programmet omfattar alla 

verksamheter som är finansierade av Region 

Jönköpings län. 

Måluppfyllelse 2018 
Programmet bygger på 14 övergripande mål för år 

2020. En indikation på hur vi rör oss i förhållande 

till dessa mål görs i redovisningen av respektive 

framgångsfaktor. 

 

De inriktningsmål som lagts fast för program-

perioden 2017–2020 har brutits ned till årsmål med 

mätetal kopplat till sig. Dessa följs upp fortlöpande. 

Resultatet för 2018 visar på en god måluppfyllelse 

där 19 av 23 mål (83 procent) helt eller delvis 

uppnås. 

 

 
 Andel förnyelsebart drivmedel, stadstrafik Levererad energi elförbrukning 
  
 Andel förnyelsebart drivmedel, regionbuss Energianvändning inom allmän kollektivtrafik 
 
 Andel förnyelsebart drivmedel, tåg  Koldioxidutsläpp från tjänsteresor 
   
 Andel förnyelsebart drivmedel, servicetrafik Andel miljöbilar inom Region Jönköpings län 
 
 Andel levererad energi från förnyelsebara energikällor Andel A- och B-klassade byggmaterial vid
  om- och nybyggnation. 
 
 Levererad energi värmeförbrukning Andel ekologiska livsmedel 
 
 Andel svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg Andel vegetariska portioner i restaurangerna 
  
 Andel svenskodlad frukt och grönt Förskrivning av antibiotika i öppenvården 
 
 Andel MSC-märkt fisk och skaldjur  
 
 Andel kaffe, te och kakao med sociala och etiska krav Tjänsteresor, antal km egen bil (privatbil) 
 
 Andel hälsofrämjande fikautbud Tjänsteresor, antal km poolbil (korttid) 
 
  Andel matsvinn per restaurangportion 
 
  Andel matsvinn per patientportion 
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I oktober 2018 publicerade Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) sin senaste jämförande 

rapport kring miljöarbetet i landsting och regioner. 

Jämförelse görs på sex områden och resultatet, som 

baseras på utfallet för 2017, visar att Region 

Jönköpings län håller en jämn och hög nivå. När 

resultaten vägs samman placerar sig Region 

Jönköpings län i topp. 

 

I jämförelse med genomsnittet är energianvändning 

i egna lokaler lägre, andelen återvunnet avfall högre 

och utsläppen av medicinska gaser lägre. Vi ligger 

också mycket bra till när det gäller andel inköp av 

ekologiska livsmedel och återhållsamhet med 

antibiotikaförskrivning. 

 

2018 genomfördes externrevision av 

miljöledningssystemet ISO 14001. Hela Region 

Jönköpings läns verksamhet omfattas av 

miljöledningssystemet. 

 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi är klimatsmarta 

Resultat under året 
Mål 2020: Förnybara energislag av den totala 

energianvändningen i våra verksamheter ökar under 

programperioden 2017-2020. 

 

Resultat: Inom både allmänna kollektivtrafiken 

och servicetrafiken ligger andelen förnybara 

drivmedel i nivå med föregående år och målen för 

2018 uppnås för alla trafikslag. Resultatet för 

stadstrafiken 92 procent, regionbussarna 82 

procent, tåg 64 procent och servicetrafiken 42 

procent. I slutet av året togs tilldelningsbeslut i 

upphandlingen av regionbusstrafik, med avtalsstart 

i juni 2020. Avtalet innebär att regionbussarna i 

länet kommer att köras på biogas och förnybara 

biodrivmedel vilket medför att regionbusstrafiken 

då kommer att vara 100 procent förnybar. Under 

2019 kommer också två elfordon att lanseras inom 

Jönköpings stadstrafik.  

 

Andelen förnybar energi till egna fastigheter 

(el/värme) uppgick 2018 till 91 procent och 

överträffar därmed inriktningsmålet för 

programperioden på 90 procent. 

 

Mål 2020: Energieffektiviteten ökar i vår 

verksamhet. 

 

Resultat: Inom energiområdet uppnås en 

minskning i total värme- och elförbrukning. 

Energianvändning minskade till 163,6 kWh/m
2
, 

vilket innebar att målet för 2018 på högst 165,0 

kWh/m
2
 nåddes. Delmålet för elförbrukning nåddes 

inte fullt ut, framförallt på grund av den ovanligt 

varma sommaren och ett extra stort behov av kyla 

och kylmaskinsdrift i våra fastigheter. 

 

För programperioden 2017-2020 har ett 

investeringsutrymme på 30 miljoner kronor avsatts 

till projekt för byte till förnybar energi, med en 

egen energiproduktion på 3 GWh. Beslut har nu 

tagits om utbyggnaden av drygt 17 000 kvadrat-

meter solceller, med placering på bland annat länets 

tre sjukhus, flera vårdcentraler men också 

folkhögskolor och kulturhuset Spira. Även 

installation av solpaneler ingår i planen, som också 

inkluderar kommande nybyggnationer. 

 

Under 2018 har ett arbetssätt tagits fram för 

genomförande av energironder. Energironder 

kommer att genomföras årligen i samtliga 

verksamheter, vilket påbörjas under 2019. 

 

Mål 2020: Klimatpåverkan från egna transporter 

minskar. 

 

Resultat: Kartläggning av tjänsteresandet visar på 

en betydande minskning i klimatpåverkan under 

2018. Störst är minskningen i tjänsteresande med 

flyg, såväl inrikes som utrikes. Totala utsläppen 

från tjänsteresande med bil minskar, även om både 

användandet av privatbil i tjänsten och bilpoolsbilar 

ökat något mellan åren.  

 

Efter att halva programperioden har passerat har 

klimatpåverkan från resandet som helhet minskat 

med 14 procent, det vill säga en bra bit på vägen 

mot målet 35 procents minskning. Under året har 

besluts tagits om nya riktlinjer för resor och möten. 

Inför halvårsskiftet 2018 togs även beslut om en 

drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län, med 

en prioritering av fordon som i första hand drivs 

med biogas eller el.    

 

Samtidigt har ett flertal klimatrelaterade projekt 

genomförts under senaste två åren. Nya ladd-

stolpar/laddplatser har installerats för verksamhets-

bilar i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Besluts-

underlag har också tagits fram för en vidare 

utbyggnad av laddinfrastruktur och ladd-P-platser 

för cirka hälften av Region Jönköpings läns 

verksamhetsbilar och poolbilar samt för ett mindre 

antal besöks- och personal-P-platser i anslutning till 

våra egenägda fastigheter.  

 

Arbete pågår med att utveckla de tekniska 

förutsättningarna för resfria möten, tillsammans 

med satsning på införande för att understödja ett 

ökat användande av teknik för resfria möten. 
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Region Jönköpings län har under året tecknat avtal 

med leverantörer av tjänstecyklar för både inköp 

och service. Med byggstart under våren 2019 görs 

också en satsning på att bygga ut 

cykelparkeringarna i anslutning till Region 

Jönköpings läns verksamheter - för att förbättra 

förutsättningarna till arbetspendling och även 

underlätta för verksamheterna att kunna 

tillhandahålla tjänstecyklar. Sedan introduktionen 

2016 har över 1 500 medarbetare nappat på 

erbjudandet om förmånscyklar, varav cirka hälften 

har valt elcykel. 

 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi använder våra resurser klokt 

Resultat under året 
Mål 2020: Vi utvecklar långsiktigheten i våra 

beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 

investeringar och upphandlingar.  

 

Resultat: Arbete pågår med revidering av regional 

utvecklingsstrategi och en plan för framtidens 

hälso- och sjukvård, båda med inriktning på 2035. 

Beräkning av livscykelkostnader görs i viss 

omfattning vid investeringar och upphandlingar 

avseende medicinteknisk utrustning, men är 

fortfarande ett utvecklingsområde. 

 

Mål 2020: Vår material- och livsmedelsförsörjning 

bidrar till ett hållbart samhälle. 

 

Resultat: I 44 av årets genomförda upphandlingar 

har särskilda miljökrav och/eller sociala-etiska krav 

ställts. Med utgångspunkt i en riskbedömning har 

de upphandlingar identifierats som ska prioriteras 

under perioden 2017-2020 när det gäller 

hållbarhetskrav. För året har detta bland annat 

berört upphandlingar som gäller operations- och 

undersökningshandskar, hygienpapper och plast, 

städmaterial, halkskydd/broddar, livsmedel samt 

kontorsmateriel. Under 2018 har uppföljning av 

hållbarhetskrav påbörjats enligt fastställd rutin. 

 

Att minska matsvinnet är en fortsatt stor utmaning, 

framförallt inom patientmåltider. Genomförda 

svinnmätningar pekar på ett ökat matsvinn under 

året, men samtidigt stora skillnader i resultat mellan 

verksamheter och mättillfällen. Kommunikationen 

mellan måltidsverksamheten och vården behöver 

förbättras. Förbättringspotential bedöms 

finnas både i kökens portionering och i antal 

beställda måltider av vården. För kommande år 

behöver även metodiken kring svinnmätningarna 

kvalitetssäkras.  

 

Mål 2020: Det gemensamma ledningssystemet, 

som omfattar alla verksamheter i organisationen, 

främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning 

av verksamheten. 

 

Resultat: Ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet är en integrerad del i ledningssystemet, 

verksamhetsutvecklingen och utveckling av 

stödsystemet Stratsys.  

 

Under våren 2019 kommer nätverk för engagerat 

ledarskap ha temat ”Hållbarhet i verksamhet och 

förändringsledning med fokus på social, ekologisk 

och ekonomisk hållbarhet”. Nätverk för engagerat 

ledarskap är långsiktig satsning som ska ge 

samtliga chefer i Region Jönköpings län utrymme 

att ge och få stöd och inspiration i aktuella 

frågor. Målet med vårens träffar är bland annat att 

utveckla förståelsen för hur hållbarhetsaspekterna i 

Agenda 2030 kan hjälpa oss att möta 

välfärdsutmaningen och framtiden på bästa sätt.  

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi är socialt hållbara 

Resultat under året 
Mål 2020: Vi arbetar för tillit och förtroende hos 

invånare, samarbetspartners och inom 

organisationen. Det innebär till exempel att vi 

arbetar med vision, värderingar, mål, policyer och 

riktlinjer, att det finns en ”vi-känsla” i 

organisationen och goda och stödjande relationer 

med samarbetspartners och mellan olika enheter 

och nivåer. 

 

Resultat: All verksamhet utgår från vision och 

värdegrund, vilket innebär att etik och 

bemötandefrågor är viktiga liksom möjlighet till 

delaktighet för både dem vi är till för och 

medarbetare. Programgrupp för Agenda 2030 

arbetar med hållbarhetsfrågor. Ledarutveckling 

genomförs kontinuerligt för att skapa 

förutsättningar för bra verksamhet och bra 

arbetsmiljö. Arbete pågår för att förtydliga och ta 

fram kriterier, metoder och mätningar avseende 

projektmedel och andra stödformer för en 

transparent och förståelig process. Etikrådet har 

arrangerat lunchföreläsningar på samtliga sjukhus. 

Genom Etikskolan har nya etikombud utbildats för 

arbetsplatserna inom hälso- och sjukvården. 

 

Samverkan sker med funktionshinderorganisationer 

i länet på flera olika nivåer. Exempel är Länsrådet 

för funktionsnedsättningar (LFF), Dialogmöten 

med politiker, Levande bibliotek och flera olika 
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verksamhetsknutna så kallade brukarråd. Sam-

verkan sker också med pensionärsorganisationer i 

regionalt Länspensionärsråd.  

 

I arbetet med revidering av den regionala 

utvecklingsstrategin är utgångspunkten att främja 

hållbar utveckling. Länets näringsliv stöttas 

kontinuerligt genom Almi, Science Park, 

Coompanion, Smålands Turism, EEN (Enterprise 

Europe Network), Ung företagsamhet med flera. 

Under året har remissvar lämnats med anledning av 

tillitsdelegationens huvudbetänkande. I det fram-

hölls vikten av tillit, som en del i transparent 

ledning och styrning med resultatuppföljning. I 

länet arbetar vi tillsammans med kommuner och 

Länsstyrelsen med hållbarhetsfrågor och mänskliga 

rättigheter. 

 

Mål 2020: Mångfald: Verksamheten och 

arbetsplatsen präglas av mångfald. 

 

Resultat: Region Jönköpings län ska kännetecknas 

av mångfald och bedriva arbete för likabehandling 

med syfte att stärka bilden av en attraktiv arbets-

givare. Tillsammans med Länsstyrelsen samordnar 

Region Jönköpings län ett länsövergripande nätverk 

för arbete med mänskliga rättigheter, där bland 

annat länets kommuner ingår. Under 2018 hölls en 

nätverksträff samt en heldagsutbildning med SKL 

om rättighetsbaserade arbetssätt.  

 

Målet är att verksamheten aktivt främjar integration 

inom ramen för strategier, planer och program. För 

att främja likabehandling inom rekrytering 

uppmärksammas särskilt mångfaldsperspektivet. 

Vikt läggs vid till exempel icke-diskriminerande 

utformning av annonser och mångfaldsperspektivet 

framhävs av profileringsmaterial för att locka till 

oss en bredd av medarbetare. Rekryteringsmetoden 

Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt 

kunskap och kompetens efterfrågas och bedöms 

likvärdigt mellan sökanden. 

 

Mål 2020: Likabehandling: verksamheten och 

arbetsplatsen präglas av likabehandling med samma 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 

Resultat: Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 

visar att 59 procent av befolkningen i vårt län 

uppfattar att vården ges på lika villkor, vilket är 

bland de högsta resultaten i landet. Det är dock en 

försämring jämfört med 2017 då det var 67 procent. 

 

Region Jönköpings län har antagit CEMR-

deklarationen för jämställdhet. Under 2018 har 

aktiviteter genomförts inom området könsrelaterat 

våld. Mottagningen för våldsutövare, ATV 

(alternativ till våld), har genom projektmedel från 

Socialstyrelsen kunnat ta emot våldsutsatta. Ett 

metodstöd har tagits fram för personal inom hälso- 

och sjukvården för att underlätta processen att ställa 

frågor om våld, hantera svaret och dokumentera på 

rätt sätt. Region Jönköpings län har varit 

projektledare för Jämställd regional tillväxt som 

fokuserar jämställdhetsintegrering utifrån den 

regionala utvecklingen i länet. 

 

Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homo-

sexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) och 

hbtq-diplomering erbjuds alla verksamheter inom 

organisationen, med särskilt fokus på de verk-

samheter som möter ungdomar och unga vuxna. 

Från hösten 2016 erbjuds även våra samarbets-

partners inom områdena hälso- och sjukvård, vård- 

och omsorg, elev- och studenthälsa samma koncept. 

 

Mål 2020: Integration: Verksamheten och 

arbetsplatsen främjar aktivt integration inom ramen 

för strategier, planer, program och dylikt. Vår 

verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, 

jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt 

och bemötande. 

 

Resultat: Under 2018 har insatser genomförts för att 

öka kulturell inkludering och delaktighet bland 

medarbetare ur ett mångfaldsperspektiv. Inom 

Närservice, Verksamhetsstöd och service, erbjuds 

språkutbildning, som riktar sig till servicepersonal 

med utländsk bakgrund. Syftet är att stärka 

kunskaper i det svenska språket för ökad delaktighet 

i arbetet. Projektet Vägen till legitimation är en 

utbildningssatsning inom hälso- och sjukvård för att 

stödja utrikesfödda att nå svensk yrkeslegitimation. 

Utbildningen har gjorts i samarbete med Jönköping 

University, Folkuniversitet och Futurum, som är 

Region Jönköpings läns forsknings- och 

utbildningsenhet. 

 

Under 2018 har hälsokommunikatörer genomfört 

gruppträffar med anpassad kommunikation kring hälsa 

och svensk sjukvård. Närmare 520 nyanlända invånare 

har under det senaste halvåret genomgått hälsoskola 

och andra kommunikativa insatser. Till grund finns ett 

hälsofrämjande program som omfattar utbildning och 

information inom områden som hälso- och sjukvårds-

information, egenvård och rådgivning, levnadsvanor, 

stress och oro, sömn, kvinnors hälsa samt trafiksäker-

het. Varje termin medverkar hälsokommunikatörerna 

på en introduktionsutbildning för nyexaminerade och 

nyanställda sjuksköterskor på våra tre sjukhus i länet. 

 

En långsiktig modell för fortsatt stöd till 

målgruppen är framtagen och införs i samverkan 

med länets kommuner, tillsammans med stödjande 

insatser för att aktivera invånarnas frivilliga 

engagemang. Nyckelpersoner erbjuds stöd för att 

kunna guida människor i sin närhet i frågor som rör 
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hälsa och livskvalitet. Utbildningar erbjuds till 

medarbetare i jämlik verksamhet och normmedvetet 

förhållningssätt, både genom olika 

utbildningsprogram och på uppdrag av enskilda 

arbetsplatser.  

 

 

FRAMGÅNGSFAKTOR: Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Resultat under året 
Mål 2020: Vi arbetar strukturerat med att minska 

negativ påverkan från kemikalier i produkter och 

varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

 

Resultat: Nyligen framtagen kemikaliestrategi är 

ett verktyg vid utformning av krav i upphandling 

samt för utfasning och substitution av kemiska 

produkter. Områden som är särskilt prioriterade 

med stark koppling till en sund livsmiljö är 

förbrukningsprodukter, elektronik, inredning, 

textilier, lek- och pedagogiskt material samt 

kemiska produkter. 

 

Inom området byggmaterial arbetas fortsatt med 

utmaningen att öka andelen byggmaterial med hög 

miljöklassning (klass A+B enligt byggvaru-

bedömning Sunda Hus). Resultatet för 2018 

uppgick till 72,5 procent, en markant ökning från 

föregående års 66,5 procent. Inom Region-

fastigheter jobbar man nu också med en fortlöpande 

uppföljning av statistiken, för att aktivt kunna 

påverka i pågående byggprojekt.  

 

Projektet Giftfri sjukvård för barn har fortskridit, 

där upphandling av leksaker fria från ämnen som 

kan vara farliga är slutförd. Kartläggning har nu 

också gjorts av sjukvårdsmaterial som små barn 

kommer i kontakt med inom vården, med 

bedömning av skadliga ämnen utifrån 

kemikaliestrategi.  

 

Arbete fortskrider kring engångsmaterial, med ett 

fokus under året på textilier på operations- och 

intensivvårdsavdelningarna. Jämförande statistik 

och underlag har tagits fram vad gäller ekonomi, 

hygien och miljö i samarbete med smittskydd och 

vårdhygien. Syftet är att kartlägga användningen för 

att se om det finns alternativa lösningar till dagens 

användning vad gäller ökad användning av fler-

gångsmaterial som kan minska både ekonomiska 

och ekologiska kostnader utan att försämra för 

patienten.  

 

Mål 2020: Vi väljer i första hand ekologiska 

livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 

djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra 

hand väljer vi livsmedel som uppfyller svenska 

krav avseende djurhållning och övriga livs-

medelskrav. I tredje hand väljer vi ekologiska 

livsmedel. 

 

Resultat: Betydande resultat har nåtts under 2018 

när det gäller våra livsmedelsinköp. 92 procent av 

kött, mjölk och ägg var svenskproducerat, 38 

procent av frukt och grönt svenskodlat, 85 procent 

av all fisk och skaldjur svarade upp på kriterier för 

hållbart fiske och 91 procent av allt kaffe, te och 

kakao var inköpt med social/etiska krav. En 

satsning har under året gjorts för att ytterligare 

prioritera inköpen av svenskt kött, vilket avspeglar 

sig i en tydlig ökning. 

 

När det gäller andelen ekologiska livsmedel uppnås 

inte den högt ställda målsättningen på 50 procent 

för 2018, men stora förändringar har skett också här 

med en ökning från 40 till 46 procent. Detta har 

framförallt skett genom att fokusera omställningen 

på de icke-ekologiska produkter som har de största 

inköpsvolymerna. 

 

Mål 2020: Genom krav i upphandling och andra 

åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i våra 

restauranger och kaféer. 

 

Resultat: Andelen serverade vegetariska luncher i 

sjukhusrestaurangerna uppgick till 16 procent under 

2018, med en efterfrågan som sviktat något jämfört 

med föregående år. Vegetariska alternativ erbjuds 

alla dagar i veckan och arbete pågår för ett ännu 

attraktivare vegetariskt utbud. Under 2017-2018 har 

också nya menyer för interna möten/konferenser 

tagits fram, där de hälsofrämjande alternativen får 

ett större utrymme. 

 

Mål 2020: Vi har en effektiv läkemedels-

användning. Kunskapen om läkemedelsanvändning 

i vår organisation är god när det gäller hälso-

effekter, miljöpåverkan och social påverkan, både 

här i länet där de används och där läkemedel 

produceras. 

 

Resultat: Arbete med att utveckla en gemensam 

syn på vilka substanser som ska prioriteras att 

minska har slutförts tillsammans med läkemedels-

kommittén och läkemedelsförsörjningen. Samman-

ställning av substanser med miljöpåverkan samt 

förslag på åtgärder har tagits fram. 

 

Under året minskade förskrivningen av antibiotika 

till 280 recept per 1 000 invånare. Även om årets 

mål (< 270 recept/1 000 inv.) inte nåddes så är 

Region Jönköpings läns bästa resultat hittills. Det är 

framförallt inom primärvården som förskrivningen 

har minskat.  
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Stöd, service  
och kommunal utveckling 
 

STÖD OCH SERVICE 
Två verksamhetsområden ansvarar för Region 

Jönköpings läns stöd- och serviceverksamhet: 

Verksamhetsstöd och service och IT-centrum. 

Verksamhetsstöd och service 
Verksamhetsstöd och service ger stöd och service 

till Region Jönköpings läns verksamheter och länets 

invånare inom 14 olika områden; 

 Materialförsörjning 

 Invånarservice 

 Regionfastigheter 

 Läkemedelsförsörjning 

 HR-service 

 Länstransporter 

 Hjälpmedelsförsörjning 

 Ekonomiservice 

 Närservice 

 Medicinsk teknik 

 Miljö 

 Måltid 

 Inköp 

 Sjukhusstöd 

 

Inom Verksamhetsstöd och service pågår ständiga 

förbättringar för att förverkliga idén om att ”Vara 

en trygg och nära samarbetspartner som ger 

kundnytta genom samverkan, tillgänglighet och 

kompetens.” En viktig förutsättning för att lyckas är 

att chefer och medarbetare är väl förtrogna med 

vision, värderingar och verksamhetsmål och kan 

klara av att omsätta dessa i praktisk handling. Stort 

engagemang läggs på att skapa enhetlig service, 

enhetlig prissättning och lika villkor över länets alla 

delar. Verksamhetsstöd och service, arbetar med att 

utveckla processer och finansieringsmodeller för att 

effektivisera och frigöra ekonomiskt utrymme för 

kunderna. Under åren 2015-2018 har priser sänkts 

med 27,8 miljoner kronor.  

 

Områdena hjälpmedelsförsörjning och medicinsk 

teknik är certifierade enligt ISO 9001:2015. I 

samband med Klimatpriset 2018 fick 

regionfastigheter två hedersomnämnanden gällande 

solceller och klimatanpassning av sjukhusområdet 

på Ryhov i Jönköping. På en regionövergripande 

nivå driver område miljö arbetet med 

miljöledningssystemet enligt ISO 14001 för hela 

Region Jönköpings län. 

 

Några områden har under året haft större 

utmaningar än andra. Det är område invånarservice 

– med enheten 1177 Vårdguiden på telefon - som 

haft svårt att nå full bemanning på grund av bristen 

på sjuksköterskor, vilket har påverkat svarstiderna. 

Införandet av nationell kö för 1177 Vårdguiden på 

telefon, innebär att vi har samverkan på dagtid och 

nätter. Under de tider på dygnet som denna 

samverkan finns kan man tydligt se att väntetiderna 

förkortas. Nationell kö innebär att patienter som 

ringer blir besvarade i en enda landsövergripande 

kö i syfte att skapa bättre tillgänglighet. För att 

underlätta rekrytering av sjuksköterskor har 

verksamheten under senhösten fått tillgång till nya 

lokaler i Jönköping. De nya lokalerna är ett 

komplement till Nässjö där huvuddelen av 

verksamheten finns. Det andra området med stora 

utmaningar är måltidsservice som ställs inför kravet 

att behöva anpassa verksamhet och kostnader till 

det lägre behovet av patientkost som uppstår till 

följd av förändringar i vården.  

 

Inom fastighetsverksamheten togs under 2018 

beslut om ombyggnationer på Länssjukhuset Ryhov 

för MR-utrustning samt infektionskliniken, beslut 

togs för Höglandssjukhuset om ombyggnation MR-

utrustning, sängtvätt/sängverkstad, öron-näs och 

halsmottagning samt nybyggnation av svinhus i 

Stora Segerstad. Inom hållbarhetsprogrammet togs 

under 2018 beslut om installation av solpaneler 

samt utbyggnad av cykelparkeringsplatser. En 

utredning och förslag på uppbyggnad av laddstolpar 

för elbilsladdning är genomförd. På Länssjukhuset 

Ryhov pågår nybyggnation av hus D1/D2 för att 

möta framtidens hälso- och sjukvård med nya krav 

på moderna och flexibla lokaler. Lokalerna skall 

bland annat inrymma läkarstudenter, dialys, 

medicinvårdavdelningar, neuro- och njur-

mottagning, akutvårdsavdelning, hematolog-

mottagning och dagvård, tillnyktringsenhet samt 

mammografi.  Övrigt pågående byggprojekt på 

Länssjukhuset Ryhov är nya lokaler för bårhus, 

elkraftsförsörjning samt ombyggnation av onkologi 

och nuklearmedicin. På Värnamo sjukhus fortgår 

arbete med ombyggnad av intensivvårds- och 
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hjärtintensivvårdsavdelning samt ombyggnation av 

MR-kamera. På Höglandssjukhuset Eksjö pågår 

byggnationen av hus 37, en helt ny sjukhusdel i sju 

våningsplan, som beräknas vara klar februari 2020. 

Lokalerna ska bland annat rymma apotek, 

restaurang, operations- och intensivvårdsavdelning, 

barn- och ungdomsmedicinsk mottagning och 

ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning. 

Övriga större byggprojekt som projekterats under 

2018 är Råslätts vårdcentral, bussdepå samt stall 

Riddersberg. De pågående fastighetsinvesteringarna 

har en total budgetram på 2 863 miljoner kronor.  

 

Regionfastigheter leder det nationella kunskaps-

nätverket PTS Forum som arbetar för att 

kvalitetssäkra och ständigt förbättra leveransen av 

ändamålsenliga och långsiktigt hållbara sjukvårds-

lokaler. PTS Forum och Regionfastigheter 

genomför tillsammans med CVA – Centrum för 

vårdens arkitektur, Chalmers, JU och SLU 

forskningsprojekt för att nå ändamålsenliga, 

läkande och rationella sjukhusmiljöer. Det sker 

kontinuerligt ett omfattande benchmarkingarbete 

när det gäller till exempel fastighetskostnader för 

drift, underhåll, energikostnader samt 

byggkostnader. Målsättningen att ligga i den bättre 

halvan av Sveriges regioner och landsting vid 

jämförelse av nyckelvärden klarades med god 

marginal.  

 

  
Mål: 90 procent av alla inköp ska ske inom de avtal som regionen tecknat. 

 Resultat: 94,5 procent. Målet är uppfyllt. 

 

 

 

IT-centrum 
I nära samarbete med verksamhetsföreträdare 

arbetar IT-centrum för att verksamheterna ska 

stödjas med bra IT-lösningar, vilket är en 

förutsättning för utveckling. Efterfrågan har fortsatt 

öka. IT-Centrum har fortsatt sitt arbete med att 

systematiskt förbättra sin verksamhet bland annat 

genom att bedriva verksamheten enligt sitt ISO-

certifierade kvalitetsledningssystem samt med hjälp 

av interna förbättringsarbeten med syftet att 

ytterligare öka effektiviteten i leveransen Ett stort 

antal projekt och förstudier har genomförts 

regionövergripande, inom hälso- och sjukvård samt 

inom länstrafiken. 

 

Under 2018 har fokus varit på samverkan nationellt, 

regionalt och inom Region Jönköpings län. Särskilt 

kan nämnas kundgrupperna Cosmic, Inera, 

samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen inom 

eSPIR och RegionIT samt samverkan med länets 

kommuner kring IT-lösningar kopplat till eHälsa. 

Syftet är att göra mer gemensamt och lika för att 

effektivisera och därmed öka förutsättningarna för 

att skapa mer värde i verksamheten och mer 

likvärdig vård i regionen. Gemensamt med övriga i 

kundgrupp Cosmic har en utvecklingssatsning om 

500 miljoner kronor för tiden 2019-2023 beslutats. 

 
KOMMUNAL UTVECKLING 
Region Jönköpings län har sedan regionbildningen 

år 2015 ett organisatoriskt ansvar för visst 

primärkommunalt samarbete. Kommunerna i 

Jönköpings län har enats om samverkan inom ett 

antal prioriterade områden såsom social välfärd och 

sjukvård, utbildning, fritidsverksamhet, miljötillsyn 

samt kurs- och konferensverksamhet. Kommunal 

utveckling är också en bas för att samordna 

högskolans verksamhetsförlagda utbildning inom 

kommunerna samt den personliga ombudsverk-

samheten i länet. Inom flera av verksamheterna 

finns en aktiv samverkan med enheter inom Region 

Jönköpings län samt med Jönköping University. 

Det arbete som sker med kunskapsspridning av 

metoder, arbetssätt och forskningsresultat sker även 

i dialog med nationella aktörer. 

 

Region Jönköpings län är värdorganisation, men 

verksamheten styrs och leds av kommunerna 

gemensamt via Primärkommunalt samverkansorgan 

(PKS). Graden av självständighet i förhållande till 

värdorganisationen regleras i ett avtal mellan 

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.  

 

Arbetet organiseras i olika utvecklingspartnerskap, 

där kommunerna är finansiärer och även tillsätter 

egna personalresurser för kortare eller längre 

uppdrag och projekt. En relativt stor del av 

verksamheten finansieras via externa projektmedel; 

bland annat från staten och via EU-medel. Kurs- 

och konferensverksamheten finansieras via avgifter 

utifrån självkostnadsprincipen. Region Jönköpings 

län har inga fasta budgetanslag till verksamheten.  

 

Under året beviljades verksamheten projektmedel 

för två stora projekt som kommer att pågå under tre 

år. Dels handlar det om ESF-medel (EU-medel) för 

ett kompetensutvecklingsprojekt inom vård och 
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omsorg och dels om utvecklingsarbete avseende 

stöd till placerade barn och deras föräldrar via 

medel från det statliga forskningsrådet Forte.  

 

Verksamhetens totala omsättning uppgick till 54 

miljoner kronor år 2018, vilket är en relativt stor 

ökning jämfört med tidigare år. Som följd av den 

utökade verksamheten har även antalet anställda 

ökat. Verksamhetens kostnader har fullt ut kunnat 

finansieras med intäkter under 2018 och ett 0-

resultat kan därmed redovisas. 

 

Vid utgången av 2018 finns reserverade medel som 

tillsammans med överenskomna kommunala 

ersättningar för 2019 säkrar finansieringen av den 

planerade verksamheten för det kommande 

budgetåret. 
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Finansiell analys 
Syftet med den finansiella analysen är att beskriva Region Jönköpings läns finansiella styrka och 
klargöra om organisationen, ur finansiell synvinkel, har en god hushållning. 
 
I den solidariskt finansierade och demokratiskt styrda välfärden är verksamheten målet och ekonomin 
medlet. Det övergripande finansiella målet för god hushållning är att vi över tid ska finansiera 
investeringarna med egna medel. Utgångspunkten är att Region Jönköpings läns verksamheter inte 
kostar mer än vad som kan finansieras genom skatteintäkter och statsbidrag. Region Jönköpings läns 
ekonomiska resultat ska vara på en nivå där såväl konjunktursvängningar som framtida åtaganden 
kan klaras. Det handlar om att klara pensionsåtaganden gentemot personalen, investering och 
finansiering i all verksamhet som Region Jönköpings län ansvarar för. För att tydliggöra detta och 
åstadkomma en mer rättvisande redovisning förändrade dåvarande landstinget redovisningen av 
pensioner i enlighet med den så kallade fullfonderingsmodellen från och med 2008, från att tidigare 
redovisat enligt blandmodellen. 
 
(Beskrivning av fullfondering och blandmodell finns på sidan 9 i kapitlet Redovisningsprinciper). 
 

 
 
 Mål: Investeringar ska över tidsperioden 2015-2025 egenfinansieras till 100 procent. 
 Resultat: 107 procent. Målet är uppfyllt för åren 2015–2018. 

 

 

Finansiella målet uppfyllt hittills 

Det övergripande finansiella målet är att över tid 

finansiera investeringar med egna medel. Resultatet 

måste därmed vara på en nivå som möjliggör detta. 

Under åren 2004–2014 klarade Region Jönköpings 

län att egenfinansiera investeringarna. Nuvarande 

period för egenfinansiering omfattar åren 2015–2025. 

 

För periodens tre första år översteg resultatet 

tillsammans med avskrivningarna investeringarna 

med 440 miljoner kronor. Region Jönköpings län 

redovisar för 2018 ett positivt resultat på 193 

miljoner kronor. Resultatet tillsammans med 

avskrivningarna på 374 miljoner kronor är 252 

miljoner kronor lägre än nettoinvesteringarna, så 

investeringarna har inte egenfinansierats 2018. 

Nettoinvesteringarna på 819 miljoner kronor, visar 

att nivån kvarstår på samma höga nivå som 2017. 

Nettoinvesteringarna är 91 miljoner kronor lägre än 

budgeterat, där 37 miljoner kronor avser 

fastighetsförsäljning och 54 miljoner kronor avser 

lägre investeringar än planerat. För periodens fyra 

första år har investeringarna finansierats med egna 

medel. Region Jönköpings län går emellertid in i en 

ännu intensivare investeringsperiod under 2019-

2020, där investeringsnivån förväntas hamna på 1,2 

miljarder per år. 

 

Tabell 25 Resultat och egenfinansiering 

 2004–2014 2015–2017 2018 2015–2018 

Resultat (miljoner kronor)  3 041 1 074 193 1 267 

Egna medel i förhållande till nettoinvesteringar -25 440 -252 188 

Resultat i förhållande till skatter och statsbidrag (%) 3,6 3,6 1,8 3,2 

 

 

Ekonomiska resultatet når inte budget 

Resultatet på 193 miljoner kronor är 22 miljoner 

kronor lägre än budget. Det består av positiva 

avvikelser på nettokostnaden med 62 miljoner 

kronor, på generella statsbidrag och 

utjämningssystemet med 39 miljoner kronor samt 

negativ avvikelse på skatteintäkterna med 59 

miljoner kronor. Det ger ett resultat före finansnetto 

som är 42 miljoner kronor högre än budget. Det 

samlade finansnettot är 64 miljoner kronor lägre än 

budget, där kostnaden för värdesäkring av 

pensioner visar 2 miljoner kronor i positiv 

avvikelse och finansnettot avseende tillgångssidan 

(finansiella placeringar) visar 66 miljoner kronor i 

negativ avvikelse. 

 

För att jämföra resultaten mellan åren behöver 

några händelser av jämförelsestörande karaktär och 

engångshändelser beaktas. 
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Årets resultat har påverkats positivt av realisations-

vinster vid försäljning av fastigheter på 27 miljoner 

kronor. Även 2017 skedde en fastighetsförsäljning 

vilket gav realisationsvinster på 15 miljoner kronor. 

Årets resultat har påverkats positivt med 8 miljoner 

kronor till följd av ändrad redovisningsprincip för 

läkemedelsrabatter. För att komma i fas med åter-

betalningen till staten av 40 procent av läkemedels-

rabatterna så omfattar året fem kvartals rabatter. 

Rensat för jämförelsestörande händelser är årets 

resultat cirka 190 miljoner kronor lägre än 2017. 

Finansnettot försämrades med cirka 110 miljoner 

kronor. Det gör att verksamhetens nettokostnad 

tillsammans med skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning, det vill säga resultat före finansnetto 

är cirka 80 miljoner kronor sämre än 2017. 

 

Tabell 26 Resultaträkning 

(miljoner kronor) Utfall 2017 Utfall 2018 Differens mot budget  

Intäkter 2 236 2 595  

Kostnader -11 854 -12 634  

Avskrivningar -398 -374  

Verksamhetens nettokostnad -10 016 -10 413 62 

Skatteintäkter 8 154 8 397 -59 

Generella statsbidrag o utjämning 2 175 2 267 39 

Resultat före finansnetto 312 251 42 

Finansnetto tillgångar 218 180 -66 

Finansnetto skulder (pensioner) -165 -238 2 

Årets resultat 366 193 -22 

 

Fortfarande egenfinansiering av 
investeringar över tid 

Målet om egenfinansiering av investeringar 

förutsätter ett överskott som tillsammans med 

avskrivningskostnader täcker årets investeringar. 

 

Under perioden 2004–2014 har investeringarna i 

stort sett egenfinansierats. Detta inkluderar även de 

förändringar av den så kallade RIPS-räntan och 

medellivslängdsjusteringar som vid flertalet tillfällen 

inneburit stora ökade avsättningar till pensions-

skulden. Enskilda år finns ingen möjlighet att parera 

så stor ökning av pensionsskulden som en 

räntesänkning ger. Men över tid har även dessa 

RIPS-förändringar täckts, vilket varit målsättningen. 

 

Då egenfinansiering uppnåtts till och med 2014 gick 

Region Jönköpings län från och med 2015 in i en ny 

avstämningsperiod för egenfinansiering vilken 

omfattar 2015–2025. De tre första åren i perioden 

gav, med höga årsresultat i kombination med en 

lägre investeringsnivå än planerat, ett överskott i 

egenfinansieringen med 440 miljoner kronor. För 

2018 var resultatet inklusive avskrivningar 252 

miljoner kronor för lågt för att egenfinansiering 

skulle nås, egenfinansieringsgraden 2018 motsvarar 

69,2 procent. Det är ändå 26 miljoner kronor bättre 

än den reviderade budgeten främst beroende på lägre 

investeringsnivå än beräknat samt försäljning av 

fastighet. De fyra inledande åren 2015–2018 har 

bidragit med cirka 190 miljoner kronor för att uppnå 

målet om egenfinansiering över tid, vilket motsvarar 

en egenfinansieringsgrad på 107,2 procent. 

 

Region Jönköpings läns investeringsutgifter 

bedöms uppgå till i genomsnitt cirka 1 200 miljoner 

kronor per år fram till och med 2020. Det kommer 

under hela egenfinansieringsperioden att vara 

nödvändigt med restriktivitet vad gäller beslut om 

tillkommande investeringar, för att klara periodens 

mål om egenfinansiering. 

 

2018 uppgick investeringsutgifterna till 856 miljoner 

kronor, inventarier har sålts för 37 miljoner.  

 

679 miljoner kronor har investerats i byggnader och 

mark. Här utgör de största utgifterna: 

 Hus D1 Ryhov - 306 miljoner kronor 

 Hus 37 Eksjö - 182 miljoner kronor 

 Operation/IVA Värnamo - 48 miljoner kronor 

 Komponentbyten - 45 miljoner kronor 

 Onkologi/Nuklearmedicin Ryhov - 28 miljoner 

kronor 

 Elkraftsförsörjning/Mottagn.stationer - 19 

miljoner kronor 

 MR kamera Värnamo - 16 miljoner kronor 

 Råslätts Vårdcentral - 11 miljoner kronor 

 Antenatalamottagning Ryhov - 4 miljoner kronor. 

 

Inventarieinvesteringarna på 177 miljoner kronor 

består av 106 miljoner kronor i medicinteknisk 

utrustning, 34 miljoner kronor i IT-system och IT-

utrustning, varav 1 miljon kronor i medicintekniska 

informationssystem, 19 miljoner kronor i fordon, 2 

miljoner kronor i byggnadsinventarier samt 16 

miljoner kronor i övriga inventarier.  
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Tabell 27 Egenfinansiering 

(miljoner kronor) Summa 
2004–2014 

Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Summa 
2015–2018 

Resultat exklusive avskrivningar 6 122 761 702 764 567 2 794 

Ändrad RIPS-ripsränta och 
livslängd 

-2 248      

Egna medel till investeringar 3 874 761 702 764 567 2 794 

- nettoinvesteringar -3 899 -337 -613 -837 -819 -2 606 

Summa -25 424 89 -73 -252 188 

 

 

Resultat före finansnetto har försämrats 
men är bättre än budget 

För att nå målet om en långsiktig och uthållig 

finansiering av verksamheten är det viktigt att 

verksamhetens nettokostnad över tid inte ökar mer 

än skatteintäkter och generella statsbidrag. Trenden 

sedan 2014 har varit att denna relation, det vill säga 

resultatet före finansnetto (eller verksamhetens 

resultat), har försämrats. Det betyder att 

nettokostnaden ökat mer än skatter och generella 

statsbidrag. Enda året där skatteintäkter och 

generella statsbidrag ökade mer än nettokostnaden 

var 2017. 2018 var åter nettokostnadsökningen 

högre än intäktssidan varför resultatet före 

finansnetto minskade med 62 miljoner kronor. 

 

Under 2018 ökade nettokostnaden i löpande priser 

med 4,0 procent. Rensat för jämförelsestörande 

händelser 2017 och årets fastighetsförsäljning samt 

extra läkemedelsrabatter ökade nettokostnaden med 

4,2 procent. Detta är något lägre än genomsnittet då 

ett vägt medel i landstingssektorn är 4,5 procent. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 

3,2 procent, vilket är lägre än den faktiska 

nettokostnadsökningen. Statsbidragssatsningarna 

2017 inom välfärdsmiljarden med bidrag för 

flyktingbaserad del samt invånarbaserad del 

fortsatte även 2018 och gav tillsammans 97 

miljoner kronor (93 miljoner kronor 2017). Även 

statsbidragssatsningen inom hälso- och sjukvården 

på 18 miljoner kronor fortsatte under 2018 på 

samma nivå. Förändringen av skatter och generella 

statsbidrag på 3,2 procent är därmed jämförbar 

mellan åren. 

 

Det redovisade resultatet före finansnetto 

(verksamhetens resultat) 2018 är 251 miljoner 

kronor, vilket är 42 miljoner kronor högre än 

budget. (Tabell 28) 

 

Nettokostnaden 2018 är 10 413 miljoner och skatter 

och statsbidrag är 10 664 miljoner. Linjen, vilken 

har skalan till höger, är skillnaden mellan 

ovanstående och utgör resultat före finansnetto, 

vilket är 251 miljoner kronor för 2018. (Figur 3) 

 

Tabell 28 Resultaten före finansnetto samt nettokostnads-, skatteintäkts- och 
statsbidragsökningar 2014–2018. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Verksamhetens redovisade nettokostnad  
(miljoner kronor) 

8 805 9 135 9 634 10 016 10 413 

Nettokostnadsökning enligt redovisning (%) 7,0 3,7 5,5 4,0 4,0 

Jämförbar nettokostnadsökning (%) 4,0 4,2 4,1 4,7 4,2 

Skatteintäkter (miljoner kronor) 7 073 7 407 7 801 8 154 8 397 

Generella statsbidrag och utjämning (miljoner kronor) 1 986 1 962 2 045 2 175 2 267 

Summa skatter och statsbidrag enligt redovisning 
(miljoner kronor) 

9 059 9 369 9 846 10 329 10 664 

Skatte- och statsbidragsökning enligt redovisning (%) 5,8 3,4 5,1 4,9 3,2 

Jämförbar skatte- och statsbidragsökning (%) 2,1 4,4 5,2 4,8 3,2 

Resultat före finansnetto (miljoner kronor) 254 235 213 313 251 
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Figur 3 Verksamhetens faktiska nettokostnad och finansieringen (miljoner kronor) 

 
 

Verksamhetens nettokostnad 

Verksamhetens nettokostnad, 10 413 miljoner 

kronor, är 62 miljoner kronor lägre än budget. Det 

motsvarar en faktisk ökning i löpande priser med 

4,0 procent eller en mer jämförelsebar ökning med 

4,2 procent, vilket beskrivits i tidigare avsnitt. 

 

Nettokostnadsförändringen i fast pris, den så 

kallade volymförändringen, visar en ökning med 

drygt 42 miljoner kronor eller cirka 0,4 procent 

rensat för fastighetsförsäljningarna och ändrad 

princip för läkemedelsrabatter. Personalkostnaderna 

uppgick till 6 363 miljoner kronor. 

Lönekostnaderna ökade 4,1 procent. Ingångna avtal 

utgjorde 2,9 procent, så utöver avtal ökade 

lönekostnaderna med knappt 50 miljoner kronor. 

 

Utöver kostnaden för den egna personalen har 

bemanningsföretag inom vården anlitats till en 

kostnad av cirka 185 miljoner kronor. Det är en 

minskning med 18 miljoner kronor och 

minskningen har skett inom samtliga områden med 

undantag av primärvården som ökat med 1 miljon 

kronor och somatisk vård som ökat med 0,5 

miljoner kronor. 

 

Tabell 29 Kostnad inhyrd vårdpersonal per område. 

(miljoner kronor) 

Område Kostnad 2018 Förändring jämfört med 2017 

Primärvård 56 1 

Somatisk vård 43 0 

Psykiatrisk vård 28 -3 

Övrig hälso- och sjukvård 0 -2 

Medicinsk diagnostik 44 -10 

Medicinsk service 14 -4 

Summa 185 -18 

 

 

Läkemedelskostnaderna inklusive 

riskdelning/rabatter uppgick till 1 188 miljoner 

kronor. Kostnaden har jämfört med 2017 ökat med 

cirka 66 miljoner kronor, motsvarande 5,9 procent. 

Den så kallade riskdelningen/rabatten på 

förmånsläkemedel och smittskyddsläkemedel blev 

under året 92,5 miljoner kronor exklusive ändrad 

princip för rabatter. Riskdelningen innebär att staten 

begär tillbaka 40 procent genom att minska 

läkemedelsbidraget, vilket motsvarar 37 miljoner 

kronor. Tidigare har läkemedelsrabatterna 

redovisats med ett kvartals eftersläp. För att 

nivåerna på rabatter nu skiljer sig kraftigt åt mellan 

åren samt för att komma i fas med återbetalningen, 

som baseras på kalenderårets rabatter, så ändrades 

redovisningsprincipen 2018. Denna ändring medför 

att 2018 har fem kvartals läkemedelsrabatter där 

fjärde kvartalet 2017 utgör 8,4 miljoner kronor. För 

detaljer kring läkemedel se under avsnittet 

Folkhälsa och sjukvård. 

 

Region Jönköpings läns nettokostnad  för köpt 

specialiserad riks- och regionvård 2018 är 866 

miljoner kronor, vilket är en ökning med 127 
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miljoner kronor, motsvarande 17,2 procent, jämfört 

med 2017. Det är 78 miljoner kronor högre än 

budget. Regionsjukvården ökade med 70 miljoner 

kronor och rikssjukvården ökade med 57 miljoner 

kronor. För ytterligare information se avsnittet Såld 

och köpt vård under Folkhälsa och sjukvård på 

sidan xx. 

Region Jönköpings län erhöll 2018 riktade 

statsbidrag inom flera områden. De flesta bidragen 

avser nya överenskommelser och nysatsningar men 

vissa bidrag fanns i motsvarande form även 2017 

och tidigare. 

 

Tabell 30 Riktade statsbidrag (miljoner kronor) 

Område Bidrag 2018 Budgeterat  
bidrag 2018 

Bidrag 2017 

Patientmiljarden 55,8 34,4 0,0 

Barnhälsovården inkl civilt försvar 4,9 5,2 0,0 

Personalmiljarderna 69,7 69,7 0,0 

Psykisk hälsa nysatsning 31,3 35,8 0,0 

Förlossning/Kvinnohälsa 58,6 60,7 27,9 

Summa statsbidrag enligt beslut i RF,  
nysatsning i BP 2018 

220,3 205,8 27,9 

Psykisk hälsa tidigare satsning 17,8 14,1 15,9 

Cancervården 13,8 14,4 14,4 

Professionsmiljard 33,5 33,7 33,7 

Sjukskrivning/Rehab/Försäkringsmedicinska utredningar 56,1 43,0 51,3 

Summa statsbidrag befintliga satsningar 121,2 105,2 115,3 

 

 

Utöver bidragen i tabellen ovan finns även sedan 

flera år tillbaka mindre riktade statsbidrag i form av 

t ex råd och stöd 3,3 miljoner kronor, 

tolktjänstbidrag 2,2 miljoner kronor samt bidrag för 

arbete mot våld i nära relationer 1,1 miljoner 

kronor.   

Nämndernas budgetramar 2018 

Regionfullmäktige fördelar anslag för verksam-

heten till respektive nämnd med specificering på 

utgiftsramar (områden) som följer strukturen i 

”Verksamhetsindelning för landsting och regioner – 

VI 2000”. I avsnittet finansiella rapporter 

återredovisas budget och utfall per nämnd och 

utgiftsområde i rapporten Driftredovisning. 

 

Regionstyrelsen och nämnderna har genom 

månadsrapporter från förvaltningen löpande följt 

utvecklingen av såväl ekonomi som verksamhet. 

Regionstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt under 

året följt övriga nämnders ekonomi och verksamhet, 

dels genom månadsrapporterna, dels genom att efter 

april och augusti avge delårsrapporter till 

regionfullmäktige omfattande Region Jönköpings 

läns utveckling mot angivna mål i budgeten samt 

ekonomisk helårsprognos för samtliga nämnder. I 

årsredovisningens avsnitt Folkhälsa och sjukvård 

samt Regional utveckling redovisas nämndernas 

verksamhetsresultat och ekonomiska utfall, nedan 

följer en kort sammanfattning.  

 

Nämnden för folkhälsa och sjukvård redovisar en 

negativ budgetavvikelse på 171 miljoner kronor 

(2017 -79 mnkr jämförbart), det motsvarar 1,5 

procent av omslutningen. Nettokostnadsökningen 

för område hälso- och sjukvård var 4,9 procent. 

Den egna verksamheten inom den specialiserade 

somatiska vården har under 2018 ökat med 4,3 

procent. Det som ökat mest är riks- och 

regionsjukvården med 18 procent. Även tandvården 

har en hög nettokostnadsutveckling på 13 procent. 

 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet redovisar en positiv budgetavvikelse på 

13 miljoner kronor (2017 -1 mnkr), motsvarande 

2,7 procent av omslutningen. Största positiva 

avvikelsen finns inom område allmän regional 

utveckling. 

 

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö 

redovisar en positiv budgetavvikelse på 2 miljoner 

kronor (2017 -33 mnkr), motsvarande 0,1 procent 

av omslutningen. Den stora förbättringen mellan 

åren utgörs av att Jönköpings Länstrafik nu har en 

budget i balans. 

 

Anslaget för regionstyrelsen redovisar en 

budgetavvikelse på 50 miljoner kronor (2017 +101 

mnkr). Det är framför allt budgetavvikelser bland 

centrala anslag som till exempel regionstyrelsens 

oförutsedda utgifter, IT-utveckling samt reavinst 

med mera avseende fastigheter. Även 

verksamhetsområdena under regionstyrelsen visar 

18 miljoner i positiv avvikelse. 
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Regionstyrelsens övergripande anslag redovisar en 

budgetavvikelse på 166 miljoner kronor. 

Avvikelsen beror till största delen på statsbidrag 

men även en stor positiv avvikelse avseende 

avskrivningar då Länssjukhuset Ryhovs 

ursprungliga investering är färdrigavskriven men de 

stora nybyggnationerna som pågår är inte tagna i 

drift än och genererar ännu inga avskrivningar. 

 

Tabell 31 Avvikelse per nämnd inom verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor) 

Nämnd Avvikelse Budgeterad 
Kostnadsomslutning 

Avvikelse procent 

Folkhälsa och sjukvård -171,0 -11 294,8 -1,5 

 varav verksamhetsområden -112,2 -9 508,1 -1,2 

 varav centrala anslag -58,8 -1 786,8 -3,3 

Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 13,2 -494,8 2,7 

 varav verksamhetsområden 1,4 -441,6 0,3 

 varav centrala anslag 11,8 -53,2 22,2 

Trafik, infrastruktur och miljö 1,9 -1 290,7 0,1 

 varav verksamhetsområde 0,6 -1 280,4 0,0 

 varav centrala anslag 1,3 -10,3 13,0 

Regionstyrelsen 49,8 -2 708,5 1,8 

 varav verksamhetsområden 17,8 -2 476,4 0,7 

 varav centrala anslag 32,0 -232,2 13,8 

Regionstyrelsen övergripande 166,3 237,2 70,1 

 varav statsbidrag 107,6 -208,7 51,6 

 varav internränta 73,4 -3,2 -4,4 

 varav avskrivning 49,4 -49,4 100,0 

 varav pensioner mm 12,5 -52,6 23,7 

Regionfullmäktige 1,6 16,4 9,9 

Totalt 61,8 -16 042,4 0,4 

 

Skatteintäkter 

Enligt den slutliga taxeringen för 2017 års 

inkomster ökade den beskattningsbara inkomsten i 

riket med 4,49 procent. I Jönköpings län var 

motsvarande ökning 4,67 procent. 

 

I december 2018 bedömde SKL att skatteunderlaget 

för riket 2018 skulle öka med 3,6 procent, vilket 

ligger till grund för 2018 års prognosticerade 

slutavräkning. Enligt deras prognos i februari 2019 

kvarstår den bedömningen för 2018.  

 

Region Jönköpings läns redovisade skatteintäkter 

2018, enligt SKL:s prognos i december 2018, och 

beaktat slutlig avräkning för 2017 uppgår till 8 397 

miljoner kronor. Det är 243 miljoner kronor högre 

än de redovisade 2017, vilket motsvarar 3,0 

procent. Vilket tabell 32 och not 4 på sidan 15 i 

kapitel Finansiella rapporter visar har 2018 

belastats med 26 miljoner i justering avseende 2017 

års slutskattebesked. Om slutjusteringar hänförs till 

rätt år så bedöms skatteintäkterna för 2018 öka med 

3,8 procent. Skatteintäkterna 2018 blev 59 miljoner 

kronor lägre än budget. 

 

Region Jönköpings läns skattesats 2018 har varit 

oförändrad på 11,26. Det är 18 öre lägre än 

riksgenomsnittets 11,44. En mer rättvisande 

jämförelse är att beakta olika kostnadsansvar för 

hemsjukvård och kollektivtrafik med mera. Region 

Jönköpings läns justerade skattesats blir då 11,05 

vilket är 39 öre under riksgenomsnittet. Två 

landsting/regioner hade en lägre justerad skattesats 

2018 där landets lägsta justerade skattesats var 

10,80.  

 

Tabell 32 Skatteintäkter 2018 

 2018 Budgetavvikelse 

Preliminär skatteintäkt 2018 8 431 -25 

Prognos slutavräkning 2018 -8 -8 

Justeringspost 2017 -26 -26 

Summa 8 397 -59 
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Generella statsbidrag och 
utjämningssystemet 

Generella statsbidrag och bidrag för kommunal 

utjämning ökade med 92 miljoner kronor till 2 267 

miljoner kronor. Det är 39 miljoner kronor högre än 

budget. 

Utjämningsbidrag 

Bidraget för kommunal utjämning uppgick till 1 

250 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor 

högre än budget. Det är en ökning med 34 miljoner 

kronor jämfört med 2017. En ny översyn ”Lite 

mera lika” om kostnadsutjämningen för kommuner 

och landsting har genomförts, vilken är ute på 

remiss under våren 2019. 

Extra resursförstärkningar 

Regeringen fortsatte med särskilda satsningar enligt 

Budgetpropositionen 2017 (BP 2017), då 10 

miljarder anvisades från och med 2017 för mer 

resurser i välfärden. För 2017 och 2018 tilldelades 

landstingen och regionerna 2,3 miljarder kronor 

årligen för att fram till 2021 öka till 3,0 miljarder 

kronor. Pengarna fördelades dels på samma sätt 

som det kommunala utjämningssystemet, i kronor 

per invånare, dels med hänsyn till antalet 

asylsökande och nyanlända. Från 2021 kommer 

hela tillskottet att fördelas per invånare och ligga i 

utjämningsanslaget som generellt statsbidrag. För 

2018 fördelades 1,4 miljarder kronor enligt 

flyktingvariabler där Region Jönköpings län fick 

65,3 miljoner kronor och 900 miljoner kronor 

fördelades efter befolkningsandel vilket gav 31,8 

miljoner kronor.  

 

Under 2018 fick Region Jönköpings län ytterligare 

två generella statsbidrag. Dels cirka 5,0 miljoner 

kronor för att införa kostnadsfri livmoderhals-

screening, vilket ersätter patientavgifter, och dels 

2,2 miljoner kronor för att ha tagit särskilt ansvar 

för att anställa personer som står långt från arbets-

marknaden med hjälp av extratjänster i välfärden.  

Läkemedelsbidrag 

För 2018 finns en överenskommelse om statsbidrag 

avseende läkemedelsförmånen. För Region 

Jönköpings län innebar det ett bruttobidrag på 975,5 

miljoner kronor. Enligt överenskommelsen finns 

även vinst- och förlustdelningsmodell som löser ut 

om kostnaderna avviker mer än 3 procent från 

beloppen i avtalet samt en riskdelning som innebär 

att staten tar tillbaka 40 procent av den rabatt som 

landstingen/regionerna får inom förmånsläkemedlen 

och smittskyddsläkemedlen, genom att minska 

läkemedelsbidraget. Den så kallade riskdelningen/ 

rabatten på förmånsläkemedel/smittskyddsläkemedel 

blev under året 92,5 miljoner kronor, vilket gör att 

bidraget minskar med 37,0 miljoner kronor. Enligt 

en prognos av SKL i januari 2019 så utlöses vinst- 

och förlustmodellen avseende hepatit C för 2018, 

vilket innebär högre bidrag med 6,1 miljoner kronor. 

Sammantaget blev läkemedelsbidraget för 2018 

cirka 945 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner 

kronor lägre än budget och 47 miljoner kronor högre 

än 2017, motsvarande 5,2 procent. 

 

Region Jönköpings läns kostnad för 

läkemedelsförmånen inklusive smittskydd och 

rabatter 2018 var 923 miljoner kronor, justerat för 

principförändringen på rabatter, vilket är en ökning 

mot 2017 med 42 miljoner kronor motsvarande 4,8 

procent. 

 

Tabell 33 Generella statsbidrag och utjämningssystemet  

Belopp i miljoner kronor 2018 2017 

Inkomstutjämningsbidrag 1 683 1 648 

Kostnadsutjämningsavgift -325 -292 

Regleringsavgift inklusive invånardel välfärdsmiljard -108 -140 

Välfärdsmiljard flyktingvariabler 65 61 

Läkemedelsbidrag 945 898 

Livmoderhalsscreening 5 0 

Långtidsarbetslösa 2 0 

Summa 2 267 2 175 

   

Finansnettot når inte budget 

Samtidigt som resultatet före finansnetto är knappt 

42 miljoner kronor högre än budget, vilket 

redovisats ovan, så är det totala finansnettot 63 

miljoner kronor sämre än budget. Region 

Jönköpings läns finansiella intäkter uppgår till 235 

miljoner kronor och de finansiella kostnaderna 

avseende tillgångssidan uppgår till 55 miljoner 

kronor. Det ger ett finansnetto på tillgångs-

förvaltningen på plus 180 miljoner kronor, vilket är 

65 miljoner kronor sämre än budget. Finansiella 

kostnaderna avseende skuldsidan, bestående av 

värdesäkring av pensioner, är 238 miljoner kronor, 

vilket är 2 miljoner kronor bättre än budget. Det ger 

ett totalt finansnetto på minus 58 miljoner kronor, 

vilket är 111 miljoner kronor sämre än 2017. 
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Tabell 34 Finansnetto 2014-2018  

(miljoner kronor) 2014 2015 2016 2017 2018 

Finansnetto tillgångar      

Finansiella intäkter 210 344 252 273 235 

Finansiella kostnader -6 -51 -19 -55 -55 

Summa  204 293 233 218 180 

Finansnetto skulder      

Finansiella kostnader värdesäkring pensioner -124 -136 -129 -165 -238 

Summa totalt finansnetto 80 157 104 53 -58 

 

 

Region Jönköpings läns bokförda finansiella 

tillgångar vid året slut var 6 321 miljoner kronor 

medan avsättningen för pensionsåtagande uppgick 

till 8 818 miljoner kronor. En relation som ett 

normalår genererar ett negativt finansnetto. Positiva 

finansnetton har uppnåtts alla år 2014- 2017 genom 

lägre kostnader för värdesäkring av pensioner 

samtidigt som del av tidigare års orealiserade 

värdeökningar har realiserats. Finansiella tillgångar 

är till och med 2018 inte redovisade till 

marknadsvärde (verkligt värde) utan värdeökningar 

har redovisats först då värdeökning realiserats. 

Orealiserade värdeökningar uppgick vid årets slut 

till 491 miljoner kronor inklusive 3 miljoner för 

rörelseplaceringar som hålls till förfall.  

 

Från och med 2019, när den nya Lagen om 

Kommunal Bokföring och Redovisning (LKBR) 

börjar gälla, ska finansiella tillgångar som innehas 

för att generera avkastning eller värdestegring 

värderas till verkligt värde. Det får till följd att de 

orealiserade värdeökningarna vid årsskiftet 

avseende pensionsplaceringar på 488 miljoner 

kronor kommer öka det bokförda värdet på de 

finansiella tillgångarna den 1 januari 2019. Detta 

utgör en förändrad redovisningsprincip till följd av 

lagförändring varför det inte får påverka 2019 års 

resultat. Värdeökningen kommer att redovisas 

direkt mot egna kapitalet, vilket förbättrar 

soliditeten med nästan 4 procentenheter till 9,0 

procent. 

 

Den genomsnittliga avkastningen 2018 på samtliga 

finansiella tillgångar (inklusive orealiserade 

värdeökningar) utgjorde 0,22 procent.  

 

Avkastning på finansiella tillgångar i form av 

ränteintäkter och utdelning och realisering av 

värdeökningar utgör 235 miljoner kronor 

(finansiella intäkter tillgångar i tabell 34). Det är 38 

miljoner kronor sämre än 2017 och 19 miljoner 

kronor sämre än budget. Främsta anledningen till 

försämringen är att reavinsterna 2018 varit lägre, 

145 miljoner kronor 2017 att jämföra med årets 102 

miljoner kronor. Finansiella kostnaderna på 

tillgångssidan i form av nedskrivning och 

realiserade förluster samt bankkostnader ligger kvar 

på samma nivå som 2017. 

 

Värdesäkring av Region Jönköpings läns pensions-

åtagande är bland annat baserat på basbelopps-

förändringar och ränteuppräkningar vilka redovisas 

enligt en genomsnittsmodell. Genom en hög 

förändring blev kostnaden för värdesäkring av 

pensioner 73 miljoner kronor högre än 2017 vilket 

var 2 miljoner kronor lägre än budget. 

Region Jönköpings läns finanspolicy 

Tillgång på kapital har huvudsakligen sin grund 

i ett sparande för infriande av framtida pensions-

förpliktelser. Detta gäller såväl den del som förvaltas 

inom ramen för pensionsmedelsförvaltning som den 

del som förvaltas inom ramen för rörelsekapital-

förvaltning. Därutöver har Region Jönköpings län 

behov av en likviditet som matchar löpande in- och 

utbetalningar och som utgör buffert för kortsiktigt 

negativa förändringar i penningströmmar. Kapitalet 

förvaltas i två delar, i form av pensionsmedels-

förvaltning och rörelsekapitalförvaltning. 

Pensionsplaceringar uppfyller  
inte målet men slår jämförelseindex 

Region Jönköpings läns finanspolicy anger att en 

viss del av finansiella tillgångar placeras enligt 

reglementet för pensionsplaceringar. Policyn anger 

hur dessa medel ska förvaltas och vilken risk som 

tillåts. 

 

Pensionsplaceringarna hade vid årets början ett 

bokfört värde av 4 271 miljoner kronor inklusive 

upplupna räntor och ökade under året med 153 

miljoner kronor till 4 424 miljoner kronor. 

Marknadsvärdet utgjorde vid årets ingång 4 897 

miljoner kronor och ökade under året med 15 

miljoner kronor till 4 912 miljoner kronor. 

Skillnaden mellan marknadsvärdet och det 

bokförda värdet vid årets slut utgör det som 
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kommer öka det bokförda värdet 2019-01-01 

enligt den nya redovisningslagen. 

 

Enligt finanspolicyn ska pensionsplaceringar 

allokeras (fördelas) med 20–45 procent i aktiefonder 

och 50–65 procent i räntepapper och 0–15 procent i 

alternativa placeringar, som till exempel aktieindex- 

och ränteindexobligationer. Under 2018 har i 

genomsnitt 36 procent varit placerat i aktier, 63 

procent i räntor och 1 procent i indexobligationer. 

 

Avkastningsmålet på pensionsplaceringarna har till 

och med 2014 motsvarat genomsnittliga 

statslåneräntan plus 1 procent. Från och med 2015 

är avkastningsmålet faktisk inflation plus 10 årig 

realränta plus 2 procent sett över en flerårsperiod. 

För 2018 motsvarar detta 2,91 procent enligt 

marknadsvärde. Resultatet 2018 blev 0,02 procent, 

målet är inte uppfyllt för 2018. 

 

Avkastningsmålet för pensionsplaceringar är ett 

långsiktigt mål och variationer enskilda år kan vara 

betydande beroende på svängningar på 

aktiemarknaden. Varje år relateras därför 

avkastningen även till jämförbara index för varje 

tillgångsslag. Under 2018 blev utfallet bättre än 

jämförelseindex för tillgångsslagen aktiefonder, 

räntor och indexobligationer. Den totala 

genomsnittsavkastningen blev bättre än index. 

 
 

 

Tabell 35 Avkastning 2014–2018, fördelat på respektive tillgångsslag 

(procent) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Avkastning aktiefonder  

Jämförelseindex 

20,8 

19,3 

9,1 

5,5 

10,8 

13,7 

11,0 

6,0 

-1,3 

-5,3 

Avkastning indexobligationer  

Jämförelseindex 

– 3,0 

 0,5 

– 8,1 

 -0,3 

3,2 

 -0,7 

4,5 

 -0,8 

0,5 

 -0,8 

Avkastning räntor  

Jämförelseindex 

7,4 

7,2 

3,1 

0,8 

3,2 

4,2 

0,5 

0,2 

0,9 

0,7 

Genomsnittsavkastning  

Jämförelseindex 

Mål: 2012-2014 statslåneräntan plus 1 procent. 
2015-2017 faktisk inflation + 10-årig realränta + 2 
procent sett över flerårsperiod 

12,0 

11,5 

2,6 

5,4 

1,4 

1,4 

5,6 

7,8 

1,7 

4,2 

2,3 

3,4 

0,0 

-1,5 

2,9 

 

 

Rörelseplaceringar uppfyller mål och slår index 

De finansiella tillgångar som inte räknas som 

pensionsplacering definieras som rörelseplacering. 

Förvaltningen av rörelseplaceringar ska ske genom 

placeringar i riskfria räntebärande instrument där 

insatt kapital garanteras under förutsättning av 

inlösen vid förfallotillfällena. 

 

Vid årets början hade rörelseplaceringarna ett 

bokfört värde av 2 120 miljoner kronor inklusive 

upplupna räntor med ett marknadsvärde på 2 165 

miljoner kronor. Rörelseplaceringarnas bokförda 

värde vid årets slut var 1 923 miljoner kronor och 

marknadsvärdet 1 926 miljoner kronor.  

 

Avkastningsmålet för rörelseplaceringar är OMRX 

T-Bill. För 2018 motsvarar det -0,8 procent. Även 

jämförelseindex för rörelseplaceringar, vilket 

baseras på OMRX T-Bill (ett index som är tänkt att 

spegla värdeutvecklingen för en portfölj av 

statsskuldväxlar), motsvarar -0,8 procent. Resultatet 

2018 blev +0,78 procent, så målet är uppfyllt. 

 

 

Tabell 36 Avkastning rörelseplaceringar 2014–2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Avkastning rörelseplaceringar (%) 

Jämförelseindex 

3,0 

0,5 

-0,2 

-0,3 

2,1 

-0,7 

1,3 

-0,8 

0,8 

-0,8 

Mål: statsskuldsväxel 180 dagar 0,4 -0,3 -0,7 -0,7 -0,8 
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Stark finansiell ställning 

När Region Jönköpings läns förmåga att infria sina 

betalningsförpliktelser ska bedömas, tas hänsyn till 

det totala pensionsåtagandet enligt rättvisande 

pensionsredovisning. 

 

Det sätt som pensioner finansierats och redovisats 

fram till 1998, har inneburit att kommunsektorn i 

allmänhet, och landstingssektorn i synnerhet, idag 

visar en negativ soliditet. Det innebär att det inte 

finns tillgångar som fullt ut täcker skulder inklusive 

pensionsåtagande. En situation som är möjlig enbart 

för att pensionsförpliktelser inte i sin helhet ska 

betalas på en gång. I den mån även äldre pensions-

förpliktelser kunnat finansieras, har dessa återlånats 

och använts för investeringar och i mindre utsträck-

ning för sparande i avkastningsbara tillgångar. 

 

Region Jönköpings läns situation jämfört med 

sektorn i övrigt är den omvända, det vill säga en 

större del har placerats i avkastningsbara tillgångar. 

Återlån av pensionsmedel ökade under året  

Region Jönköpings läns totala pensionsförpliktelser 

uppgick 31 december 2018 till 7 096 miljoner 

kronor plus löneskatt 1 722 miljoner kronor, vilket 

totalt utgör 8 818 miljoner kronor. 

 

Pensionsplaceringarna är lägre än pensions-

förpliktelsen, vilket visar att Region Jönköpings län 

tidigare använt viss del av pensionsmedlen till 

investeringar och den löpande verksamheten. De 

återlånade medlen ökade under 2018 för första 

gången på länge. Detta beror på att den låga 

värdeutvecklingen på placeringarna inte kunde 

matcha den stora ökningen på pensionsskulden. 

Även om alla rörelseplaceringarna inkluderas är 

pensionsförpliktelsen fortfarande högre och 

skillnaden har ökat och uppgår nu till närmare  

2 miljarder. 

 

Tabell 37 Återlån pensionsmedel 2014–2018 

(miljoner kronor) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Avsatt till pensioner i balansräkningen 6 777 6 809 6 842 6 894 7 096 

2. Avsatt till särskild löneskatt i balansräkningen 1 644 1 652 1 660 1 672 1 722 

3. Totala pensionsförpliktelser i balansräkningen 
enligt fullfondering (1+2) 

 8 421  8 461  8 502  8 566  8 818 

4a. Pensionsmedelsplaceringar, bokfört värde 3 702 3 973 4 059 4 250 4 409 

4b. Pensionsmedelsplaceringar, marknadsvärde 4 191 4 610 4 695 4 897 4 912 

5. Återlånade medel (3–4b) 4 230 3 851 3 807 3 669 3 906 

6a. Rörelsekapital, bokfört värde 2 041 2 116 2 216 2 108 1 912 

6b. Rörelsekapital, marknadsvärde 2 076 2 126 2 234 2 153 1 926 

7. Återlån inklusive rörelsekapital (5–6b) 2 154 1 725 1 573 1 516 1 980 

 

 

Positiv soliditet håller i sig 

Soliditeten (eget kapital i förhållande till totala 

tillgångar) mäter betalningsförmågan på lång sikt. 

 

Region Jönköpings län visade positiv soliditet 

enligt fullfonderingsredovisning av pensioner för 

första gången 2016. Överskotten 2017 och 2018 på 

366 respektive 193 miljoner kronor har gjort att 

soliditeten har fortsatt att öka. Eget kapital är nu 

uppe i 622 miljoner kronor, vilket motsvarar en 

soliditet på +5,2 procent.  

 

Som nämnts i avsnittet om pensionsplaceringarna 

kommer den orealiserade värdeökningen vid 

årsskiftet att höja det bokförda värdet på 

placeringarna 1 januari 2019 till följd av ny 

lagstiftning. Värdeökningen kommer att redovisas 

direkt mot egna kapitalet, vilket förbättrar 

soliditeten med nästan 4 procentenheter till +9,0 

procent. 

 

Den genomsnittliga soliditeten för landstings-

sektorn 2017, exklusive Gotland, omräknad enligt 

fullfondering, var minus 29 procent. Östergötland 

är det enda landsting/region som visar bättre 

soliditet än Region Jönköpings län (+ 5,7 procent).  

SKL publicerar regionresultaten 2018 preliminärt 

5/3-2019. 
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Tabell 38 Tillgångar, eget kapital, skulder och avsättningar 

(miljoner kronor) 

Miljoner kronor 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar 4 633,7 4 163,2 

Omsättningstillgångar 7 261,4 7 146,7 

Summa tillgångar 11 895,1 11 309,9 

Eget kapital 622,4 428,9 

Avsättningar och skulder 11 272,7 10 881,0 

Summa avsättningar, skulder och eget kapital 11 895,1 11 309,9 

 

Tabell 39 Soliditet 2013-2018  

(procent) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Soliditet – enligt fullfondering – 10 – 6 – 2 +1 +4 +5 

Soliditet – enligt blandmodell +48 +47 +48 +48 +47 +45 

 

 

Kassaflöde 

Nyckeltal för likviditet beskriver 

betalningsförmågan på kort sikt där begreppet 

omsättningstillgång, som utöver likvida medel även 

omfattar kortfristiga fordringar och förråd, används 

i relation till kortfristiga skulder och verksamhetens 

kostnader. Då pensionsplaceringarna inte är avsett 

att användas till de kortfristiga skulderna eller till 

verksamhetens kostnader, används omsättnings-

tillgångarna exklusive pensionsmedel i nyckeltalet. 

 

När omsättningstillgångarna sätts i relation till 

verksamhetens kostnader och omräknas till dagar 

erhålls begreppet likviditetsdagar, det vill säga det 

antal dagar som de likvida medlen normalt räcker 

till om det inte sker några inbetalningar. 

 

Kassaflödet, det vill säga likvida medels förändring, 

har sjunkit de senaste åren. Den största anledningen 

är den ökade investeringsnivån. 2018 var 

kassaflödet till och med negativt då resultatnivån 

inte når upp till en nivå som krävs för de stora 

investeringarna.  

 

Tabell 40 Likviditetsnyckeltal 2014–2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Kassaflöde totalt (miljoner kronor) 530 346 187 83 -37 

Likviditetsdagar exklusive pensionsmedel  70 70 69 63 54 

Likviditet exklusive pensionsmedel (kvot) 1,30 1,40 1,42 1,30 1,20 

Rörelsekapital (miljoner kronor) 
(omsättningstillgångar exklusive pensionsmedel 
minus kortfristiga skulder)  

648 821 
 

894 
 

674 
 

484 
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Balanskravsutredning 
Enligt 4 Kap. 3 a § och 4 § Lag (1997:614) om 

kommunal redovisning ska årets resultat efter 

balanskravsjusteringar (balanskravsresultatet) 

redovisas. Om balanskravsresultatet för ett visst 

räkenskapsår är negativt, ska det anges när och på 

vilket sätt den i 8 kap. 5 a § kommunallagen 

(1991:900) föreskrivna regleringen kommer ske. 

Balanskravsresultatet utgår ifrån blandmodellen vad 

gäller pensionsredovisningen. 

 

Balanskravsresultatet visade 2013 ett negativt 

resultat på 107 miljoner kronor inklusive RIPS-

effekt på 310 miljoner kronor. En förändring av 

räntan i pensionsskuldsberäkningen kan ur ett 

underskotts-/återställandeperspektiv ses som ett 

synnerligt skäl då skuldökningen återspeglar ett 

långsiktigt åtagande på 40–50 år. Landstingets 

balanskravsutredning 2013 fastslog ändå att 

underskottet skulle återställas enligt blandmodellen 

2014, vilket också skedde då balanskravsresultatet 

enligt blandmodellen 2014 visade plus 172 miljoner 

kronor.  

 

Region Jönköpings läns resultat enligt 

balanskravsutredningarna har för åren efter 

återställandet visat: 

 2015  +223 miljoner kronor,  

 2016  +156 miljoner kronor,  

 2017 +193 miljoner kronor, 

 2018 +  46 miljoner kronor.  

 

Region Jönköpings län har därmed inget underskott 

att återställa. Se not 25, i kapitel Finansiella 

rapporter, sida 21. 

Landstingens ekonomi – omvärldsanalys 

SKL publicerar regionesultaten, preliminärt 5 mars 

2019 

Framtidsbedömning – finansiell situation 

En av de målbilder för 2013 som är antagna i 

budget 2018 är Hållbar utveckling och långsiktig 

finansiering. I målbilden fastställs att för att trygga 

verksamhetens finansiering på lång sikt ska vi ha ett 

ekonomiskt resultat som innebär att nödvändiga 

investeringar finansieras med egna medel. Det 

finansiella målet på kort sikt är uppnått och även i 

en jämförelse med övriga landsting och regioner har 

Region Jönköpings län fortsatt en stark ekonomi. 

Ur finansiell synvinkel har Region Jönköpings län 

en god hushållning. Detta ger ett gott utgångsläge 

inför kommande period då hela den offentliga 

sektorns ekonomi kommer att utmanas på flera sätt. 

 

Sedan mitten av 2009 har svensk ekonomi haft en 

period av i stort sett obruten produktionstillväxt. 

Även 2018 var skatteunderlagstillväxten fortsatt 

god vilket inneburit en mycket lång period utan 

avbrott av någon mer påtaglig konjunktur-

försvagning. För åren 2019 och framåt gör Sveriges 

Kommuner och Landsting bedömningen att 

tillväxttakten avtar och vi får därmed räkna med 

lägre ökningstakt för skatteintäkterna. Samtidigt 

väntas löner och priser öka mer än tidigare vilket 

driver kostnaderna. Behoven av välfärdstjänster 

kommer att öka utifrån att demografin förändras 

med fler invånare i de åldersgrupper som har behov 

av välfärdstjänster i förhållande till antalet invånare 

som ingår i gruppen arbetsför ålder. 

 

Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökade under 

många år mer än vad som varit motiverat av pris- 

och löneökningar och låg högt över budgeterad 

nivå. Sedan 2014 har Region Jönköpings län 

kraftsamlat för att sänka kostnaderna till budgeterad 

nivå. Såväl 2016 som 2017 redovisade hälso- och 

sjukvården sammantaget ett underskott mot budget 

på ungefär 0,5 procent. Många av verksamhets-

förändringarna inom den specialiserade somatiska 

vården som genomförts har fått ekonomiskt genom-

slag även om det finns områden som fortsatt 

behöver anpassas till budget. 2018 ökade under-

skottet mot budget åter, till cirka 1,5 procent 

beroende på att andra verksamhetsdelar inom hälso- 

och sjukvården har obalans mot budget, en stor del 

avser köpt riks- och regionsjukvård där Region 

Jönköpings län inte kan påverka kostnaden genom 

åtgärder i den egna organisationen.  Kostnaderna 

inom kollektivtrafiken, som under såväl 2016 som 

2017 kraftigt översteg budget, har anpassats utifrån 

en åtgärdsplan och är 2018 i nivå med budgeten.  

 

Att klara verksamheten inom tilldelad budget är en 

fråga som ständigt måste hållas aktuell för att inte 

tappa kostnadskontrollen, även för de som har 

budgetbalans. Att vända en negativ obalans tar 

oftast tid och kräver uthållighet. De ekonomiska 

effekterna av de åtgärdsplaner som finns inom 

hälso- och sjukvården för 2019 kommer att komma 

stegvis och sannolikt kommer det att dröja in på 

2020 innan samtliga verksamheter har kostnader i 

nivå med budget. 

 

I flerårsplanekalkylerna för 2019 och framåt har 

tydligt framkommit att den svagare skatteunder-

lagstillväxten tillsammans den prognostiserade 

kostnadsutvecklingen ger väsentligt lägre 

budgeterade resultatnivåer än de senaste åren. I en 

period då investeringarna är historiskt höga skulle 

det krävas reducering av verksamhetens netto-

kostnadsramar för att nå målet om egenfinansiering 

över perioden 2015-2025. Inför 2019 beslutade 

regionfullmäktige att höja skattesatsen från 11,26 

till 11,76 i syfte att kunna hålla resultatnivån på en 

nivå som gör det möjligt att hantera investerings-

nivån utan att göra reduceringar av verksamhetens 

nettokostnadsramar.  
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Redovisningsprinciper 
Region Jönköpings läns redovisningssystem följer Lagen om kommunal redovisning (1997:614), samt 
i förekommande fall rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. I de fall Region 
Jönköpings län avviker från rekommendationerna beskrivs detta jämte skäl för avvikelsen. 
 
Region Jönköpings län använder periodiseringsprincipen, vilket betyder att intäkter och kostnader som 
hör till räkenskapsåret, tas med oavsett tidpunkt för betalning. I förekommande fall tillämpas även 
andra principer vilka i viss mån kan ses som undantag från periodiseringsprincipen. Detta gäller 
försiktighetsprincipen, konsekvensprincipen och väsentlighetsprincipen. 
 

 
Intäkter 

Skatteintäkter 

Region Jönköpings län har i enlighet med 

rekommendation 4.2 använt den prognos på 

skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) publicerade i december 2018. 

Differensen mellan den slutliga taxeringen 2018 

avseende 2017 års inkomster och den redovisade 

skatteintäkten i bokslutet 2017, har redovisats som 

justeringspost i 2018 års bokslut enligt not 4. 

Statsbidrag 

Generella statsbidrag och bidrag och avgifter i 

utjämningssystemet redovisas normalt enligt 

kontantprincipen, det vill säga vid inbetalning.  

 

Undantag gäller för bidraget med anledning av 

flyktingsituationen mellan 2015 och 2016. I 

december 2015 fick Region Jönköpings län knappt 

59 miljoner kronor i tillskott. Detta bidrag 

redovisades enligt så kallad tidsmatchning från 

december 2015 till december 2016, vilket innebar 

att 4,5 miljoner kronor intäktsfördes 2015 och 54,4 

miljoner kronor intäktsfördes 2016. Från 2017 

redovisas den del av den så kallade välfärds-

miljarden som baseras på flyktingsituationen enligt 

huvudregeln ovan. Se jämförelsestörande poster 

först bland notförklaringarna. 

 

Bidraget för läkemedelsförmånen redovisas som ett 

övrigt generellt bidrag. Bidraget erhålls normalt 

med två månaders eftersläp varför två månaders 

bidrag fordringsbokförs. Regeringen tog i december 

2015 beslut om att betala bidraget för november 

2015 redan i december 2015, varför det i bokslutet 

2015 endast var december månads bidrag som 

fordringsfördes. För 2016, 2017 och 2018 gäller 

normalläget igen, se not 14. För 2017 skuldfördes 

två delar då de drogs av under 2018. Det avsåg 

statens del av rabattåterföringen samt vinst och 

förlustdel av bidraget för hepatit C. För 2018 har 

rabattåterföringen skuldförts, se not 20 och vinst 

och förlustdel för hepatit C har fordringsförts med 

6,1 miljoner kronor, då prognosen är positiv för 

regionen, vilket ingår i not 14. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag 

De flesta av de specialdestinerade statsbidragen 

redovisas (intäktsförs) det år de avser oavsett 

betalningstidpunkt. Avvikelser förekommer för 

riktade insatser inom området psykisk ohälsa och 

för utvecklingsdel inom tidigare rehabgarantin samt 

etableringsbidrag regionalt resurscentrum, avseende 

de tidiga jämförelseåren. Från och 2018 är dessa 

bidrag i fas. Dessa avvikelser framgår av not 20, där 

de förutbetalda intäkterna specificerats. 

 

Utöver detta så fordringsfördes inte den del av 2016 

års villkor 4, inom kvalitetssäker och effektiv sjuk-

skrivning- o rehabiliteringsprocess, som betalades 

först i april 2017, då den var svår att bedöma. 

Däremot fordringsfördes motsvarande del 2017 

(vilken betalas 180427) och 2018 (vilken betalas 

190429) i nuvarande villkor 3. Även övriga villkor 

som betalas först 190128 är intäktsförda 2018. 

Övriga intäkter 

Abonnemangstandvård, som i Region Jönköpings 

län kallas frisktandvård, tillhandahålls i form av 

treåriga avtal där patienten betalar en årlig avgift 

för att få den tandvård som behövs. Inkomsten 

intäktsförs linjärt över avtalstiden oavsett hur 

många eller vid vilka tider som behandlingarna 

utförs. 

 

Villkorade projektbidrag som oftast avser fleråriga 

projekt intäktsredovisas i takt med projektets 

kostnader fram till projektets slut. Efter 

projekttidens slut skuldbokförs eventuella inte 

utnyttjade bidrag om återbetalningsskyldighet finns, 

i annat fall intäktsförs bidraget vid projektslut. 

Kostnader 

Leasingavtal 

Av Region Jönköpings läns finanspolicy framgår att 

leasing i princip endast ska förekomma vad gäller 

bilar. All nuvarande leasing klassificeras som 

operationell leasing. Utöver bilar finns från och med 

2012 även leasingavtal av tåg, vilket övertagits från 

Jönköpings länstrafik AB. Förekommer även längre 
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hyresavtal avseende tandteknisk utrustning och 

medicinteknisk utrustning. 

 

I Tabell 41 redovisas förfallotidpunkter på de 

framtida leasingavgifterna för de avtal som finns 

per 181231 och är längre än tre år och inte 

uppsägningsbara förrän avtalstiden går ut. Detta 

gäller för tåg, tandteknisk och medicinteknisk 

utrustning, lokalhyror samt flerårsleasing bilar.  

Tabell 41 Leasingavtal (miljoner kronor)  

 Erlagd leasing/ 
hyra 2017 

Erlagd leasing/ 
hyra 2018 

Förfallotidpunkt 
2019 

Förfallotidpunkt 
2020-2023 

Förfallotidpunkt 
2024- 

Tåg 27,4 28,9 26,6 36,6 9,2 

Tandteknisk utrustning 5,8 5,6 5,7 4,3 0,0 

Medicinteknisk 
utrustning 

8,1 7,6 7,5 1,0 0,0 

Lokalhyror 

Varav koncerninterna 

97,0 

6,1 

100,7 

6,1 

94,0 

6,1 

192,1 

13,6 

95,7 

0,0 

Bilar – Flerårsleasing 12,1 14,2 11,8 9,9 0,0 

Bilar – korttidshyra 3,2 3,2    

Övrig leasing/ 
korttidshyror 

5,8 5,0    

 

Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar omfattar immateriella och 
materiella tillgångar. 

Anläggningstillgångar värderas till 

anskaffningsvärde med tillägg för värdehöjande 

investeringar och med avdrag för planmässiga 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I de 

fall delar av investeringen finansierats med bidrag, 

ska inkomsten intäktsföras på ett sätt som 

återspeglar investeringens nyttjande och 

förbrukning. Den del som ännu inte intäktsförts, 

finns bland de långfristiga skulderna (långfristig 

förutbetald intäkt) i balansräkningen. Region 

Jönköpings län har inga lån och således inga 

lånekostnader som kan hänföras till anläggningarna. 

Avskrivningar 

Avskrivningar är månadsvisa värdeminskningar 

vilka fördelas på tillgångens nyttjandeperiod, det 

vill säga den tid som tillgången förväntas kunna 

användas. Avskrivningen börjar då investeringen 

tas i bruk och sker i normalfallet linjärt, det vill 

säga med lika stora nominella belopp varje år. För 

byggnader sker detta i normalfallet senast i 

samband med slutbesiktning. För mark, pågående 

ny- om- och tillbyggnader av byggnader samt konst 

sker ingen planmässig avskrivning. 

Avskrivningstiderna följs upp regelbundet, men 

ändras inte ofta för att behålla kontinuitet i 

redovisningen. 

 

Tabell 42 Avskrivningstider 

Anläggning Nyttjandeperiod Årlig avskrivning 

Byggnadsinventarier 7–10 år 10–14 % 

Medicinteknisk utrustning 3–10 år 10–33 % 

Tandteknisk utrustning 3–15 år 7–33 % 

Bilar, transportfordon 4–10 år 10–25 % 

Jord- och skogsbruksmaskiner 8 år 12 % 

IT-utrustning/system/program 3–10 år 10–33 % 

Tåg 10–26 år 4–10 % 

Revisioner tåg 5 år 20 % 

Övriga inventarier 3–10 år 10–33 % 

 

Komponentredovisning 

Inom byggnadssidan har från och med 2014 en 

övergång till komponentredovisning skett.  

 

Komponentmodellen, vilken har skapats genom 

analys av REPAB:s underhållskostnader, 

komponentmodeller från andra landsting samt 

slutsatser av egna erfarenheter, har inneburit att 25 

olika nya komponenter skapades med sex olika 

nyttjandeperioder. Kvar sedan tidigare finns 

anpassningar i hyrda lokaler. 
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Tabell 43 Nyttjandeperioder 

Anläggning Nyttjandeperiod Årlig avskrivning 

Stomme (betong) 50 år 2 % 

Stomme (lätt), fönster,  
fasad-ytterväggar (puts), takbeläggning, ledningsnät 
VVS och el, invändiga stomkompletteringar (lång), 
ställverk 

30 år 3 % 

Hiss, ventilation, belysningsarmaturer, 
försörjningssystem gas 

20 år 5 % 

Kylanläggning, markberedning, markanläggning, 
invändiga stomkompletteringar (ytskikt, väggar, tak, 
fast inredning, vitvaror) 

15 år 7 % 

Pumpar, motorer, teletekniska anläggningar, Styr- och 
övervakningsanläggning,  
Fasad-trä, mindre ombyggnation, energibesparande 
åtgärder 

10 år 10 % 

Mindre hyresgästanpassade ombyggnationer, 
energibesparande åtgärder, provisoriska byggnader 
(paviljonger) 

5 år 20 % 

Anpassning hyrda lokaler 4–8 år 12,5–25 % 

 

De insatser som även fortsättningsvis bokas som 

planerat underhåll är årliga insatser som görs för att 

vidmakthålla befintlig standard. Denna komponent-

modell innebär att cirka 65 procent av tidigare 

underhåll numera bokas som anläggnings-

komponenter. Införandet av komponentredovisning 

inom byggnadssidan genomfördes genom att alla 

nya investeringar från och med 2014 skett i enlighet 

med komponentmodellen. Utöver detta så 

anpassades alla byggnadsprojekt från 2004 med ett 

restvärde överstigande 10 miljoner kronor till 

komponentmodellen. Effekten 2015 beräknades till 

minskade underhållskostnader på cirka 35 miljoner 

kronor, vilket motsvaras av ökade investerings-

utgifter på 35 miljoner kronor samt ökade 

avskrivningskostnader på 25 miljoner kronor.  

 

Det finansiella måttet egenfinansiering, påverkades 

inte av förändringen. Resultatet ökade med 10 

miljoner kronor och avskrivningarna ökade med 25 

miljoner kronor. Detta gav ett ökat investerings-

utrymme på 35 miljoner kronor, vilket motsvarades 

av den högre investeringsutgiften. 

Läkemedelsrabatter 

Tidigare har läkemedelsrabatter minskat 

läkemedelskostnaderna med ett kvartals eftersläp. 

För att nivåerna på läkemedelsrabatter nu skiljer sig 

kraftigt åt mellan åren samt för att komma i fas med 

återbetalningen till staten, ändras principen så att 

rabatter hänförliga till 2018 redovisas 2018. Det 

innebär att 2018 har fem kvartals rabatter. 

Läkemedelsrabatten för kvartal 4 2017 som 

minskade kostnaden 2018 utgör 8,4 miljoner 

kronor. Se jämförelseeffekt 2) under not 1. 

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar består av 

inventarier och utrustning, mark och markanlägg-

ningar samt byggnader som är avsedda för stadig-

varande bruk. Vid redovisning följs RKR 11.4. 

 

För att inventarier och utrustning ska redovisas som 

investering och inte kostnadsbokföras direkt krävs 

en varaktighet på minst tre år och en anskaffnings-

kostnad exklusive moms som överstiger gräns-

värdet 50 000 kronor (ett helt prisbasbelopp 

avrundat uppåt). Denna gräns gäller från och 2018 

och någon retroaktiv justering har inte gjorts. 

Tidigare år har gränsen varit ett halvt prisbasbelopp 

(2017 var ett halvt prisbasbelopp 22 400 kronor).  

 

Vid bedömning av om en anskaffning ska bokföras 

som kostnad eller investering används varje enskilt 

objekts anskaffningsvärde som grund, även vid köp 

som är ett led i en större inventarieanskaffning. 

Regeln tillämpas i princip även vid anskaffning av 

inventarier med ett naturligt samband men här finns 

undantag för samband som är så starka att flera 

inventarier är nödvändiga för investeringens behov. 

Som exempel kan nämnas utrustning till 

fullmäktigelokal där minst 81 stycken krävs för att 

vara användbart.  

 

Värdehöjande om- och tillbyggnad av byggnad 

samt nybyggnation redovisas som anläggning om 

åtgärdens utgift överstiger 400 000 kronor. Om 

underhållsåtgärder, som i normalfallet 

kostnadsbokförs direkt, sker i samband med om- 

och tillbyggnader ingår dessa i investeringens 

anskaffningsvärde precis som vid nybyggnation. 

Utbyte av komponenter enligt komponentmodellen 

kan ha lägre belopp. 
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Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar består av IT-system och 

programvarulicenser som upphandlats. I den mån 

IT-system utvecklas internt betraktas dessa i 

normalfallet inte som tillgångar utan de 

kostnadsförs. 

 

Förutsättningen för att IT-system och program-

varulicenser ska hanteras som en investering och 

bokföras som en tillgång är att anskaffningsvärdet 

överstiger 500 000 kronor och att nyttjandeperioden 

är mer än tre år. 

Omsättningstillgångar 

Lager och förråd 

Lager och förråd värderas till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 

balansdagen. Undantag för detta gäller 

läkemedelslager på Sjukhusapoteket vilket värderas 

till genomsnittliga anskaffningsvärden. 

Finansiella omsättningstillgångar 

Region Jönköpings läns samtliga placeringsmedel 

är klassificerade som omsättningstillgång. 

Finansiella placeringar i aktiefonder och ränte-

fonder värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet 

och det verkliga värdet på balansdagen enligt 

portföljvärdering avseende pension respektive 

rörelse. 

 

Inte heller i redovisningen enligt rättvisande 

pensionsredovisning värderas de finansiella 

placeringarna till ett eventuell högre marknadsvärde, 

därför benämningen ”fullskuldsmodell” istället för 

fullfondering. Medel placerade i räntebärande 

instrument där insatt kapital garanteras under 

förutsättning av inlösen vid förfallotillfällena 

värderas till anskaffningsvärdet. Från och med 

räkenskapsåret 2019 kommer finansiella placeringar 

att värderas till verkligt värde/marknadsvärde med 

undantag av till exempel de som hålls till förfall. 

Skulder och avsättningar 

Pensionsskuld/avsättning 

Region Jönköpings län har RKR 17.2 som utgångs-

punkt avseende värdering och upplysningar av 

pensionsförpliktelser. Här framgår att värdering av 

pensionsförpliktelser inklusive löneskatt ska göras 

med tillämpning av RIPS 17, Riktlinjer för 

beräkning av pensionsskuld från 2017. 

 

Enligt redovisningslagen för kommuner och 

landsting KRL, 5 kapitlet 4 § och 6 kapitlet 11 §, 

ska landstingens pensioner i bokslutet redovisas 

enligt blandmodellen. 

 

Region Jönköpings län beslutade från och med 

årsredovisningen 2008 att införa en mer rättvisande 

pensionsredovisning, så kallad fullfondering (eller 

fullskuldsmodell, se ovan redovisningsprincip för 

finansiella omsättningstillgångar). Fullskuldsmodell 

innebär att balansräkningens skuldsida även 

innehåller pensioner intjänade före 1998. De årliga 

utbetalningarna av pensioner intjänade före 1998 

inklusive löneskatt minskar balansräkningens 

pensionsavsättning. I resultaträkningen redovisas 

värdesäkring med mera av det totala pensions-

åtagandet som en finansiell kostnad. 

  

Pensionskostnader påverkas kraftigt och med stora 

skillnader mellan åren av basbeloppsförändringar 

och de så kallade bromseffekterna. För att utjämna 

detta redovisas effekterna på de finansiella 

kostnaderna av basbeloppen och bromsen som ett 

rullande genomsnitt för åren 2013-2020. Hur detta 

har påverkat redovisningen framgår av not 17. 

 

Den finansiella analysen och årsredovisningens 

finansiella rapporter omfattande resultat- och 

balansräkning, kassaflödesanalys, driftredovisning 

och nyckeltal är upprättade enligt rättvisande 

pensionsredovisning (fullskuldsmodellen).  

 

För att uppfylla lagens krav anges i årsredovisningen 

även en resultaträkning, balansräkning och 

kassaflödesanalys enligt blandmodellen. Även noter 

som skiljer sig från fullfondering redovisas enligt 

blandmodellen. Redovisningen enligt blandmodellen 

följer värderingsprinciperna enligt rekommendation 

17.2. Basbeloppseffekter redovisas för varje enskilt år 

och inte som ett genomsnitt och bromsen påverkar 

inte blandmodellen. Även diskonteringsränte-

ändringar (Rips-effekter) påverkar resultatet enligt 

blandmodellen. Hur blandmodellsredovisningen 

påverkats framgår av not 22 till not 24. 

 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild 

avtalspension redovisas i enlighet med 

rekommendation 2.2 som avsättning, när det är 

troligt att de kommer leda till utbetalningar. Avtal 

som inte har börjat utbetalas, redovisas som 

ansvarsförbindelse och de framgår av not 17 och 

21. De förtroendevaldas intjänade ålderspensioner/ 

livränta redovisas som avsättning från 2014. 

Skuld till personalen 

Region Jönköpings läns skuld till personalen i form 

av semesterlöneskuld, ej kompenserad övertid, jour 

och beredskap samt tillhörande upplupen arbets-

givaravgift har värderats och redovisats som kort-

fristig skuld enligt löneläget och gällande arbets-

givaravgifter per den 31 december 2018. Timlöner 

som tjänas in redovisas under nästkommande 

månad då lönen betalas, i enlighet med konsekvens-

principen. Då variationerna för december inte 
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bedöms vara stor mellan åren bör detta inte 

väsentligt påverka resultatet. 

Övriga avsättningar och ansvarsförbindelser 

Avsättningar och ansvarsförbindelser regleras i 

Rådet för Kommunal Redovisnings rekommendation 

nummer 10.2. Region Jönköpings läns avsättningar 

avser pensioner samt särskild löneskatt enligt not 17.  

 

2016 gjordes avsättning för medfinansiering av 

statlig infrastruktur järnväg. Region Jönköpings läns 

andel utgör 32,3 miljoner kronor, vilken kostnads-

fördes 2016. Trafikverket rekvirerade 50 procent vid 

byggstart varför den utgående avsättningen 

motsvarar 16,1 miljoner kronor enligt not 18. 

 

Från och med 2015 avvecklades och inordnades 

Regionförbundet i Region Jönköpings län. Efter 

ianspråktagande av nedskrivning av inventarier för 

anpassning till Region Jönköpings läns 

redovisningsprinciper överfördes Regionförbundets 

utgående egna kapital till Region Jönköpings län 

som en avsättning för regionala utvecklingsinsatser. 

2016 upplöstes denna avsättning i samband med 

medfinansieringen till statlig infrastruktur, se not 18. 

 

Region Jönköpings läns ansvarsförbindelser 

framgår av not 21 samt av balansräkningen enligt 

blandmodell. 

Sammanställd redovisning 

Enligt Rådet för Kommunal Redovisnings 

rekommendation 8.2 ska förvaltningsberättelsen 

innehålla en översikt över utvecklingen av Region 

Jönköpings läns samlade verksamhet. 

 

I särskilt avsnitt redovisas de juridiska personer 

som ingår i Region Jönköpings läns koncernföretag 

samt andra samägda organisationer. För dessa 

redovisas ägarandelar, verksamhetsbeskrivning och 

nyckeltal. 

 

Region Jönköpings läns engagemang i dessa bolag, 

stiftelser, kommunalförbund eller 

samordningsförbund är av den omfattningen att 

sammanställda räkenskaper inte tillför väsentlig 

information. 
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Regionens koncernföretag och 
andra samägda företag 
Förvaltningsberättelsen ska enligt 4 kap 1§ Lagen om kommunal redovisning omfatta även sådan 
kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Det kan avse till exempel 
aktiebolag, stiftelse, ekonomisk förening, ideell förening, handelsbolag, samordningsförbund eller 
kommunalförbund. 
 
Region Jönköpings läns engagemang i nedanstående juridiska personer är av den omfattningen att 
sammanställda räkenskaper, utöver nedanstående redovisning, inte tillför ytterligare väsentlig 
information. 
 

 

Region Jönköpings läns koncernföretag  

ALMI Företagspartner AB 

Region Jönköpings län äger Almi Företagspartner 

AB tillsammans med staten. Affärsidén är att Almi 

ska vara det ledande kunskapsföretaget för tillväxt 

och förnyelse av små och medelstora företag i länet 

samt för bildandet av nya. Almi stöttar små och 

medelstora företag med finansiering och 

rådgivning. 

 

    2016 2017 2018  

Ägarandel (procent) 49 49 00 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -0,7 1,0 0,0 

Årets resultat (miljoner kronor) -0,7 1,0 0,0 

Balansomslutning (miljoner kronor) 50,4 50,4 00,0 

Soliditet (procent) 76 79 00,0 

Omsättning (miljoner kronor) 28,6 31,8 00,0 

Antal anställda 20 21 00,0 

 

Bostadsbyggen i Jönköping AB 

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. 

Bostadsbyggen i Jönköping AB ägs till hälften av 

Riksbyggen ekonomisk förening och till andra 

hälften av Region Jönköpings län. 

 prel 

 2016 2017 2018  

Ägarandel (procent) 50 50 50 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -4,2 -11,3 -1,6 

Årets resultat (miljoner kronor) -3,3 -8,8 -1,6 

Balansomslutning (miljoner kronor) 65,5 56,4 60,0 

Soliditet (procent) 29 18 14 

Omsättning (miljoner kronor) 16,4 13,6 13,0 
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Smålands Turism AB 

Region Jönköping och länets kommuner har bildat 

Smålands Turism AB. Bolaget ägs till hälften av 

Region Jönköpings län och till hälften av länets 

kommuner. Bildandet innebär en tydlig satsning på 

turism som en regional utvecklingsfaktor. Bolaget 

ska erbjuda hög kompetens och samordning inom 

turismen samt utveckla konkurrensförmåga och 

generera lönsam tillväxt i Region Jönköpings län 

och dess företag. 

 prel 

 2016 2017 2018 

Ägarandel (procent) 50 50 50 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,5 0,3 -0,7 

Årets resultat (miljoner kronor) 
1)
 0,3 0,1 -0,4 

Balansomslutning (miljoner kronor) 
1)
 4,2 5,7 4,2 

Soliditet (procent) 56 45 46 

Omsättning (miljoner kronor) 11,8 15,2 16,4 

Antal anställda 5 7 8 

1)
 reviderad uppgift 2016 

 

 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 

Region Jönköpings län är, tillsammans med 

Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, 

stiftare av Jönköpings läns museum. Från och med 

1998 delas ansvaret mellan stiftarna. Det innebär att 

Region Jönköpings län tar ansvar för 

verksamhetens innehåll och utveckling, medan 

Jönköpings kommun tar ansvar för att erbjuda 

ändamålsenliga lokaler. Verksamheten för 

Stiftelsen Jönköpings läns museum har som 

huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv 

del av sin historia, nutid och framtid. 

 

Museets pedagogiska verksamhet är ett prioriterat 

område. Under 2018 genomfördes samarbete i 

huvudsak med Jönköpings kommun. 

 

Under året har museet genomfört 19 utställningar 

samt varit samarbetspartner vid Kultur för äldre 

med Region Jönköpings län. 
 prel 

 2016 2017 2018 

Inflytandegrad (procent) 33 33 33 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,1 -0,8 6,2 

Årets resultat (miljoner kronor)  0,1 -0,8 6,2 

Balansomslutning (miljoner kronor) 27,6 26,3 31,6 

Soliditet (procent) 54 53 64 

Omsättning (miljoner kronor) 44,5 45 54,6 

Antal anställda 43 42 43 

 

 

TvNo Textilservice AB 

Bolaget bedriver tvätteri- och 

textiluthyrningsverksamhet. Cirka 95 procent av 

verksamheten riktar sig till kunder inom 

vårdsektorn i Jönköpings och Östergötlands län. 

Produktionsvolymen ligger i stort sett på samma 

nivå som 2017.  

 prel 

 2016 2017 2018 

Ägarandel (procent) 49 49 49 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 8,0 9,4 4,5 

Årets resultat (miljoner kronor) 5,6 5,9 3,4 

Balansomslutning (miljoner kronor) 96,2 106,3 107,3 

Soliditet (procent) 59 60 63 

Omsättning (miljoner kronor) 103,2 109,6 110,2 

Antal årsarbetare (medelantal) 126 129 132 

 



REGIONENS KONCERNFÖRETAG OCH ANDRA SAMÄGDA FÖRETAG 
 

 

3 

RJL Älghunden 4 AB 

Bolaget förvärvades i augusti 2017 av Region 

Jönköpings län och bytte namn från Nivika 

Älghunden AB till RJL Älghunden 4 AB. Region 

Jönköpings län planerar att bygga en ny bussdepå 

för stadstrafiken i Jönköping på fastigheten. 

Nuvarande bussdepå är för liten och möjlighet att 

expandera saknas. Rivning av befintlig fastighet 

kommer att ske under 2019 då även nybyggnationen 

påbörjas så att anläggningen är klar att tas i bruk när 

nya upphandlingen av stadstrafik i Jönköping är 

klar. 

  

 2016 2017 2018 

Ägarandel (procent) 0 100 100 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0 3,0 -5,0 

Årets resultat (miljoner kronor) 0 1,6 -4,6 

Balansomslutning (miljoner kronor) 0,0 83,4 46,7 

Soliditet (procent) 00 77 65 

Omsättning (miljoner kronor) 0,0 5,4 3,8 

Antal anställda 0 0 0 

Bolaget har förlängt räkenskapsår (1 september 2016 – 31 december 2017) 

 

Regionens andra samägda företag 
 

Samordningsförbunden 

De tre samordningsförbunden bedriver finansiell 

samordning av insatser inom rehabiliteringsområdet 

som utförs av huvudmännen. Dessa insatser syftar 

till att hjälpa personer i yrkesverksam ålder att få 

eller förbättra förmågan att arbeta. 

 

Huvudmännen i samordningsförbunden: 

 Arbetsförmedlingen 

 Försäkringskassan 

 Region Jönköpings län 

 Kommunerna i Jönköpings län 

Finnvedens Samordningsförbund 

 prel 

 2016 2017 2018 

Inflytandegrad (procent) 17 17 17 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -0,3 0,1 1,2 

Årets resultat (miljoner kronor) -0,3 0,1 1,2 

Balansomslutning (miljoner kronor) 2,0 1,8 2,9 

Soliditet (procent) 43 51 75 

Omsättning (miljoner kronor) 4,1 4,1 5,2 

Antal anställda 0 0 0 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

 prel 

 2016 2017 2018 

Inflytandegrad (procent) 14 14 14 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) -0,1 0,5 0,1 

Årets resultat (miljoner kronor) -0,1 0,5 0,1 

Balansomslutning (miljoner kronor) 2,7 3,1 3,8 

Soliditet (procent) 57 64 56 

Omsättning (miljoner kronor) 5,5 5,5 6,9 

Antal anställda 2 2 2 
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Höglandets samordningsförbund 

 prel 

 2016 2017 2018 

Inflytandegrad (procent) 11 11 11 

Resultat efter finansiella poster (miljoner kronor) 0,4 0,0 -0,6 

Årets resultat (miljoner kronor) 0,4 0,0 -0,6 

Balansomslutning (miljoner kronor) 1,6 4,0 1,9 

Soliditet (procent) 88 34 43 

Omsättning (miljoner kronor) 5,1 5,2 6,4 

Antal anställda 1 1 1 

 

 

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg 

(KSA) 

Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg 

bildades 2016 för att skapa samordningsvinster och 

stordriftsfördelar. Förbundets ändamål är att för 

medlemmarna tillhandahålla ambulansflyg. Syftet 

är att effektivisera ambulansflyg för att öka 

patientnyttan och patientsäkerheten genom 

samordning av gemensamma resurser. Förbundets 

medlemmar består av alla landsting och regioner i 

Sverige. Region Jönköpings läns andelskapital är 

3,5 procent. 2018 uppgick medlemsbidraget till 347 

000 kronor (2017: 297 000 kronor). Under 2017 

genomförde KSA upphandling av sex flygplan för 

ambulanstransport, med option på ytterligare fyra. 

Tilldelningsbeslutet överklagades och rättslig 

process pågick under 2018, avgörandet i 

förvaltningsrätten innebar att upphandlingen måste 

göras om, KSA har beslutat att detta ska göras 

under 2019. Investeringen i flygplan finansieras 

genom lån från förbundets medlemmar. 

 

Förbundet ska även upphandla operatör för operativ 

drift och tekniskt underhåll samt etablera en 

flygkoordineringscentral som ska kunna ta emot 

beställningar, prioritera uppdrag och se till att de 

genomförs på bästa sätt med hänsyn till både 

medicinska och operativa förutsättningar. 

Förbundet har under 2018 i medeltal haft tre 

anställda (2017: tre anställda). 

Samtrafiken i Sverige AB 

Samtrafiken är ett tjänsteutvecklingsföretag som 

arbetar med att göra kollektivt resande enklare, mer 

tillgängligt och mer pålitligt. Företaget ägs av alla 

regionala kollektivtrafikmyndigheter samt 

merparten av de kommersiella trafikoperatörerna. I 
företagets kärnverksamhet ingår dels att koordinera 

hela landets trafikinformation, exempelvis avgångs-

tider och hållplatser, dels att kombinera olika 

aktörers trafikdata och biljettformat. Samtrafiken 

och partners samarbetar för att landets aktörer ska 

följa branschpraxis inom biljett- och 

betalstandarder. 

AB Transitio 

1999 beslutade trafikhuvudmännen att bilda ett 

gemensamägt vagnbolag; Transitio. Ägare är 20 

landsting/regioner och regionala 

kollektivtrafikmyndigheter. 

 

AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar 

spårfordon åt sina ägare. Syftet är främst att 

optimera ägarnas fordonskostnader samt säkerställa 

en hög kvalitet och kompetens inom områdena 

anskaffning, förvaltning och underhåll. 

Reftele Biogas AB 

Region Jönköpings län är tillsammans med ett antal 

mjölkproducenter runt Reftele delägare i Reftele 

biogas med avsikten att bygga en gemensam 

rötanläggning för gödsel. Miljökonsekvens-

beskrivning är gjord och miljötillstånd för 

verksamheten finns. Försök att hitta köpare till 

gasen har gjorts utan att lyckas. På bolagsstämman 

2018 diskuterades att avveckla bolaget, men 

beslutet blev att avvakta. 

Inera AB 

Inera ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). Inera koordinerar, utvecklar och förvaltar 

nationella e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur och 

gemensamma regelverk och standarder på uppdrag 

av alla regioner och kommuner. Ungefär 35 digitala 

tjänster drivs idag av Inera, bland annat 1177 

Vårdguiden, Nationell patientöversikt och 

Journalen. I uppdraget ingår också att samverka 

med övriga aktörer inom e-hälsoområdet, 

exempelvis regeringen, myndigheter, privata 

vårdgivare, FoU och ideella organisationer samt 

marknadens aktörer. 

LFF Service AB och Läkemedelsförsäkringen AB 

I samband med att driften av sjukhusapoteket 

övertogs av Landstinget i november 2013, 

förvärvades en organisationsaktie i LFF Service 

AB, vilken inte kan säljas vidare. Detta bolag, 

tillsammans med sitt helägda dotterbolag Svenska 

Läkemedelsförsäkringen AB, administrerar och 

försäkrar ett gemensamt åtagande för ägarföretagen 

att ersätta personer som drabbats av personskador 
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orsakade av läkemedel. Försäkringen omfattar 

också personer som deltar i kliniska prövningar. 

 

Den svenska Läkemedelsförsäkringen bildades 

1978 efter att en frivillig överenskommelse träffats 

mellan läkemedelsföretagen i Sverige. LFF Service 

AB:s Läkemedelsförsäkring bygger på delägarnas 

kollektiva och solidariska ansvar för läkemedels-

skador i Sverige. Bakom Läkemedelsförsäkringen 

står forskande läkemedelsbolag, generikabolag, 

parallellimportörer, Apoteket AB, distributions-

bolag samt forsknings och utvecklingsbolag. 

Region Jönköpings län är nu en av 335 delägare. 

Löf – Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag 

Landstingens Ömsesidiga Försäkringbolag, Löf, är 

ett rikstäckande försäkringsbolag vars huvuduppgift 

är att försäkra de vårdgivare som finansieras av 

landstingen och regionerna. Löf:s slutkunder är de 

patienter som drabbats av patientskada och 

uppdraget är att utreda och lämna ersättning till 

patienter som skadats i vården samt att bidra till att 

antalet skador i vården minskar. 

 

Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av 

samtliga landsting och regioner. Verksamheten 

omsätter årligen cirka 1 miljard kronor och har en 

balansomslutning på cirka 10 miljarder kronor. 

2018 var Region Jönköpings läns andel 3,53 

procent och premieinbetalningen 47,7 miljoner 

kronor. 
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Nyckeltal 2014-2018 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Finansiella nyckeltal      

Likviditet  3,01 3,33 3,32 3,21 3,07 

Likviditet exklusive pensionsmedel 1,30 1,40 1,42 1,30 1,20 

Kassalikviditet (dagar) 198 201 197 189 177 

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 70 70 69 63 54 

Soliditet (%) -6,4 -2,4 0,6 3,8 5,2 

Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 97,2 97,5 97,8 97,0 97,6 

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%) 3,7 4,2 3,2 3,5 1,8 

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) respektive år 120,1 225,5 114,5 91,3 69,2 

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 2004-2014,  
2015-2017 resp 2015-2018 99,4 

  

124,6 107,2 

Nettokostnadsökning mot föregående år (%)  7,0 3,7 5,5 4,0 4,0 

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår (%)  5,8 3,4 5,1 4,9 3,2 

Rörelsekapital (miljoner kronor) 4 350 4 794 4 953 4 922 4 893 

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner kronor) 648 821 894 672 484 

Resultat (miljoner kronor) 

    

  

Verksamhetens nettokostnad -8 805 -9 135 -9 634 -10 016 -10 413 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 9 059 9 369 9 846 10 329 10 664 

Verksamhetens resultat (Resultat före finansnetto) 254 235 213 313 251 

Årets resultat 334 392 316 366 193 

Volymförändring (procent) 

    

  

Region Jönköpings län 1,4 2,8 1,7 1,7 0,4 

Genomsnitt i riket 3,0 3,1 2,6 2,5   

Utdebitering 

    

  

Region Jönköpings län 11,21 11,26 11,26 11,26 11,26 

Region Jönköpings län justerat för kollektivtrafik,  
hemsjukvård m.m. 11,05 11,09 11,07 11,06 11,05 

Genomsnitt i riket 11,26 11,35 11,41 11,42 11,44 

Definitioner: 

 Likviditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder 

 Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inklusive avskrivningar * 365 dagar 

 Soliditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar 

 Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraordinära poster exklusive avskrivningar / nettoinvestering  

 Rörelsekapital: Avspeglar Landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder 

 Rörelsekapital i förhållande till externa utgifter: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader 
inklusive avskrivningar 
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Resultaträkning 
(miljoner kronor) 2015 2016 2017 2018 Årsbudget Avvikelse mot 

årsbudget 

Verksamhetens intäkter 
1)
 1 912,6 2 039,1 2 235,9 2 594,5 2 286,1 308,4 

Verksamhetens kostnader 
2)
 -10 677,9 -11 287,4 -11 854,0 -12 634,0 -12 344,3 -289,7 

Avskrivningar 
3)
 -369,2 -385,4 -398,2 -373,6 -416,7 43,2 

Verksamhetens nettokostnad -9 134,6 -9 633,7 -10 016,3 -10 413,1 -10 474,9 61,8 

Skatteintäkter 
4)
 7 407,3 7 800,8 8 153,7 8 396,6 8 456,0 -59,4 

Generella statsbidrag och utjämning 
5)
 1 961,8 2 045,4 2 175,1 2 267,4 2 227,9 39,5 

Finansiella intäkter 
6)
 344,5 252,2 272,6 234,9 254,0 -19,1 

Finansiella kostnader 
6)
 -187,2 -148,5 -219,4 -292,4 -248,0 -44,4 

Resultat före extraordinära poster 391,8 316,2 365,7 193,5 215,0 -21,5 

Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  391,8 316,2 365,7 193,5 215,0 -21,5 

Notförklaringar se sidorna 13-22 

 



FINANSIELLA RAPPORTER 
 

 

3 

Kassaflödesanalys 

(miljoner kronor) 2015 2016 2017 2018 Årsbudget 

Avvikelse 
mot 

årsbudget 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

   

  

  Årets Resultat 391,8 316,2 365,7 193,5 215,0 -21,5 

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 369,2 385,4 398,2 373,6 416,7 -43,2 

- ej likviditetspåverkande ianspråktagna 
avsättningar 

18)
 0,0 -22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ ej likviditetspåverkande avsättningar 
17) 18)

 380,7 398,4 402,2 605,6 593,6 12,1 

- Pensionsutbetalningar inkl löneskatt -319,3 -324,4 -338,5 -353,9 -350,5 -3,5 

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster 
vid försäljning/utrangering av 
anläggningstillgångar 

11)
 2,8 38,4 -14,6 -25,5 0,0 -25,5 

Justering för rörelsekapitalförändring avseende 
löpande verksamhet

 7)
 -98,0 27,1 114,5 -8,4 -22,1 13,7 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 727,2 818,8 927,5 784,8 852,7 -67,9 

INVESTERINGAR 

   

  

  

- Inköp av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

8) 9) 10)
 -466,8 -620,2 -756,4 -858,4 -910,0 51,6 

- Inköp av finansiell anläggningstillgång 
13)

 0,0 0,0 -114,7 2,3 0,0 2,3 

+ Investeringsbidrag 
19)

 -51,9 3,5 0,8 0,0 0,0 0,0 

+ Försäljning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

12)
 181,2 3,9 33,3 36,8 0,0 36,8 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -337,5 -612,8 -836,9 -819,3 -910,0 90,7 

FINANSIERING 

   

  

  

-Minskning/+ökning av långfristiga skulder inkl 
LÖF och investeringsbidrags nyttjande 

19)
 -2,7 -5,1 -7,7 -3,7 0,0 -3,7 

+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och 
finansiella Anläggningstillgångar exkl köp 

  13)
 -41,2 1,8 1,4 0,6 -4,0 4,6 

- ej likviditetspåverkande reavinster/+reaförluster 
finansiella anläggningstillgångar 

13)
 0,0 0,0 -1,1 0,2 0,0 0,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43,9 -3,3 -7,4 -2,9 -8,0 1,1 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR   

  
- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 -16,1 0,0 0,0 -16,1 0,0 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 345,9 186,6 83,2 -37,4 -81,4 23,9 

Likvida medel vid årets början 5 742,9 6 088,8 6 275,3 6 358,5 6 358,5 

 Likvida medel vid årets/periodens slut 6 088,8 6 275,3 6 358,5 6 321,1 6 277,1 

 
Notförklaringar se sidorna 13-22 
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Balansräkning 
(miljoner kronor) 2015 2016 2017 2018 

TILLGÅNGAR  

   

  

Anläggningstillgångar 

   

  

Immateriella anläggningstillgångar
 8)

 95,5 60,6 70,6 52,0 

Materiella anläggningstillgångar 

   

  

     1. Fastigheter 
9)
 2 647,2 2 889,8 3 135,7 3 640,5 

     2. Inventarier 
10)

 715,6 700,4 784,0 771,3 

Finansiella anläggningstillgångar 
13)

 60,3 58,5 172,9 169,9 

Summa  3 518,6 3 709,4 4 163,2 4 633,7 

Omsättningstillgångar 

   

  

Förråd 41,4 45,0 48,6 58,8 

Fordringar 
14)

 718,7 772,1 739,6 881,5 

Kortfristiga placeringar 
15) 

 5 507,9 5 847,2 5 831,3 5 734,6 

Kassa och bank 
15) 

 580,9 428,1 527,2 586,5 

Summa  6 848,9 7 092,5 7 146,7 7 261,4 

Summa tillgångar 10 367,5 10 801,8 11 309,9 11 895,1 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

Eget kapital 

   

  

Regionkapital 
16)

 -644,7 -252,9 63,3 429,0 

Årets resultat  391,8 316,2 365,7 193,5 

Summa  -252,9 63,3 429,0 622,4 

Avsättningar 

   

  

Avsättningar för pensioner 
17)

 8 460,5 8 502,2 8 565,9 8 817,6 

Övriga avsättningar 
18)

 22,2 16,1 16,1 16,1 

Summa  8 482,7 8 518,3 8 582,0 8 833,7 

Skulder 

   

  

Långfristiga skulder 
19)

 82,7 81,1 74,2 70,521 

Kortfristiga skulder 
20)

 2 055,0 2 139,2 2 224,8 2 368,5 

Summa  2 137,7 2 220,2 2 299,0 2 439,0 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 10 367,5 10 801,8 11 309,9 11 895,1 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

   

  

Borgensåtagande 
21)

 74,4 74,8 71,9 76,5 

Notförklaringar se sidorna 13-22 
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Driftredovisning 
(mnkr) Utfall 

2018 
Budget 

2018 
Avvikelse 

mot budget 
Bokslut 

2017 
Nettokostnads-

förändring 

NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD, NÄRINGSLIV OCH ATTRAKTIVITET (ANA)   

05 Utbildning 43,5 47,6 4,1 45,1 -3,5% 

06 Kultur 152,5 149,8 -2,7 154,3 -1,1% 

08 Allmän regional utveckling 38,4 50,2 11,8 45,1 -15,0% 

91 Politisk verksamhet 1,3 1,3 0,0 1,3 -0,3% 

Summa  235,7 248,9 13,2 245,7 -4,1% 

NÄMNDEN FÖR FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD (NFS)    

00 Primärvård 1 824,4 1 827,7 3,2 1 798,2 1,5% 

01 Specialiserad somatisk vård 5 724,0 5 568,1 -155,9 5 405,9 5,9% 

02 Specialiserad psykiatrisk vård 856,2 833,6 -22,6 811,2 5,5% 

03 Tandvård 278,9 262,6 -16,3 243,9 14,3% 

04 Övrig hälso- och sjukvård 401,2 426,5 25,2 399,8 0,4% 

91 Politisk verksamhet 0,8 0,9 0,1 0,8 -4,1% 

94 Medicinsk service 25,8 21,1 -4,7 24,5 5,2% 

Summa  9 111,4 8 940,4 -171,0 8 684,4 4,9% 

NÄMNDEN FÖR TRAFIK, INFRASTRUKTUR OCH MILJÖ (TIM)    

04 Övrig hälso- och sjukvård 69,8 69,2 -0,6 69,7 0,2% 

07 Trafik och infrastruktur 797,2 799,5 2,3 788,3 1,1% 

91 Politisk verksamhet 1,2 1,3 0,1 1,0 13,9% 

Summa  868,2 870,1 1,9 859,0 1,1% 

REGIONSTYRELSEN (RS)      

00 Primärvård 22,4 22,8 0,4 22,3 0,6% 

04 Övrig hälso- och sjukvård 167,2 173,8 6,6 171,8 -2,7% 

08 Allmän regional utveckling 3,0 4,0 0,9 2,1 46,6% 

91 Politisk verksamhet 42,4 38,5 -3,9 36,8 15,0% 

96 Allmän service 263,2 321,2 58,0 234,4 12,3% 

98 Fastighetsförvaltning -76,3 -88,5 -12,2 -55,6 37,3% 

Summa  422,0 471,8 49,8 411,9 2,5% 

REGIONSTYRELSEN ÖVERGRIPANDE (RSÖ)     

Internränta -70,2 -73,4 -3,2 -64,7 8,5% 

Pensioner mm 41,5 52,6 11,1 -31,9 -230,1% 

Inkassoåterbäring mm -1,3 0,0 1,3 -0,8 62,5% 

Avskrivningsbudget mm 0,0 49,4 49,4 0,0 #DIVISION/0! 

Statsbidrag hälso- och sjukvård -209,9 -102,3 107,6 -102,1 105,6% 

Summa  -240,0 -73,8 166,3 -199,5 20,3% 

RF OCH ÖVRIGT UTANFÖR NÄMNDER      

Patientnämnden (Politisk verksamhet) 1,0 1,9 0,9 1,1 -14,2% 

Parlamentariska nämnden (Politisk 
verksamhet) 

0,2 0,2 -0,1 0,2 -4,6% 

Regionfullmäktige och revision 14,7 15,5 0,8 13,5 8,7% 

Summa  15,9 17,5 1,6 14,9 6,8% 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD 10 413,1 10 474,9 61,8 10 016,3 4,0% 
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Bruttoinvesteringsredovisning 
(miljoner kronor) Budgeterad ram Utbetalning 2018 Total utbetalning 

INVENTARIER 

   Psykiatri, rehab och diagnostik    

Adora, Movix uppgradering 2,8 0,3 0,3 

Immunhistokemiskt instrument 2,4 1,5 1,5 

Hematologiinstrument 3,5 -0,1 2,6 

Glasscanner för digitalisering patologi 2,0 1,5 1,5 

C-bågar scopi Eksjö 3,0 0,4 0,4 

SPECT/CT kamera 11,5 16,5 18,5 

PET CT 25,0 10,5 16,1 

Automation odlingsdiagnostik 7,5 2,7 5,3 

Patientnära analysmodul 4,0 0,3 0,4 

Investering MR 12,0 0,2 8,5 

SyngoVia uppdatering 1,2 0,1 0,3 

System för insamling av stråldoser 3,0 0,5 1,9 

Regionsamverkan 0,8 0,2 0,3 

Genomlysningslabb 5,0 0,2 2,9 

MR Investering 15,0 3,0 3,0 

Patientövervakning 4,5 3,2 3,2 

Nybyggnation OP/IVA Värnamo  0,2 0,2 

Kirurgisk vård    

OCT Cirrus Ögon Värnamo 0,8 0,8 0,8 

Torkskåp endoskopi Kirurgen Eksjö 1,0 0,9 0,9 

Ultraljud Kirurgen Ryhov 0,9 0,9 0,9 

Ultraljud + Biojet fusionssystem Urologen  1,5 1,5 1,5 

OCT Cirrus Ögon Ryhov 0,8 0,8 0,8 

Antenatalmottagningen Jönköping   1,1 0,2 0,2 

Linjärt EUS-endoskop Kirurgen Eksjö 1,0 0,8 0,8 

Ultraljud OP- och IVA Eksjö 0,6 0,5 0,5 

Ultraljud Antenatalmottagningen Ryhov  1,3 1,2                1,2 

Ögonmikroskop Jönköping 0,8 0,8 0,8 

Ultraljud Kvinnokliniken Ryhov 1,3 1,2 1,2 

OP- och IVA Värnamo 151,0 37,0 104,0 

Hus 37 Eksjö 225,0 0,2 0,2 

Signalsystem Akuten (överflytt till Psykiatri, rehab 
och diagnostik) 

10,0 -1,6 -1,6 

Medicinsk vård 

   Övervakning inkl telemetri 4,3 0,4 1,4 

Rakel handenheter 0,7 0,1 0,6 

EBUS 1,4 1,4 1,4 

Ambulanser 10,8 10,4 10,4 
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(miljoner kronor) Budgeterad ram Utbetalning 2018 Total utbetalning 

Ultraljudsapparat 0,6 0,6 0,6 

Signalsystem Akuten (överflytt till Psykiatri, rehab 
och diagnostik) 

 -1,6 -1,6 

Utbildning och kultur 

   Grävmaskin 1,5 0,9 0,9 

Hjullastare 1,0 1,4 1,4 

Skördetröska 1,0 0,7 0,7 

Pågående gestaltningsuppdrag 14,1 2,2 3,5 

Länstrafiken    

Ombyggnad X14-tåg 40,2 1,9 39,4 

Biljettsystem 9,9 9,7 12,1 

Revision Itino 27,2 1,9 25,4 

Teknikhus  3,2 3,8 

Fordonsutrustning stadstrafik  0,1 0,1 

IT-centrum    

Ascom 6,0 1,4 1,4 

Cosmic – BOS 2,5 0,5 0,5 

Inventarier utan specifikation 84,3 55,0 55,0 

SUMMA INVENTARIER 
705,8 176,6 336,1 

FASTIGHETER    

Verkstadslokaler Stora Segerstad 33,3 1,1 29,5 

Skolhus Sörängens Folkhögskola  10,2 0,4 10,7 

Akutmottagningen Ryhov 9,9 -0,1 8,3 

Hus 37, Eksjö 833,4 181,6 596,4 

OP- & IVA Värnamo 400,0 48,1 364,5 

Bårhus och Obduktion Ryhov 17,0 1,8 1,8 

Häststall Riddersberg 28,5 2,6 2,7 

Akutmottagning Psykiatri Ryhov 5,3 0,5 0,5 

Styranläggning Ryhov 7,0 1,2 4,2 

Samlokalisering Kvinnohälsovård 5,6 0,1 0,1 

MR-kamera 3-Tesla Ryhov 7,0 0,4 0,4 

Omklädningsrum och utbildningslokaler Stora 
Segerstad 

5,9 0,1 0,1 

ÖNH-mottagningen Eksjö 12,0 0,1 0,1 

Infektionskliniken Ryhov 18,9 0,1 0,1 

Onkologi/Nuklearmedicin Ryhov 38,8 27,7 32,3 

Antenatalavdelningen Ryhov               12,2 3,9 14,9 

Hus D1 Ryhov 973,0 305,6 356,7 

Elkraftsförsörjning Ryhov 87,5 19,1 20,4 

MR-kamera Värnamo 43,0 16,2 17,7 

Råslätts Vc 161,5 11,4 12,2 

Solpaneler Ryhov 10,5 0,2 0,2 
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(miljoner kronor) Budgeterad ram Utbetalning 2018 Total utbetalning 

Hissbyte F4:1-F4:3 5,3 2,1 2,1 

Byte fönster och fasad h 02 och 03 22,3 2,5 2,5 

Övriga projekt 0,1-4,9 miljoner kronor 83,0 55,1 74,8 

SUMMA FASTIGHETER 2831,1 681,8 1553,2 

TOTALT 

3536,9 858,4 1889,3 

Beräknad utbetalning enligt budget 2018:910 
miljoner kronor 
 

   

TIDIGARE BEVILJADE INVESTERINGAR SOM EJ 
KOMMER ATT GENOMFÖRAS 

(Avslutas inför 2019)     

Torkskåp för endoskopiinstrument (2017) 1,0   

Allmänkemi utrustning (2018) 6,0   
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Blandmodell 
Nyckeltal 2014-2018, blandmodell 

(miljoner kronor) 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

Finansiella nyckeltal 

    

  

Likviditet  3,01 3,33 3,32 3,21 3,07 

Likviditet exklusive pensionsmedel 1,30 1,40 1,42 1,30 1,20 

Kassalikviditet (dagar) 193 197 193 186 174 

Kassalikviditet exklusive pensionsmedel (dagar) 69 68 68 62 53 

Soliditet (%) 47,1 48,0 47,5 47,0 45,2 

Nettokostnad/skatt o bidrag (%) 99,9 100,1 100,4 99,5 100,1 

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag (%) 1,9 2,4 1,6 1,8 0,5 

Egenfinansieringsgrad investeringar (%) 132,8 228,8 123,1 86,2 69,1 

Rörelsekapital (miljoner kronor) 4 350 4 794 4 953 4 922 4 893 

Rörelsekapital exklusive pensionsmedel (miljoner kronor) 648 821 894 672 484 

Resultat (belopp i miljoner kronor) 

    

  

Verksamhetens nettokostnad -9 049 -9 383 -9 883 -10 274 -10 677 

Årets resultat 176 226 160 186 58 

Utdebitering 

    

  

Landstinget i jönköpings län 11,21 11,26 11,26 11,26 11,26 

Landstinget i jönköpings län justerat för kollektivtrafik, 
hemsjukvård med mera 11,05 11,09 11,07 11,06 11,05 

Genomsnitt i riket 11,26 11,35 11,41 11,42 11,44 

 
Definitioner: 

 Likviditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder  

 Kassalikviditet: Likvida medel / Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar * 365 dagar 

 Soliditet: Visar Landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar 

 Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraordInära poster exklusive avskrivningar - skuldökning 
pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering  

 Rörelsekapital: Avspeglar Landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder 

 Rörelsekapital i förhållande till externa utgifter: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader 
inklusive avskrivningar 
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Resultaträkning blandmodell 

(miljoner kronor) 

 2015 2016 2017 2018 Budget 

Avvikelse mot 
kalkylerad 

budget 

Verksamhetens intäkter 
1)
 1 912,6 2 039,1 2 235,9 2 594,5 2 286,1 308,4 

Verksamhetens kostnader 
22)

 -10 926,3 -11 536,4 -12 112,1 -12 897,7 -12 602,0 -295,7 

Avskrivningar 
3)
 -369,2 -385,4 -398,2 -373,6 -416,7 43,2 

Verksamhetens nettokostnad -9 383,0 -9 882,7 -10 274,4 -10 676,7 -10 732,6 55,9 

Skatteintäkter 
4)
 7 407,3 7 800,8 8 153,7 8 396,6 8 456,0 -59,4 

Generella statsbidrag och utjämning 
5)
 1 961,8 2 045,4 2 175,1 2 267,4 2 227,9 39,5 

Finansiella intäkter 
6)
 344,5 252,2 272,6 234,9 254,0 -19,1 

Finansiella kostnader 
23)

 -104,7 -55,6 -141,2 -164,6 -117,3 -47,2 

Resultat före extraordinära poster 226,0 160,1 185,9 57,6 88,0 -30,4 

Extraordinära intäkter  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Extraordinära kostnader  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat 
25)

 226,0 160,1 185,9 57,6 88,0 -30,4 

Notförklaringar se sidorna 13-22 
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Balansräkning blandmodell 

(miljoner kronor) 

 

2015 2016 2017 2018 

TILLGÅNGAR  

   

  

Anläggningstillgångar 

   

  

Immateriella anläggningstillgångar
 8)

 95,5 60,6 70,6 52,0 

Materiella anläggningstillgångar 

   

  

     1. Fastigheter 
9)
 2 647,2 2 889,8 3 135,7 3 640,5 

     2. Inventarier 
10)

 715,6 700,4 784,0 771,3 

Finansiella anläggningstillgångar 
13)

 60,3 58,5 172,9 169,9 

Summa  3 518,6 3 709,4 4 163,2 4 633,7 

Omsättningstillgångar 

   

  

Förråd 41,4 45,0 48,6 58,8 

Fordringar 
14)

 718,7 772,1 739,6 881,5 

Kortfristiga placeringar 
15) 

 5 507,9 5 847,2 5 831,3 5 734,6 

Kassa och bank 
15) 

 580,9 428,1 527,2 586,5 

Summa  6 848,9 7 092,5 7 146,7 7 261,4 

Summa tillgångar 10 367,5 10 801,8 11 309,9 11 895,1 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

   

  

Eget kapital 

   

  

Regionkapital  4 745,9 4 971,9 5 132,0 5 317,9 

Årets resultat 226,0 160,1 185,9 57,6 

Summa  4 971,9 5 132,0 5 317,9 5 375,4 

Avsättningar 

   

  

Avsättningar för pensioner 
24)

 3 235,7 3 433,5 3 677,0 4 064,6 

Övriga avsättningar 
18)

 22,2 16,1 16,1 16,1 

Summa  3 257,9 3 449,6 3 693,1 4 080,7 

Skulder 

   

  

Långfristiga skulder 
19)

 82,7 81,1 74,2 70,5 

Kortfristiga skulder 
20)

 2 055,0 2 139,2 2 224,8 2 368,5 

Summa  2 137,7 2 220,2 2 299,0 2 439,0 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 10 367,5 10 801,8 11 309,9 11 895,1 

Ansvarsförbindelser 

   

  

Pensionsåtagande (förmåner intjänade före 1998)  4 127,4 3 959,1 3 848,3 3 740,0 

Löneskatt pension 1 001,3 960,5 933,6 907,3 

Summa pensionsansvarsförbindelse 5 128,7 4 919,6 4 781,9 4 647,3 

Borgensåtagande 
21)

 74,4 74,8 71,9 76,5 

Notförklaringar se sidorna 13-22 
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Kassaflöde blandmodell 

(miljoner kronor) 

 2015 2016 2017 2018 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

   

  

Årets Resultat 226,0 160,1 185,9 57,6 

+ ej likviditetspåverkande avskrivningar 369,2 385,4 398,2 373,6 

- ej likviditetspåverkande ianspråktagna 
avsättningar 

18)
 0,0 -22,2 0,0 0,0 

+ ej likviditetspåverkande avsättningar 
18) 24)

 298,2 305,5 323,9 477,8 

- pensionsutbetalningar inkl löneskatt -70,9 -75,4 -80,4 -90,2 

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid 
försäljning av anläggningstillgångar 

11)
 2,8 38,4 -14,6 -25,5 

Justering för rörelsekapitalförändring avseende 
löpande verksamhet

 7)
 -98,0 27,1 114,5 -8,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 727,2 818,8 927,5 784,8 

INVESTERINGAR 

   

  

- Inköp av anläggningstillgångar 
8) 9) 10)

 -466,8 -620,2 -756,4 -858,4 

-Inköp av finansiell anläggningstillgång 
13)

 0,0 0,0 -114,7 2,3 

+ investeringsbidrag 
19)

 -51,9 3,5 0,8 0,0 

+ Försäljning av anläggningstillgångar 
12)

 181,2 3,9 33,3 36,8 

Kassaflöde från investeringsverksamhet -337,5 -612,8 -836,9 -819,3 

FINANSIERING 

   

  

-Minskning/+ökning av långfristiga skulder -2,7 -5,1 -7,7 -3,7 

+Minskning/-ökning av långfristiga fordringar och 
finansiella Anläggningstillgångar 

13)
 -41,2 1,8 1,4 0,6 

- ej likviditetspåverkande reavinster/ + förluster vid 
försäljning av finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 -1,1 0,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43,9 -3,3 -7,4 -2,9 

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR 

  

  

- Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0,0 -16,1 0,0 0,0 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 345,9 186,6 83,2 -37,4 

Likvida medel vid årets början 5 742,9 6 088,8 6 275,3 6 358,5 

Likvida medel vid årets/periodens slut 6 088,8 6 275,3 6 358,5 6 321,1 

Notförklaringar se sidorna 13-22 
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Notförklaringar 
 
(Belopp i miljoner kronor) 

Jämförelsestörande poster mellan åren 

Enligt rekommendation 3.1 från Rådet för Kommunal Redovisning definieras en jämförelsestörande post som resultat av 
händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. 

2018 har påverkats av fem händelser som kan tolkas som jämförelsestörande  

1)
 Realisationsvinster fastighetsförsäljning efter avdrag för försäljningsomkostnader 27,1 

2)
 Fem kvartals intäkter för läkemedelsrabatter inom förmån och smittskydd 8,4 

2018 har påverkats med cirka 36 miljoner kronor i lägre nettokostnad 35,5 

3)
 Generellt stöd flyktingsituationen av Välfärdsmiljarden 65,4 

4)
 Generellt stöd invånardel av Välfärdsmiljarden 31,8 

5)
 Generellt stöd hälso- och sjukvården 17,7 

2018 påverkades med cirka 115 miljoner kronor i högre generella statsbidrag 114,8 

Sammantaget påverkades 2018 med cirka 150 miljoner kronor i positiva nettoeffekter 150,4 

2017 har påverkats av sex händelser som kan tolkas som jämförelsestörande 

 

6)
 Realisationsvinster fastighetsförsäljning efter avdrag för försäljningsomkostnader 15,5 

7)
 Särskilda satsningar/Kostnader avseende flyktingsituationen -16,1 

2017 påverkades med cirka 1 miljoner kronor i högre nettokostnader -0,6 

8)
 Generellt stöd flyktingsituationen av Välfärdsmiljarden 61,3 

9)
 Generellt stöd invånardel av Välfärdsmiljarden 31,8 

10)
 Generellt stöd Hälso- och sjukvården 17,7 

11)
 Införandebidraget upphörde 2016, vilket medförde sänkt införandebidrag 2017 med cirka 8 miljoner 

kronor 
-7,6 

2017 påverkades med cirka 103 miljoner kronor i högre generella statsbidrag 103,2 

Sammantaget påverkades 2017 med cirka 103 miljoner kronor i positiva nettoeffekter 102,6 

2016 har påverkats av sju händelser som kan tolkas som jämförelsestörande   

12)
 Utrangering av immateriella tillgångar -38,6 

13)
 Avsättning och bidrag infrastrukturinvestering -32,3 

14)
 Upplösen avsättning för infrastrukturinvestering 22,2 

15)
 Särskilda satsningar/Kostnader avseende flyktingsituationen -29,1 

2016 påverkades med cirka 78 miljoner kronor i  högre nettokostnader -77,8 

15)
 Införandet av förändringen i kostnadsutjämningen slutfördes, vilket medförde sänkt införandebidrag 

med cirka 94 miljoner kronor 
-94,2 

16)
 Generellt stöd flyktingsituationen 54,3 

17)
 Generellt stöd Hälso- och sjukvården 35,3 

2016 påverkades med cirka 5 miljoner kronor i lägre generella statsbidrag -4,6 

Sammantaget påverkades 2016 med cirka 82 miljoner kronor i negativa nettoeffekter -82,4 

2015 har påverkats av fem händelser som kan tolkas som jämförelsestörande   

18)
 I samband med regionbildningen avvecklades och inordnades regionförbundet i Region Jönköpings 

län, vilket medförde ökade kostnader för regionen på cirka 13 miljoner kronor 
-13,0 
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19)
 AFA Försäkring beslutade om att sänka och återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-

KL) samt avgiftsbefrielseförsäkring för år 2004 
45,8 

20)
 Införande av komponentavskrivning vilket medfört 35 miljoner kronor i minskade 

underhållskostnader och 25 miljoner kronor i ökade avskrivningskostnader 
10,0 

2015 påverkades med cirka 43 miljoner kronor i lägre nettokostnader 42,8 

21)
 Skatten höjdes med 2 öre till följd av att regionförbundet inordnades i Region Jönköpings län 13,0 

21)
 Skatten höjdes med 3 öre för att skapa utrymme för regional utveckling som infrastrukturella 

åtgärder 
20,0 

22)
 Införandet av förändringen i kostnadsutjämningen fortsatte, vilket medförde sänkt införandebidrag 

på cirka 100 miljoner kronor 
-100,0 

2015 påverkades med cirka 67 miljoner kronor i lägre skatteintäkter och generella statsbidrag -67,0 

Sammantaget påverkades 2015 med cirka 24 miljoner kronor i negativa nettoeffekter 

 

-24,2 

 

 2015  2016  2017  2018  

Not 1 Externa intäkter         

Ersättning från patienter - öppen hälso- och 
sjukvård 

135,6  152,0  138,5  141,6  

Ersättning från patienter - sluten hälso- och 
sjukvård 

24,0  22,3  20,9  19,7  

Ersättning från patienter - tandvård 185,8  177,4  183,2  162,8  

Ersättning från patienter - övriga 8,1  8,2  11,5  13,4  

Ersättning från trafiken - biljettintäkter  308,1  307,9  332,2  344,8  

Försäljning av hälso- och sjukvård 209,8  270,0  406,9  493,0  

Försäljning av tandvård 79,3  77,9  81,6  91,9  

Försäljning inom regional utveckling 115,2  126,5  145,6  149,7  

Försäljning av material/varor 124,0  127,0  130,1  154,3  

Försäljning av tjänster 253,7  283,9  278,4  280,9  

Specialdestinerade statsbidrag och övriga bidrag  384,0  424,9  438,9  660,1  

Övriga intäkter, inklusive vinst vid försäljning av 
fastigheter och inventarier 

85,1 
19)

 61,1 
14)

 68,2 
6)

 82,4  

Verksamhetens intäkter 1 912,6  2 039,1  2 235,9  2 594,5  

Skatteintäkter 7 407,3 
21)

 7 800,8  8 153,7  8 396,6  

Generella statsbidrag och utjämning ** 1 961,8 
22)

 2 045,4 
16-17)

 2 175,1 
8-11)

 2 267,4  

Finansiella intäkter 344,5  252,2  272,6  234,9  

Summa 11 626,2  12 137,4  12 837,4  13 493,4  

Not 2 Externa kostnader         

Löner 3 828,4  3 943,6  4 112,7  4 279,2  

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och 
avtalsförsäkringar 

1 166,8  1 222,7  1 273,3  1 325,4  

Pensionskostnader 359,9  388,9  401,9  516,6  

Kostnad för särskild löneskatt 92,9  102,0  101,8  130,8  

Övriga personalkostnader 93,0  96,4  101,7  111,5  

Kostnader för köpt verksamhet med mera  2 503,5  2 757,4 
13)

 3 001,8  3 284,9  

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen) 
inkl rabatter och Apodos 

1 042,6  1 099,3  1 121,8  1 188,3  

Övriga verksamhetskostnader 1 590,9 
20)

 1 677,1 
12)

 1 739,1  1 797,4  
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 2015  2016  2017  2018  

Verksamhetens kostnader exklusive 
avskrivningar 

10 677,9 
18)

 11 287,4 
15)

 11 854,1 
7)

 12 634,0  

Avskrivningar 369,2 
20)

 385,4  398,2  373,6  

Finansiella kostnader 187,2  148,5  219,4  292,4  

Summa 11 234,4  11 821,2  12 471,7  13 299,9  

Not 3 Avskrivningar         

Anläggningstyper 2015  2016  2017  2018  

- byggnader 188,1  199,6  203,8  169,3  

- markanläggningar 0,7  1,1  1,3  1,3  

- medicinteknisk och tandteknisk utrustning, övriga 
inventarier 

116,2  124,2  127,3  133,5  

- bilar, transportfordon 16,9  17,6  19,0  25,8  

- IT-utrustning/system/program 47,3  42,8  46,9  43,6  

Summa 369,2  385,4  398,2  373,6  

Not 4 Skatteintäkter         

Preliminära skatteintäkter innevarande år 7 401,0  7 823,8  8 178,2  8 430,6  

Prognos slutavräkning innevarande år 15,5  -34,4  -36,7  -8,1  

Slutreglering av skatteintäkter föregående år: -9,1  11,4  12,2  -26,0  

(Slutavräkning för föregående år +- prognos 
slutavräkning föregående år) 

(-1,8-7,3)  (26,9-15,5)  (-22,2+34,4)  (-62,7+36,7)  

Summa 7 407,3  7 800,8  8 153,7  8 396,6  

Skatteunderlagsutveckling (i procent)   2017  2018  Ackumulerat  

Budget    4,3 * 4,1 * 8,6  

Utfall/prognos    4,5 ** 3,6 *** 8,3  

Budgetavvikelse   0,2  -0,5  -0,3  

* SKL:s bedömning för riket 2017 och 2018 

** Slutligt taxeringsutfall för riket 2017, Skatteverket, december 2018 

*** Av SKL i december 2018 bedömd genomsnittlig ökning i riket 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning          

Inkomstutjämning, bidrag 1 472,4  1 542,6  1 648,1  1 683,3  

Strukturbidrag 5,2  0,0  0,0  0,0  

Införandebidrag 101,8  7,6  0,0  0,0  

Kostnadsutjämningavgift -270,7  -269,6  -292,2  -324,9  

Regleringsavgift/regleringsbidrag -148,3  -165,9  -140,0  -108,0  

Läkemedelsbidrag 792,2  841,0  897,9  944,5  

Generella bidrag från staten 9,1 * 89,7 ** 61,3 *** 72,5  

Summa 1 961,8  2 045,4  2 175,1  2 267,4  

*  Generella bidrag från staten 2015 består av 4,5 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen samt 4,6 miljoner 
kronor i kompensation för höjda arbetsgivaravgifter unga.  

**  Generella bidrag från staten 2016 består av 54,3 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen samt 35,3 miljoner 
kronor i extra stöd till hälso- och sjukvården. 

***  Generella bidrag från staten 2017 består av 61,3 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen. 2017 års 
invånarbaserat stöd till hälso- och sjukvård ingår med 31,8 mnkr i regleringsbidraget/avgiften. 

****  Generella bidrag från staten 2018 består av 65,4 miljoner kronor i stöd avseende flyktingsituationen, 2,2 miljoner kronor 
för långtidsarbetslösa och 4,9 miljoner kronor för livmoderhalsscreening. 
2018 års invånarbaserade stöd till hälso- och sjukvård ingår med 31,8 mnkr i regleringsbidraget/avgiften. 
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 2015  2016  2017  2018  

Not 6 Finansiella intäkter och kostnader         

Utdelning på aktier och andelar  12,9  20,9  17,7  30,6  

Ränteintäkter 103,7  89,2  97,4  91,7  

Vinst vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

0,0  0,0  1,1  0,3  

Vinst vid försäljning av finansiella 
omsättningstillgångar 

218,7  131,1  145,1  101,7  

Realiserade valutakursvinster 0,2  0,1  0,1  0,1  

Övriga finansiella intäkter  9,1  10,9  11,2  10,4  

Summa finansiella intäkter 344,5  252,2  272,6  234,9  

Ränta på LÖF-revers 0,9  0,0  0,0  0,0  

Kundförluster 
2)
         

Förlust vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

0,0  0,0  0,0  0,5  

Transaktionskostnader i betalningssystem, samt 
övriga finansiella kostnader 

5,6  5,5  2,8  3,2  

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 0,0  0,0  24,8  17,5  

Realiserade valutakursförluster 0,4  0,3  0,3  0,3  

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt 136,4  129,4  164,5  237,9  

Förlust vid försäljning av finansiella 
omsättningstillgångar 

43,8  13,3  27,0  32,9  

Summa finansiella kostnader 187,2  148,5  219,4  292,4  

Summa finansnetto 157,3  103,6  53,2  -57,4  

Not 7 Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet  

+Minskning/-ökning kortfristiga fordringar 15,6  -53,4  32,5  -141,9  

+Minskning/-ökning förråd/varulager 1,0  -3,6  -3,6  -10,2  

-Minskning/+ökning övriga kortfristiga skulder inkl 
LÖF 

-114,5  84,2  85,6  143,7  

Summa -98,0  27,1  114,5  -8,4  

Not 8 Immateriella anläggningar         

Ingående Anskaffningsvärde 278,3  304,8  252,9  283,7  

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -182,7  -209,2  -192,3  -213,1  

Ingående bokfört immateriellt värde 95,6  95,5  60,6  70,6  

Årets investering 29,8  28,4  34,3  0,9  

Omklassificering 0,0  0,0  0,0  0,0  

Årets avyttring 0,0  -39,0  -1,2  0,0  

Årets avskrivning -29,8  -24,3  -23,1  -19,4  

Årets förändring 0,0  -34,9  10,0  -18,6  

Utgående bokfört immateriellt värde 95,5  60,6  70,6  52,0  

Not 9 Byggnader och mark         

Ingående Anskaffningsvärde 5 587,0  5 835,6  6 260,6  6 674,2  

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -2 999,7  -3 188,4  -3 370,7  -3 538,5  

Ingående bokfört byggnads- och markvärde 2 587,4  2 647,2  2 889,8  3 135,7  

Årets investering 248,6  443,8  466,5  681,8  

Omklassificering 0,0  0,0  0,0  0,0  

Årets avyttring 0,0  -0,3  -15,7  -6,3  
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Årets avskrivning -188,8  -200,8  -205,1  -170,6  

Årets förändring 59,8  242,7  245,8  504,8  

Utgående bokfört byggnads- och markvärde 2 647,2  2 889,8  3 135,7  3 640,5  

         

Not 10 Inventarier         

Ingående Anskaffningsvärde 1 923,5  1 805,2  1 881,7  2 053,3  

Ingående ackumulerad avskrivning enligt plan -1 061,8  -1 089,6  -1 181,3  -1 269,2  

Ingående bokfört inventarievärde 861,7  715,6  700,4  784,0  

Årets investering  188,4  148,0  255,5  175,8  

Omklassificering 0,0  0,0  0,0  0,0  

Årets avyttring -183,9  -3,0  -1,9  -5,0  

Årets avskrivning -150,6  -160,2  -170,0  -183,5  

Årets förändring -146,2  -15,2  83,6  -12,7  

Utgående bokfört inventarievärde 715,6  700,4  784,0  771,3  

Not 11 Realisationsvinster/förluster vid försäljning av anläggningstillgångar   

Reavinst vid försäljning av fastigheter 0,0  3,7  16,6  28,1  

Reavinst vid försäljning av inventarier 3,0  0,3  0,9  0,5  

Reaförlust vid utrangering av immateriella 
anläggningar 

0,0  -39,0  -1,1  0,0  

Reaförlust vid försäljning av fastigheter 0,0  -0,5  0,0  0,0  

Reaförlust vid försäljning av inventarier -0,1  0,0  0,0  -0,9  

Reaförlust vid utrangering av inventarier -5,7  -2,8  -1,9  -2,2  

Summa realisationsvinster/förluster vid 
försäljning av anläggningar 

-2,8  -38,4  14,6  25,5  

Not 12 Försäljningspriser av sålda anläggningstillgångar 

Fordon: traktorer, skogsmaskiner, 
jordbruksmaskiner, ambulanser, fyrhjulingar, 
åkgräsklippare och bilar m.m. 

3,7  0,1  0,7  2,0  

Fordon: tåg 177,4  0,0  0,0  0,0  

Kabelsensorer, kopplingsboxar digital 
tandvårdsutrustning, scannrar, kopiatorer 

0,0  0,1  0,0  0,0  

Dialysmaskiner, kemiinstrument, röntgenutrustning, 
labutrustning, övr sjukvårdsutrustning 

0,0  0,2  0,3  0,4  

Byggnader och mark 0,0  3,5  32,3  34,4  

Summa försäljningssumma för sålda 
anläggningstillgångar 

181,2  3,9  33,3  36,8  

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar inklusive långfristiga fordringar 

TvNo Textilservice AB, aktier 1,470  1,470  1,470  1,470  

Kust till Kust AB, aktier 0,015  0,015  0,015  0,015  

Samtrafiken i Sverige AB, aktier 0,030  0,030  0,030  0,030  

AB Transitio, aktier 1,000  1,000  1,000  1,000  

Almi Företagspartner Jönköping AB, aktier 0,490  0,490  0,490  0,490  

Bostadsbyggen i Jönköping AB, aktier 1,000  1,000  1,000  1,000  

Inera AB, aktier 0,150  0,150  0,005  0,005  

Smålands Turism AB, aktier 0,300  0,300  0,300  0,300  

Reftele Biogas AB, aktier 0,020  0,020  0,020  0,020  
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LFF Service AB, aktier 0,001  0,001  0,001  0,001  

RJL Älghunden 4 AB, aktier 0,000  0,000  114,692  112,436  

Andelar i bostadsrättsföreningar 0,131  0,131  0,131  0,127  

Andel i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 49,743  49,743  49,743  49,743  

Övriga andelar 5,000  3,286  3,236  2,559  

Övriga långfristiga fordringar 0,999  0,899  0,799  0,699  

Summa 60,349  58,535  172,932  169,895  

*) Aktierna i Älghunden räknas som investering då de anskaffades för bussgaraget, som budgeterats och planerats som 
investering.  

Minskningen mellan åren består av att delar av köpesumman avsåg lösen av lån, men hanterades som aktier i 2017 års 
bokslut. 

Not 14 Kortfristiga fordringar         

Kund-och vårdavgiftsfordringar 187,2  192,9  170,1  212,9  

Fordran på staten avseende kömiljard/tillgänglighet- 
och samordningsmiljard/professionsmiljard 

35,1  0,0  0,0  0,0  

Fordran på staten avseende läkemedelsbidrag 74,6  140,2  151,9  168,7  

Övriga fordringar på staten och Försäkringskassan  107,9  114,7  101,2  101,5  

Övriga kortfristiga fordringar  11,2  8,1  6,7  8,8  

Förutbetalda kostnader 187,1  203,1  224,0  270,6  

Upplupna skatteintäkter (positiv avräkning) 15,5  26,9  0,0  0,0  

Övriga upplupna intäkter 100,1  86,3  85,7  118,8  

Summa  718,7  772,1  739,6  881,5  

Not 15 Finansiella placeringar och kassa, bank         

Extern förvaltning, placeringar pensionsmedel 3 752,4  3 969,3  4 235,0  4 208,0  

Egen förvaltning, placeringar pensionsmedel 220,2  27,4  32,3  15,6  

Orealiserade kursförluster pensionsmedel 0,0  0,0  -24,8  -42,4  

Summa pensionsmedelsplaceringar 3 972,6  3 996,7  4 242,4  4 181,2  

Egen förvaltning, rörelseplaceringar 1 535,2  1 850,5  1 589,0  1 553,4  

Orealiserade kursförluster rörelseplaceringar 0,0  0,0  0,0  0,0  

Summa rörelseplaceringar 1 535,2  1 850,5  1 589,0  1 553,4  

Summa kortfristiga placeringar 5 507,9  5 847,2  5 831,3  5 734,6  

Bank pensionsmedel 0,0  62,7  8,1  227,4  

Kassa, bank 580,9  365,5  519,1  359,0  

Summa Kassa, Bank 580,9  428,1  527,2  586,5  

Summa finansiella placeringar och kassa, bank 6 088,8  6 275,3  6 358,5  6 321,1  

Not 16 Eget kapital         

Ingående eget kapital justerat i enlighet med 
rättvisande pensionsredovisning * 

-644,7  -252,9  63,3  429,0  

Årets resultat enligt rättvisande 
pensionsredovisning 

391,8  316,2  365,7  193,5  

Utgående eget kapital enligt rättvisande 
pensionsredovisning 

-252,9  63,3  429,0  622,4  

* Ingående eget kapital justerades 2005 med -3.714,6 miljoner kronor i enlighet med rättvisande pensionsredovisning. 
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Not 17 Avsättningar för pensioner / pensionsåtagande 

Ingående avsättning inklusive särskild 
avtalspension, visstidspension och löneskatt 

8 421,3  8 460,5  8 502,2  8 565,9  

Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -257,0  -261,1  -272,4  -284,8  

Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas 
ålderspension/livränta exkl löneskatt  

162,0  178,2  187,3  285,8  

Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-
65 år/tillägg FÅP exkl löneskatt 

5,7  1,2  0,0  0,0  

Arbetstagare som pensionerats med särskild 
avtalspension eller visstidspension exkl löneskatt 

6,4  7,7  1,0  8,1  

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 100,8  61,5  166,2  192,4  

Övrig post, efterlevandepensioner exkl löneskatt 4,7  3,3  3,0  2,0  

Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl 
löneskatt (se redovisningsprinciper) 

9,0  42,6  -33,9  -1,0  

Förändring av löneskatt  7,7  8,1  12,4  49,1  

Ändring av försäkringstekniska grunder inkl 
löneskatt * 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Utgående avsättning inklusive särskild 
avtalspension och visstidspension 

8 460,5  8 502,2  8 565,9  8 817,6  

Aktualiseringsgrad för ovanstående 
pensionsförpliktelser är respektive år 

96,0%  97,0%  97,0%  98,0%  

2002 bytte Hälsohögskolan huvudman. I samband med detta tryggades deras pensioner genom inbetalning till 
försäkringsbolag. Pensionskapitalets värde 2018-12-31 är 52,7 miljoner kronor. 

Överskottsfondens värde 2,5  2,9  3,7  3,5  

Utöver avsättningarna finns också kortfristig skuld avseende avgiftsbestämd Ålderspension (tidigare individuell del) till  
de anställda, vilken framgår av not 20. 
Regionen har för närvarande sju förtroendevalda som omfattas av PBF (Pensions Bestämmelser Förtroendevalda) varav fem 
med rätt till visstidspension eller avgångsersättning.  
I händelse av att samtliga avtal skulle falla ut med visstidspension eller avgångsersättning, då nuvarande individuella avtal 
löper ut 2022-12-31, tillkommer en per 2018-12-31 intjänad kostnad på 13,4 miljoner kronor inklusive löneskatt respektive 
arbetsgivaravgift.  
Regionen har även tio förtroendevalda som omfattas av omställningsstöd enligt OPF-KL. Om alla dessa avtal skulle falla ut 
2022-12-31, tillkommer en kostnad på 9,4 miljoner kronor inklusive arbetsgivaravgift. 
Dessa visstidspensioner, avgångsersättningar och omställningsstöd ingår i ansvarsförbindelsen enligt not 21. 

Not 18 Övriga avsättningar         

Ingående avsättning 0,0  22,2  16,1  16,1  

Avsättning till regionala utvecklingssatsningar 
(Regionförbundets egna kapital) 

22,2  0,0  0,0  0,0  

Upplösen avsättning regionala utvecklingsinsatser 0,0  -22,2  0,0  0,0  

Avsättning infrastrukturbidrag Trafikverket 0,0  16,1  0,0  0,0  

Utgående avsättning   22,2  16,1  16,1  16,1  

Not 19 Långfristiga skulder         

Ingående skuld 137,3  82,7  81,1  74,2  

Investeringsbidrag enligt årets kassaflödesanalys* -51,9  3,5  0,8  0,0  

Årets investeringsbidrag som ej investerats (ökning 
av lång skuld enligt kassaflödesanalys) ** 

1,4  0,0  0,0  0,3  

Under året använda investeringsbidrag enligt 
kassaflödesanalys som erhållits tidigare år 

0,0  -1,3  0,0  0,0  

Intäktsförda investeringsbidrag i takt med 
investeringarnas nyttjande (minskning av lång skuld 
enligt kassaflödesanalys) 

-4,2  -3,7  -4,0  -4,0  

Överföring från långfristig skuld till kortfristig skuld. 0,0  -0,1  -3,7  0,0  

Utgående långfristig skuld 82,7  81,1  74,2  70,5  
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*  Investeringsbidrag 2015 avser Ljungbergsfonden 1,4 miljoner kronor, Davidsonska donationen 0,2 miljoner kronor och 
FOU-plattform 0,1 miljoner kronor samt "sålda" investeringsbidrag på 53,6 miljoner kronor avseende sålda tåg. 
Investeringsbidrag 2016 avser störningfilter tåg 1,2 miljoner kronor, Lustgasdestruktion Naturvårdsverket 1,4 miljoner 
kronor, varav 0,4 miljoner kronor erhölls 2015 samt reservkraft 0,9 miljoner kronor som erhölls 2015. 
Investeringsbidrag 2017 avser parkeringsplats Gislaveds kommun 0,8 miljoner kronor. 

** 2014 erhölls 3,7 mnkr i donation till Värnamo. Dessa behöver ej användas till investeringar varför de 2017 överförts till 
kontogrupp 29. 

     2015 erhölls 1 miljon kronor till extra reservkraft Rosenlund samt 0,4 miljoner kronor lustgasdestruktion Eksjö som 
investerades 2016. 

     2018 erhölls 0,3 mnkr från Boverket avseende fastighetsprojekt Stora Segerstad som ej investerats i ännu. 

Not 20 Kortfristiga skulder         

Förutbetalda skatteintäkter (negativ avräkning) 1,7  34,4  58,9  70,7  

Upplupna arbetsgivaravgifter, 
sjukförsäkringsavgifter, källskatt, löneskatt och 
mervärdesskatt 

393,0  409,4  432,8  446,9  

Leverantörsskulder 742,5  784,6  826,9  926,7  

Skuld till personalen (löner,semester, jour och 
komp) 

339,1  343,1  352,7  358,3  

Individuell del / Avgiftsbestämd ålderspension 180,8  190,2  201,3  192,6  

Förskottsbetalt tillfälligt flyktingstöd för 2016 54,3  0,0  0,0  0,0  

Återbetalning läkemedelsbidrag avseende 
vinst/förlustdel samt statens del av rabattåterbäring 

0,0  0,0  14,3  37,0  

Övriga förutbetalda intäkter * 227,1  231,4  198,2  166,6  

Övriga korta skulder, upplupna kostnader 116,3  146,1  139,7  169,6  

Summa 2 055,0  2 139,2  2 224,8  2 368,5  

         

* Övriga förutbetalda intäkter avser:         

- Etableringsbidrag regionalt resurscentrum 0,0  0,0  0,6  0,0  

- Rehabgaranti 4,7  4,7  4,7  0,0  

 -Psykiatrisatsningar 14,4  15,9  18,1  0,0  

 -Bättre liv sjuka äldre 8,4  0,0  0,0  0,0  

 -Frisktandvård 53,0  59,0  3,7 ** 3,3  

 -hyresintäkter 4,2  4,5  3,7  3,9  

- utmärkelser/priser 0,2  0,1  0,1  0,1  

- förutbetalda intäkter buss och tåg, länstrafiken 26,4  28,0  28,0  30,4  

- förutbetalda projektmedel Kommunal utveckling 40,5  48,7  56,3  56,8  

- Naturbruksgymnasiernas ackumulerade resultat, 
skuld till kommunerna 

0,0  0,0  6,2  7,3  

- övriga, främst villkorade projektbidrag  75,3  70,6  76,8  64,8  

Summa 227,1  231,4  198,2  166,6  

**  Redovisningsrutinen avseende frisktandvården ändrades under 2017, så att endast respektive månads fakturor skapas.  

     Tidigare skapades fakturor för hela 3-årsperioden varför stora delar redovisades som förskottsbetalda intäkter. Nu endast 
årsfakturorna som är förskottsbetalda. 
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Not 21 Borgensåtagande/ansvarsförbindelse         

Smålands Turism AB 2,0  2,0  2,0  2,0  

TvNo Textilservice AB, 49 procent av pensionsandel 12,7  11,4  10,6  11,1  

Transitio, garanterat av Region Jönköpings län 
enligt proprieborgen efter regress * 

45,9  44,3  43,2  40,6  

Visstidspensioner eller avgångsersättning enligt 
PBF samt omställningsstöd enligt OPF-KL, 
förtroendevalda 

13,8  17,0  16,0  22,8  

Summa 74,4  74,8  71,9  76,5  

*  Borgensbeloppet enligt not 21 avser regionens egna tåg. Utöver detta har regionen tillsammans med övriga landsting/ 
regioner solidariskt påtecknat borgensförbindelse för 4,201 miljarder kronor, med regressrätt där regionen av Transitio kan 
krävas på 1,908 miljarder kronor, men där regressrätten gör att regionen kan kräva övriga landsting/regioner på deras andel. 

 Regionen är som försäkringstagare delägare i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Enligt § 5 i 
bolagsordningen gäller att "Delägarna svarar som juridiska personer var för sig för bolagets förbindelser, envar till ett 
belopp motsvarande 10 gånger den premie han har haft att erlägga under det år förlusten uppkommit". 

 För Region Jönköpings län skulle detta motsvarat 493 miljoner kronor 2017. 

Not 22 Externa kostnader enligt blandmodell         

Löner 3 828,4  3 943,6  4 112,7  4 279,2  

Lagstadgade arbetsgivaravgifter och 
avtalsförsäkringar 

1 166,8  1 222,7  1 273,3  1 325,4  

Pensionskostnader 559,8  589,2  609,6  728,8  

Kostnad för särskild löneskatt 141,4  150,6  152,2  182,2  

Övriga personalkostnader 93,0  96,4  101,7  111,5  

Kostnader för köpt verksamhet med mera 2 503,5  2 757,4  3 001,8  3 284,9  

Kostnader för läkemedel (inom och utom förmånen) 1 042,6  1 099,3  1 121,8  1 188,3  

Övriga verksamhetskostnader 1 590,9  1 677,1  1 739,1  1 797,4  

Avskrivningar 369,2  385,4  398,2  373,6  

Finansiella kostnader 104,7  55,6  141,2  164,6  

Summa 11 400,3  11 977,3  12 651,5  13 435,8  

Not 23 Finansiella intäkter och kostnader enligt blandmodell 

Utdelning på aktier och andelar 12,9  20,9  17,7  30,6  

Ränteintäkter 103,7  89,2  97,4  91,7  

Vinst vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

0,0  0,0  1,1  0,3  

Vinst vid försäljning av omsättningstillgångar 218,7  131,1  145,1  101,7  

Realiserade valutakursvinster 0,2  0,1  0,1  0,1  

Övriga finansiella intäkter 9,1  10,9  11,2  10,4  

Summa finansiella intäkter 344,5  252,2  272,6  234,9  

Ränta på LÖF-revers 0,9  0,0  0,0  0,0  

Förlust vid försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 

0,0  0,0  0,0  0,5  

Transaktionskostnader i betalningssystem, samt 
övriga finansiella kostnader 

5,6  5,5  2,8  3,2  

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar 0,0  0,0  24,8  17,5  

Realiserade valutakursförluster 0,4  0,3  0,3  0,3  

Ränta på pensionsavsättning inklusive löneskatt 53,9  36,5  86,2  110,1  

Förlust vid försäljning av finansiella 
omsättningstillgångar 

43,8  13,3  27,0  32,9  

Summa finansiella kostnader 104,7  55,6  141,2  164,6  

Summa finansnetto 239,8  196,6  131,4  70,4  
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Not 24 Avsättningar för pensioner enligt blandmodell 

Ingående avsättning inklusive särskild 
avtalspension, visstidspension och löneskatt 

3 030,6  3 235,7  3 433,5  3 677,0  

Pensionsutbetalningar exkl löneskatt -57,1  -60,7  -64,7  -72,6  

Nyintjänad pension inklusive förtroendevaldas 
ålderspension/livränta exkl löneskatt  

162,0  178,2  187,3  285,8  

Slutbetalning Förmånsbestämd ålderspension 61-
65 år/tillägg FÅP exkl löneskatt 

5,7  1,2  0,0  0,0  

Arbetstagare som pensionerats med särskild 
avtalspension eller visstidspension exkl löneskatt 

6,4  7,7  1,0  8,1  

Ränte- och basbeloppsuppräkningar exkl löneskatt 43,4  29,4  69,4  88,6  

Övrig post, efterlevandepensioner exkl löneskatt 4,7  3,3  3,0  2,0  

Bromseffekter exkl löneskatt 0,0  0,0  0,0  0,0  

Genomsnittsjustering rullande treårssnitt exkl 
löneskatt (se redovisningsprinciper) 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Förändring av löneskatt  40,0  38,6  47,5  75,7  

Ändring av försäkringstekniska grunder inkl 
löneskatt * 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Utgående avsättningar för pensioner enligt 
blandmodell 

3 235,7  3 433,5  3 677,0  4 064,573  

         

Utgående avsättningar enligt blandmodell 
uppdelat per förmån 

2015  2016  2017  2018  

Individuell del för 1998 och 1999 190,9  188,9  186,9  184,426  

Förmånsbestämd Ålders Pension  2 324,6  2 485,9  2 687,7  2 997,082  

Pension till efterlevande 14,6  14,0  13,1  13,456  

PA-KL pensioner 37,6  38,1  36,2  32,403  

GP / SÅP / SAP / VP / PBF / OPF** 36,2  36,2  35,3  43,655  

Särskild löneskatt 631,7  670,3  717,9  793,551  

Summa  3 235,7  3 433,5  3 677,0  4 064,573  

** GP är Garantipensioner / SÅP är Särskilda Ålderspensioner / SAP är Särskilda Avtalspensioner / VP är Visstidspensioner / 
PBF och OPF avser ålderspension- och livränta för förtroendevalda 

Not 25 Balanskravsresultat         

Årets resultat enligt blandmodellen 226,0  160,1  185,9  57,6  

- reducering av samtliga realisationsvinster vid 
försäljning av anläggningstillgångar 

-3,0  -4,0  -17,5  -28,6  

+ orealiserade förluster i värdepapper 0,0  0,0  24,8  17,5  

Årets balanskravsresultat 222,9  156,1  193,2  46,5  

Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0  0,0  0,0  0,0  

Balanskravsunderskott att återställa 0,0  0,0  0,0  0,0  

Balanskravsredovisningen är justerad i enlighet 
med Rådet för kommunal redovisnings information 
från oktober 2015. 
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Inledning och kommentarer 
Barnbokslut 2018 innefattar aktiviteter både från 

hälso- och sjukvården, Länstrafiken samt utbildning 

och kultursektorn. Syftet med rapporten är att ge en 

bild av verksamheterna ur ett barnrättsperspektiv. 

FN:s konvention för barnets rättigheter utgör ett 

grundfundament i samarbetet och samverkan med 

såväl länets kommuner som idéburna 

organisationer. Strategigrupp barn och unga som är 

en samverkan mellan hälso- och sjukvården i 

Region Jönköpings län, skola och socialtjänst i 

länets kommuner ger ett stärkt skydd och lägger 

grunden för ett sammanhållet stöd för barnet.   

Insatser och aktiviteter görs i olika stor omfattning 

inom Region Jönköpings län och under 2018 har en 

ökad medvetenhet klart visat på ett större 

engagemang inom flera verksamheter. Det visar 

bland annat statistiken för användande av 

familjeformulär de sista två åren och åtgärder 

utifrån det. Barnbokslutet garanterar dock ingen 

heltäckande bild av allt som genomförts.  

Hälsotal för barn och unga presenteras genom en 

länk till ett interaktivt visualiseringsverktyg där det 

finns möjlighet att jämföra länets kommuner med 

genomsnittet över tid, samt tillgång till det faktiska 

antalet barn och unga som indikatorn speglar. 

Arbetsformerna har tagits fram i samverkan med 

länets kommuner och har sitt ursprung i det 

nationella arbetet Strategi för hälsa. 

Barnens tillgång till hälso- och sjukvård är god och 

barnverksamheterna som blivit länsklinik ger 

förutsättningar för en mer jämlik hälso- och 

sjukvård i länet. Införandet av rotavirus vaccination 

har resulterat i att inläggningar på sjukhus på grund 

av gastroenterit har minskat med ca 60 %. Det låga 

antalet psykologer inom Barn- och 

ungdomspsykiatrin påverkar möjligheten att utreda. 

Barnanpassad information har utvecklats 

ytterligare. Ett exempel är barn som ska vaccineras 

som kan förberedas genom informationsfilmen på 

1177. Barns rätt till delaktighet kan utvecklas 

ytterligare inom alla områden och de goda exempel 

vi lyfter via Barndialogen är värdefulla i fortsatta 

insatser.  

Region Jönköpings läns gymnasieskolor har en 

tydlig struktur i arbetet för att alla ska kunna lyckas 

med sin skolgång. Smålands Musik och Teaters 

aktiviteter för barn och unga utgjorde 26 % av 

samtliga aktiviteter under 2018. Länstrafiken som 

upphandlat nya fordon med trafikstart juni 2020 

kommer att ge ett säkrare resande för yngre barn.  

 

Barnskyddsteamet har börjat ta form under året och 

kommer att bli komplett avseende kompetenser 

under 2019. Arbetet med revidering och hantering 

av dokument som rör orosanmälan för barn har 

startat.  Det ökade antalet ärenden på Barnahus är 

av sådan dignitet att både personal och 

lokalresurser behöver ses över. Detta berör såväl 

kommunerna i länet som Region Jönköpings läns 

hälso- och sjukvård.  

 

Barnrättsombud bör finnas på alla enheter inom 

vården för att barnrättsarbetet som helhet ska kunna 

fungera i praktiken och bli en naturlig del i 

vardagsarbetet. Handlingsplaner ska ha upprättats 

för insatser under 2019 där ombudet tillsammans 

med sin chef har en nyckelroll. 

 

Det fortsatt goda samarbetet med Länsstyrelsen och 

länets kommuner när det gäller arbetet med och för 

barns rätt ur olika perspektiv utgör en bra grund för 

barn och ungdomar så Region Jönköpings län kan 

bli den bästa platsen att växa upp på.  

 



 

 

Demografi barn och unga 
Antalet barn och unga upp till 18 år är 77 988 

(2018-11-01) och utgör ca 22 procent av den totala 

befolkningen i länet. Under 2018 var antalet 

asylsökande barn 571 varav 39 var ensam-

kommande jämfört med 2017 då det var 

1210 varav 182 var ensamkommande
1
. Antalet 

asylbarn har sjunkit och enligt data 2018-12-14 var 

564 barn geografiskt fördelade till 469 på 

Höglandet, 137 i Jönköping och 82 i Värnamo. 

                                                           
1 Källa: SCB samt Migrationsverket 



 

 

Hälsotal för barn och unga  
 

Strategi för hälsa  
I december 2017 antog SKL:s styrelse Strategi för 

hälsa. Målen för Strategi för hälsa har arbetats fram 

gemensamt av kommuner, landsting och regioner. 

Indikatorer finns i en nationell databas på kommun-

, landstings-/region- och nationell nivå. Målen ska: 

 Spegla hälsa och områden där samordnade 

välfärdstjänster kan förbättra hälsa. 

 Kunna brytas ner så de synliggör skillnader i 

hälsa inom och mellan olika kommuner, 

landsting och regioner och så långt som möjligt 

uppdelat på kön och socioekonomiska faktorer 

såsom utbildning och bostadsort.  

 Spegla mer än bara det exakta mätetalet, det vill 

säga även förutsättningar som påverkar 

resultatet. 

 

Under 2018 har Region Jönköpings län startat upp 

arbetsformerna tillsammans med länets kommuner 

via ledningssystemet för samverkan där workshopar 

har genomförts i Kommunalt forum samt via 

gemensamma chefsträffar.  I Jönköpings län 

inriktas satsningen på barn och unga och särskilt tre 

områden som kopplar väl till ambitionen i Strategi 

för hälsa: 

1. Fler unga ska klara skolan med fullständiga 

betyg 

2. Ökad psykisk hälsa 

3. Ökad fysisk aktivitet 

 

En del av arbetet har varit att få fram 

baslinjemätningar som är möjliga att följa över tid. 

En första uppsättning indikatorer är presenterade 

genom ett interaktivt visualiseringsverktyg. Det 

finns möjlighet att jämföra länets kommuner med 

genomsnittet över tid, samt tillgång till det faktiska 

antalet barn och unga som indikatorn speglar. 

Följande två exempel är visualiseringar på 

kommunnivå för indikator som rör upplevd allmän 

hälsa samt behörighet till gymnasieskola.  

Strategi för hälsa – Jönköpings län 

 

Tranås kommun – Upplevelsen av allmän hälsa 

 

 

https://public.tableau.com/profile/marina.sumanosova4584#!/vizhome/Strategifrhlsa/JL


 

 

Gislaveds kommun – Behörighet till gymnasieskola. 

 

 
 

 

 



 

 

Barnets rätt till likvärdiga villkor och 
förbud mot diskriminering 
 

Region Jönköpings län arbetar för alla barns lika 

värde, jämställdhet, jämlikhet och förbud mot 

diskriminering. 

Utbildning 

Region Jönköpings läns naturbruksgymnasier 

Region Jönköpings läns gymnasieskolor Tenhults 

Naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 

Naturbrukscentrum har fungerande planer mot 

diskriminering och kränkande behandling. 

 

Elevhälsoarbetet vid Tenhults 

Naturbruksgymnasium har gått från att vara 

åtgärdande till att vara förebyggande och främjande. 

Elevhälsoteamet har genomgått en ettårig utbildning 

genom SPSM ”Att höja skolans elevhälso-

kompetens” för detta syfte.  Nytt infört mentors-

system ger tidigare insatser för att möta elevers 

behov. Alla elever har en mentor från och med 

läsåret 2018-2019. Elevhälsan har stärkts i att 

skolsköterskan är mer på plats på skolan, en 

utökning från 50 till 80 %. Anpassning och stöd kan 

ges på flera nivåer, både pedagogiskt och stöttning 

för bättre närvaro. Målet är att eleverna ska kunna 

utvecklas och genomföra utbildningen som planerat. 

Andel elever som nådde gymnasieexamen 2018 var 

79 % och andel elever på introduktionsprogrammet 

med godkänt gymnasiearbete var 64 %.  

 

Stora Segerstad har under året utökat elevhälso-

teamet med en skolkurator på 100 % samt en 

studieplanerare på ca.30 %. Elevhälsoteamet består, 

förutom dessa två, av rektor, servicechef, sko-

lsköterska (50 %), speciallärare samt special-

pedagog. Teamet driver ett långsiktigt, förebyggande 

arbete för att främja elevernas hälsa samt verka för 

att varje elev ska lyckas med sina studier på skolan. 

Under året har arbetet med att fånga upp elever med 

frånvaro intensifierats. Andel elever som nådde 

gymnasieexamen 2018 var 73 % och andelen elever 

på introduktionsprogrammet med godkänt 

gymnasiearbete var 50 %. 

Hälso- och sjukvård 

Likvärdig tillgång till hälsovård 

Planering pågår för byggnation av familjecentraler i 

Mullsjö, Råslätt, Norrahammar samt Gnosjö. 

Familjecentralen i Nässjö har behov av utökade 

lokaler. 

 

Utifrån riktade stadsbidrag och inom ramen för 

Tillsammans arbetet i Region Jönköpings län har 

Barnhälsovården arbetat för att ge alla barn bästa 

möjliga hälsa. För att främja barns hälsa med 

särskilt fokus på barn i socioekonomiskt utsatta 

områden har särskilt arbete bedrivits i fyra 

pilotområden under hösten 2018. Arbetet har 

bedrivits med det övergripande målet att öka 

tillgängligheten för grupper som har sämre hälsa 

och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning. 

Arbete för att öka tillgängligheten har bedrivits med 

utökade hembesök. Hembesöksprogrammet har 

omfattat såväl universella som riktade hembesök 

samt hembesök tillsammans med socialtjänsten på 

Familjecentralerna. Gemensamma besök med 

tandvården i samband med barnets 10-månaders 

besök har genomförts inom de fyra pilotområdena. 

För att öka vaccinationstäckningen har arbetet med 

information kring vaccinationer utvecklats.  

Böcker som stimulans av barnens 
språkutveckling  

Barnhälsovården, Regionbibliotek, länets 

folkbibliotek och logopeder samverkar och arbetet 

med Språklust har under året utvärderats. Under 

2018 har den generella insatsen på 

Barnhälsovårdens 10 månaders-besök utvärderats i 

en magisteruppsats. Att sjuksköterskan praktiskt 

uppmärksammade barnets intresse av boken 

påverkade föräldrarnas motivation att själva läsa 

bok för barnet hemma. Fokusgrupp med 

bibliotekarier och logopeder som samverkar i den 

riktade insatsen för barn med språkstörning visade 

att Språklust ökar barnets delaktighet i sin 

språkbehandling och att samverkan bibliotek och 

logoped är nödvändig för att ge barn och föräldrar 

optimal nytta av insatsen. Utvärdering av 

föräldrarnas upplevelse planeras.  

Ungdomsmottagning 

I maj 2018 startade Ungdomsmottagningen online, 

där länets ungdomar i åldern 13-21 år, kan besöka 

kurator, psykolog, barnmorska eller 



 

 

specialistsjuksköterska direkt via videosamtal i sin 

smart-phone eller surfplatta. Vid årsskiftet hade 

över 200 videomöten genomförts. Utvärderingar 

visar stor nöjdhet hos ungdomarna. Beslut har tagits 

om att tjänsten ska bli permanent. Alla 

ungdomsmottagningar har blivit HBTQ – 

omdiplomerade. Sexit har införts, vilket är ett 

arbetsverktyg för att identifiera särskilt sexuellt 

riskutsatta eller risktagande ungdomar och ge rätt 

stöd. Beslut har fattats om att en del av de statliga 

stimulansmedlen till ungdomsmottagning, ska gå 

till att förstärka barnmorske- och kuratorstjänster 

under 2019. 

Barnsjukvård 

Akutbesök på barn- och ungdomsmedicinska 

mottagningarna (BUMM, barn 0-1 år) inklusive 

barnmedicinska akuten har uppgått till 9704 besök 

jämfört med 2017 då antalet besök var 8674. I stort 

sett alla har fått hjälp samma dag på BUMM.  

 

Nordisk standard för barn och ungdomar inom 

hälso- och sjukvård (NOBAB) som bygger på 

Barnkonventionen är utgångspunkten i arbetet för 

att få en jämlik vård så att barn vårdas tillsammans 

med andra barn och inte på vuxenavdelningar. För 

barn på sjukhus har en överenskommelse tagits 

fram som innebär att barn som behöver sjukhusvård 

mer än två dygn eller har samtidig annan 

komplicerad sjukdom eller funktionsnedsättning 

ska vårdas på barnkliniken Ryhov. 

Insatser psykisk hälsa 

Ett antal insatser erbjuds av sektion Folkhälsa till 

länets kommuner för att främja psykisk hälsa hos 

barn och unga som Dansa utan krav, DISA-

metoden, Mindfulness och FUNK – Folkhälsoenkät 

ung och kultur. 

 

Sedan 2017 erbjuds utbildningen till gruppledare i 

DISA-metoden kostnadsfritt 1-2 gånger per år. 

Gruppledare i DISA-metoden finns i 11 av länets 13 

kommuner.  Dansinstruktörutbildning i Dansa utan 

krav! har genomförts och fler kommuner i länet har 

nu utbildad dansinstruktör som i samverkan med 

aktörer i respektive kommun, studieförbund 

och/eller ideell organisation kan starta upp 

insatsen.  En enkätuppföljning av Mindfulness i 

skolan visar att Mindfulness fungerar som metod att 

använda i skolan. Metoden passar inte alla elever 

men är en av flera metoder som kan bidra till att 

förbättra den psykiska hälsan. Många elever 

upplever att det bidrar till bättre koncentration, 

mindre stress och att det blir lugnare.  

 

Nytt för 2018 är uppstart med bearbetning av 

Folkhälsoenkät Ung tillsammans med ungdomar 

och kulturaktörer.  En modell för att bearbeta och 

gestalta resultatet med hjälp av olika kulturformer 

t.ex. teaterföreställning eller utställning. 

 

Projektet SDQ (The Strengths and Difficulties 

Questionnaire) som är en bedömningsmetod som 

används för att mäta barns och ungdomars psykiska 

hälsa i åldern 6-18 år och genomförts inom Barn- 

och ungdomshälsan i länet har avslutats. Några av 

målen var att barnen skulle få bästa stöd vid 

behandlingen, att det skulle bli jämlikt i länet och 

att kliniska resultat skulle kunna visas. Diagrammet 

visar utifrån föräldrasynpunkt att insatserna 

signifikant förbättrat barnens psykiska hälsa.  

 

 
Medel av total svårighetspoäng – föräldraskattning - Första skattning och Uppföljande 2018 
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Föräldraskapsstöd 
I samverkan med Länsstyrelsen har insatser gjorts 

för att inspirera till ett utvecklat föräldraskapsstöd 

som riktar sig till alla föräldrar under hela barnets 

uppväxt. Föräldraskapsstödsarbetet har inkluderats i 

redan etablerad samverkansorganisation 

Insikt/Utsikt. En inspirationsdag anordnades för 

politiker och tjänstemän inom kommun och region 

samt polis och det civila samhället som arbetar eller 

är engagerade i frågor som rör förebyggande arbete 

kopplat till brottsförebyggande arbete, 

föräldraskapsstöd och ANDT:s (Alkohol, 

Narkotika, Dopning, Tobak och Spel). 

 

Planering har skett för att under kommande år 

genomföra en utbildningsinsats på ett antal 

familjecentraler i länet. Verktyget ”En förälder blir 

till” baseras på forskning, inspirationsexempel och 

reflektionsfrågor utifrån fyra områden som jämställt 

föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturell medvetenhet 

och psykisk hälsa. Tanken är att skapa diskussioner 

och förbättringar i sin verksamhet utifrån 

familjernas behov.  

 

Region Jönköpings läns anställda 

Hälsokommunikatörer genomför Hälsoskola till 

nysvenskar. Innehållet är bland annat levnadsvanor 

och trafiksäkerhet. Under kommande år ska 

träffarna utökas även med föräldraskapsstöd. 



 

 

Barnanpassad information och 

barns delaktighet 
 

Barn har rätt till information på ett begripligt sätt 

utifrån ålder och mognad. De har rätt att vara 

informerade om och delaktiga i frågor som rör 

deras liv och hälsa.  

Information 

Hälso- och sjukvård 

Föräldrar som har nyfödda barn och föräldrar med 

barn 2-5 år får vid första besöket på BHV en nyckel-

ringsnalle, ett informationskort och information om 

att de kan boka om tiderna, se barnets tillväxtkurva 

och att de kan förbereda sig själva och sitt barn inför 

besöket genom att läsa på 1177.se.  

 

En film om vaccination av barn inspelad på en 

skola i länet finns nu på 1177.se.  Tanken är att 

personal ska kunna hänvisa till filmen inför 

vaccination oavsett om den ska ske i skolan, på en 

vårdcentral eller infektionsmottagningen.   

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-

rad/Behandlingar/Film-Inez-far-en-spruta/ 

Delaktighet 

Utbildning 

Elevhälsoenkäten på Tenhults 

Naturbruksgymnasium visar att 74 % var nöjda 

eller mycket nöjda med skolan. Speciallärare har 

anställts för att hjälpa elever med särskilda behov. 

Skolan har även preventionsarbete i form av ett 

startsamtal som genomförs med eleven före 

utbildningens start. Syftet är att kunna förebygga 

problem och ogiltig frånvaro. Alla elever i årskurs 

ett har hälsosamtal under höstterminen i ettan.  

 

Stora Segerstad arbetar kontinuerligt med 

elevinflytande och som ett exempel på det har 

skolan under 2018 genomfört en framtids- och 

utvärderingsdag tillsammans med alla elever och all 

personal på skolan. All skolans personal och alla 

elever träffades under en dag i ett förutbestämt 

stationssystem. På dessa stationer diskuterades 

innehåll och strukturer på kurser och skolan som 

helhet. Lärarna och övrig personal var indelade 

efter ämnen och ansvarsområden. De olika lärar- 

och personalgrupperna gick runt till ett antal olika 

elevgrupper och hade en dialog tillammans med 

dem om aktuellt område. Eleverna ägde agendan 

och synpunkterna som kom fram på denna dag 

analyserades av de olika mentorslagen, elevrådet 

och av skolkonferensen. Denna analys ligger sedan 

som grund i skolans förbättringsarbete. Planen är att 

fortsätta med denna verksamhet kommande läsår.  

 

Elevhälsoenkäten visar att andel elever som var 

nöjda eller mycket nöjda under 2017 var 92 % och 

under 2018 är den siffran 84 %. 

Hälso- och sjukvård 

För att främja barnets delaktighet i hälsobesöken 

inom barnhälsovården finns ett bildspel på 1177 

för de olika hälsobesöken (2,5 år, 3 år, 4 år och 5 

år) som beskriver de olika momenten i 

hälsobesöken. I den kallelse som familjen får inför 

besöket uppmanas familjen att titta på bildspelet 

inför barnets hälsobesök. Vid besöket beskriver 

sjuksköterskan de olika delarna i besöket utifrån en 

platta med samma bilder som finns i bildspelet 

1177. Barnet får sedan själv bestämma i vilken 

ordning han/hon vill genomföra besöket genom att 

välja en av bilderna. När ett av momenten är 

avklarat flyttar barnet bilden från plattan till tåget 

och väljer sedan nästa moment. 

 

En barnrond genomfördes i början av året på 

Klinisk fysiologi, Ryhov, då barn i 10-årsåldern 

fick ge sina synpunkter på den fysiska miljön på 

enheten ur ett barnperspektiv. Under hösten då 

förbättringar utifrån barnens synpunkter genomförts 

bjöds några av dessa barn in för att få följa upp 

arbetet. Denna uppföljning har filmats och används 

i informations- och utbildningssyfte för personal 

inom hälso- och sjukvården. Film via länk nedan. 

https://vimeo.com/298355432/314987b1bf  

 

På Barn- och ungdomshälsan i Värnamo har en 

barnrond genomförts med elever i 11-årsåldern från 

en skola i staden. Barndialogen/Barnkonventionen  

 

 

https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Film-Inez-far-en-spruta/
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Behandlingar/Film-Inez-far-en-spruta/
https://vimeo.com/298355432/314987b1bf
https://vimeo.com/298355432/314987b1bf
http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=43234


 

 

Patientnämnden som tar emot synpunkter och 

klagomål har registrerat 60 ärenden som rör barn 0-

18 år och är samma antal som under 2017 för 

samma åldersgrupp. De flesta ärenden rör vård och 

behandling följt av kommunikation (information, 

bemötande m.m.) och tillgänglighet. 

 

Under året gick en förfrågan ut till samtliga 

vårdcentraler i länet om att få stöd i att samla in 

barns åsikter om sitt besök via en digital enkät i 

direkt anslutning till besöket.  Endast en vårdcentral 

har tackat ja till erbjudandet att delta i det vi kallar 

Fråga barnen. Däremot vill alla barnmottagningar 

samt barnhälsovården i länet delta och arbetet med 

att få igång datainsamlingen startar i början av 

2019.  



 

 

Goda levnadsvillkor för barn och 

arbetet med barn som far illa 
 

Region Jönköpings län ska vara den bästa plats att 

växa upp på. Region Jönköpings län har ansvar för 

att upptäcka och stödja barn som far illa. 

Hälso- och sjukvård  
För att följa upp barnets rätt till likvärdig 

tillgång till hälso- och sjukvård mäts bl.a. 

vårdgarantin och andra nyckeltal för barn. 
 

Barn- och ungdomshälsan i länet eftersträvar hög 

tillgänglighet. Även om föräldrar och barn erbjuds 

tid inom 14 dagar är det inte ovanligt att föräldrar 

önskar att det ska bli något senare. 

 

Väntetid för nybesök till Barn- och 

ungdomshälsan (BUH) i Jönköping, Nässjö och 

Värnamo gemensamt. BUH Nässjö har inte mätt på 

samma sätt jan-maj och är därför inte medräknade 

för denna period. 

 

Antalet inläggningar för gastroenterit är marginellt 

lägre 2018 med 142 vårddygn jämfört med 2017 

med 156 vårddygn. Detta är avsevärt lägre nivåer 

än före införande av rotavirus-vaccination. I en 

nyligen presenterad vetenskaplig artikel från vårt 

län om införandet av rotavirus vaccination har 

resultatet visat att inläggning på sjukhus på grund 

av gastroenterit har minskat med ca 60 %. 

Vaccinationstäckningen höjdes från 76 % till 81 % 

under projekttiden. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30507015  

 

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har under 

året blivit länsklinik med möjlighet att erbjuda en 

mer jämlik vård. Statistiken från 2018 och 

möjligheten att jämföra med tidigare år påverkas av 

att systemen inte är hopbyggda. Under perioden 

januari-oktober fick 76 % av barnen komma på sitt 

nybesök enligt vårdgarantin inom 30 dagar och alla 

efter 40 dagar. Start för utredning har 35 % av 

barnen fått inom 30 dagar. BUP i Jönköpings län 

har ingen generell resursbrist men väldigt få 

psykologer i förhållande till patientunderlaget vilket 

påverkar möjligheten att utreda. Enligt SKL är vårt 

län den BUP verksamhet som det satsas minst 

pengar på i landet i förhållande till 

patientunderlaget. Dock ligger vi väldigt bra, nästan 

bäst i landet, i hur många besök som görs relaterat 

till anställda. 

 

 

 

Barn- och ungdomshälsan länet 0-14 dagar 15-30 dagar 31-60 dagar 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Väntetid nybesök BUH 31,6 % 19 % 39,2% 33 % 29,1% 38 % 

 

 

 

Nyckeltal 2018 Mål Utfall  

2016 

Utfall 

2017 

Utfall 

2018 

Andel barn 1- 18 år som omfattas av vårdgarantin som fick komma på ett 
läkarbesök i primärvården inom 7 dagar (Helår) 

100% 94% 93% 93,2% 

Andel barn under 18 år som får träffa läkare och är färdigbehandlad på 
barnakuten inom 4 timmar 

80% 92% 89% 82% 

Andel barn under 18 år som omfattas av vårdgarantin och utfört planerat 
läkarbesök i specialiserad vård inom 60 dagar (Barnklinik, Helår) 

80% 82,5% 76,1% 81,7% 

Andel barn under 18 år som fått en tid inom 60 dagar inom specialiserade 
vården (Barnmottagning, Helår) 

80% 91,5% 93,7% 90% 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30507015


 

 

Tandvård 
Vi ser även fortsättningsvis en god munhälsa bland 

barnen i vårt län. Dock följer vi den nedåtgående 

trenden bland landets 6-åringar med en försämrad 

munhälsa. Av den anledningen utökas insatserna 

bland de minsta barnen där man undersöker samt 

riskgrupperar 1- och 2-åringar. I Tillsammans-

arbetet med de riktade statsbidragen har ett nära 

samarbete med BHV-enheter i utsatta områden 

påbörjats, vilket innebär att man träffar 10-

månaders barn tillsamman och samtidigt. Det ger en 

möjlighet att skapa en helhetsbild kring varje barns 

livssituation och därmed snabbare kunna sätta in 

åtgärder vid behov. 

 
Andel kariesfria 3, 6, 12 och 19-åringar i Region Jönköpings län 1980-2017 

 
 

Giftfri sjukvård för barn 
I produktionen av olika varor och material används 

en stor mängd kemikalier som kan vara skadliga för 

människan och miljön. Barn är mer känsliga för 

kemikalier än vuxna eftersom deras immunsystem, 

hormonsystem, hjärnor och många andra organ inte 

är färdigutvecklade. Dessutom kommer små barn i 

mycket nära kontakt med saker i deras omgivning 

genom att de känner och smakar på dem. Det är 

därför viktigt att minimera deras exponering för 

skadliga ämnen.  

 

Projektet giftfri sjukvård för våra barn i Sydöstra 

sjukvårdsregionen (SÖSR) pågår till 2020. Våren 

2019 ska gruppen ha tagit fram ett 

kunskapsunderlag kopplat till åtgärder som ska 

genomföras. Det är framförallt REACH (EU-

förordning) man utgår ifrån när krav ställs på vilka 

ämnen som inte får finnas i varor. I REACH-

förordningen finns en s.k. kandidatförteckning som 

innehåller ämnen som är cancerframkallande, 

mutagena, reproduktionstoxiska och mycket 

miljöfarliga. Inventering genomförs på varje 

inkluderad verksamhet inom SÖSR. Arbetet med 

Giftfria leksaker inom sjukvården pågår även 

fortfarande. 

Barnskyddsteam 
Barnskyddsteamet har under året börjat ta form 

med sjuksköterska, socionom och i början av 2019 

kommer även en distriktsläkare med 

socialmedicinsk kompetens och stort barnintresse 

att ingå i teamet. En baslinjemätning har 

genomförts bland personal som visar på en stor 

efterfrågan av utbildning och stöd i arbetet som rör 

orosanmälan för barn. En stor och i många 

avseenden viktig del i arbetet är att revidera och 

även formulera nya rutiner för handläggning av 

orosanmälan för barn. Arbetet har satts igång under 

året. En webb-sida är också under utveckling.  

Samverkan förskolor och 

skolor i kommunerna 
Inom förbättringsarbetet - multifunktionella 

utomhusmiljöer på förskolegårdar - har en 

spridningsfas påbörjats. Forskningsaktörer är 

involverade i arbetet för att följa och befästa arbetet 

med utomhusmiljön på förskolorna.  

 

Via webbstöd för skolornas hälsosamtal finns data 

på gruppnivå som möjliggör riktade insatser utifrån 

behov på klass/skol/kommun-nivå. Detta möjliggör 
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ett systematiskt arbetssätt för skolans hälsoarbete. 

Under 2018 har ledningssystem för samverkan 

börjat forma utgångspunkterna i arbetet med 

Strategi för hälsa. Tre områden har identifierats; 

fler ska klara skolan med fullständiga betyg, 

psykisk hälsa och fysisk aktivitet. En insats som 

startats är framtagandet av ett digitalt stöd för 

skolsköterskor i deras arbete med hälsosamtal.  

Barn som anhöriga 
Socialstyrelsens nationella nätverk för barn som 

anhöriga höll tillsammans med Nationellt 

Kompetenscenter Anhöriga (Nka) två 

seminariedagar i Stockholm där vår region i 

samarbete även var värd för programmet. 

Utbildning och erfarenhetsutbyte mellan personal 

från landets regioner/landsting med fokus på samtal 

med barn gav förnyad inspiration i det fortsatta 

arbetet. Socialstyrelsen har under året tagit fram ett 

kunskapsstöd ”Att samtala med barn” för hälso- 

och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Ämnet 

kommer att lyftas vid en nätverksträff för alla 

barnrättsombud som planeras till våren 2019 med 

föreläsare från Socialstyrelsen.  

Inom psykiatrin 

Vuxenpsykiatrin använder sig av familjeformulär 

för att synliggöra barnen. Detta sker i samband med 

inläggning i slutenvård eller när en vårdplan 

upprättas i öppenvård. Data visar att slutenvården 

använder familjeformuläret mest frekvent och för 

att säkerställa statistiken behöver rutinerna för kvå-

kodning följas. Modellen Föra barnen på tal 

används för att stödja patienterna i sin föräldraroll.  

 

Utbildning i BRA-samtal har genomförts i 

samarbete med socialpsykiatrin i Jönköpings 

kommun med två grupper. BRA-samtal år en 

vägledning för personal i samtal med föräldrar och 

deras barn så barnen kan få det stöd de behöver.  

Inom somatiska vården 

Inom somatiska vården har antalet barnrättsombud 

utökats vilket påverkat arbetet med barn som 

anhöriga i positiv anda. Under op/IVA dagarna i 

höstas var temat barn där barns rätt inom vården 

tydliggjordes. 

 

Akutprocessen Barn i sorg är ett arbete för att 

stödja de barn vars förälder/närstående hastigt 

avlidit. Ett samarbete mellan ambulans, 

akutmottagning, vårdcentraler, polis, sjukhuskyrkan 

och i förekommande fall POSOM-grupper. Under 

året har en rutinbeskrivning tagits fram för 

primärvården för att tydliggöra arbetet och få en 

jämlik hantering i länet. För att kvalitetssäkra 

arbetet har en enkel checklista lagts in i 

ambulansens dokumentationssystem Paratus. Även 

den somatiska vården har för sina barnrättsombud 

haft utbildning i BRA-samtal. Gruppen mixades 

med personal från länets kommuner där både 

elevhälsa och socialtjänst fanns representerade.  

Kultur och fritid 

Axplock från Spira 

Unga Spira genomförde ett Öppet Hus för barn och 

deras vuxna. Helt gratis hade publiken möjlighet att 

få danslektioner, dansa disco, pyssla, bli 

fotograferade av vår egen fotograf, leta efter en 

skatt och se dansföreställningar i vår Konsertsal 

samt vara med på öppna repetitioner av barnoperan 

”Vem behöver en skatt- en regnbågsexpedition”. 

Urpremiären av denna opera genomfördes i början 

av året och vände sig till förskoleåldern (3-6 

åringarna) med fokus på de stora livsfrågorna. 

 

Med musik från SVT serien Fem myror är fler än 

fyra elefanter genomfördes konserten O vad det 

låter bra! Konserten spelades för lågstadiet och för 

offentligheten och satte fart på både stora och små.  

 

För att hylla Jönköpingssonen John Bauer, 100 år 

efter hans bortgång, gjordes ett samarbete med 

Jönköpings läns Museum och föreställningen I 

Bauerskogen. En magisk, finstämd föreställning 

inspirerad av Bauers bildvärld med musik av Hugo 

Alfvén. Föreställningen vände sig till 4-6 åringarna.   

 

Totalt genomförde Smålands Musik och Teater 228 

aktiviteter för 26 338 barn och ungdomar vilket är 

26 % av samtliga aktiviteter under 2018. 

 

Axplock från Kultur och utveckling 

Letterbox Club är en intervention som vänder sig 

till barn i utsatta livssituationer. Syftet är att 

stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att 

läsa, räkna och lära sig, genom att skicka paket med 

böcker, spel och skrivmaterial till barnen.  Barnen 

som deltar bor i familjehem eller i familjer med 

återkommande ekonomiskt bistånd, och får ett 

paket per månad under sex månader. Projekt med 

bidrag från Kulturrådet i samarbete med FoUrum 

social välfärd Region Jönköpings län, Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset och En bok för alla. 

 

Slöjdklubben vänder sig till barn som är mellan 7 

och 14 år och bygger på en pedagogik där barn får 

möjlighet att upptäcka slöjdens material och 

verktyg och utveckla sin egen förmåga att skapa 

med händerna. Under våren 2x7 tillfällen i 

Hemslöjdens Hus, hösten 9 tillfällen i Hemslöjdens 

Hus och hösten 5 tillfällen i Habo.  

 

Feriepraktik kultur är ett regionalt projekt med 

syftet att öka sysselsättningsgraden för målgruppen 

ungdomar 16-19 år inom ett brett register av 



 

 

kulturaktiviteter och på kulturella platser i 

Jönköpings län, samt stödja civilsamhället, dess 

organisationer och föreningar. Tio kommuner i 

länet deltog och 29 olika arbetsplatser erbjöds för 

137 ungdomar. Inom projektet genomfördes även 

tre sommarskolor där ungdomar fick chansen att 

arbeta med sitt eget skapande tillsammans med 

professionella kulturutövare. Sommarskolor 

skapades inom tre olika kulturuttryck; film, dans 

och bild och form.  

Länstrafiken 
Länstrafiken har under året upphandlat nya fordon 

(trafikstart juni 2020) som ska vara utrustade med 

integrerade barnstolar i vissa säten och även några 

bälteskuddar. Gratis sommartrafik för ungdomar 

upp till och med årskurs två på gymnasiet infördes 

på både regional och riksnivå. Detta kallas 

sommarkortet. 

Barnahus verksamhet 
Antal för år 2017 redovisas inom parentes. Under 

året har sammanlagt 416 barn (309) varit föremål 

för hantering på Barnahus. I vissa ärenden har flera 

samråd genomförts. Polisen har haft 310 (186) 

barnförhör, merparten på Barnahus i Jönköping 

men även på polishuset i Eksjö. Läkarundersökning 

har planerats för 98 barn. Det utvecklingsprojekt 

som Region Jönköping län ingår i tillsammans med 

två andra regioner avslutas i juni 2019. På uppdrag 

av regeringen ska en evidensbaserad modell för 

stöd och behandling för barn som utsatts för 

sexuella övergrepp eller fysiskt våld tas fram. 

Modellen ska kunna användas i hela landet.  



 

 

Regionens barnrättsbaserade 

verksamhet 
 

I budget med verksamhetsplan 2018 framgår att 

Region Jönköpings län arbetar efter FN:s 

barnkonvention. Målet är att barns och ungas 

mänskliga rättigheter ska beaktas. De ska mötas 

med respekt, ges möjlighet till utveckling och 

trygghet samt delaktighet och inflytande. Syftet är 

att barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i 

verksamheten och bidra till ett systematiskt och 

utvecklingsinriktat arbete. Förutsättningen är att 

kunskapen om barnets rättigheter hålls levande och 

utvecklas inom alla delar i Region Jönköpings län.  

Styrdokument 
Kommunikationsplanen för barnrättsarbetet i 

regionen har kunnat följas enligt plan. Målet med 

att presentera arbetet i alla ledningsgrupper för de 

olika verksamhetsområdena har uppnåtts. 

Uppföljning av användningen av familjeformulär, 

åtgärdskoder kopplade till det samt orosanmälan för 

barn som befaras fara illa har följts under året och 

kommunicerats med berörda. Arbetet med Barn 

som anhöriga har utvecklats ytterligare genom ett 

initiativ från sjukvårdsdirektörerna. Beskrivs under 

punkten barnrättsombud. 

Antal familjeformulär årsbasis 

 

Barnrättsombud 
Genom att ha barnrättsombud på samtliga enheter i 

regionens alla verksamheter kommer barnets bästa 

att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i 

arbetet. Antalet barnrättsombud är 218.   

 

Under våren hölls nätverksträff vid tre tillfällen 

geografisk fördelade i länet där nyheter inom 

området förmedlats och erfarenhetsutbyte 

genomförts. I oktober hölls en gemensam 

nätverksträff för samtliga barnrättsombud i länet 

med temat Bästa platsen att växa upp på. Samtliga 

sjukvårdsdirektörer inledningstalade och lyfte 

vikten av att möta barn som patient eller anhörig 

utifrån barns rätt inom alla verksamheter. Likaså 

vikten av att göra en orosanmälan för barn till 

socialtjänsten enligt de rutiner vi har.  

 

Goda exempel presenterades på hur verksamheter 

lyfter barns rätt bland medarbetarna men också hur 

barn kan vara delaktiga på olika sätt. Eftermiddagen 

avslutades med att deltagarna efter grupparbeten 

fick nämna hur deras handlingsplan för 

barnrättsarbetet under 2019 ska formuleras 

tillsammans med sin chef på enheten. Arbetet 

kommer att följas upp under kommande års 

nätverksträffar. Utbildningspaketet har använts i 

varierande omfattning under året.  

Utbildningar 
En utbildning i FN:s Barnkonvention har 

genomförts för nya barnrättsombud i regionen där 

en del chefer också deltog. Strategigrupp barn och 

unga gav efter tidigare utförda basutbildningar om 

barns rätt ett uppdrag att ta fram en länsgemensam 

webb-utbildning för all personal inom region och 

länets kommuner. Då Barnombudsmannen (BO) 

meddelat att en nationell webb-utbildning är på 

gång har uppdraget förändrats. Under året har en 

länsgemensam grupp tillsammans med 

MediaCenter arbetat på en kort introduktions- och 

peppningsfilm till BO:s utbildning. Filmen 

utformas med fokus på vårt län och hur vi kan bli 

bästa platsen att växa upp på. Beräknas klar våren 

2019. 

Stärka barns rätt inom området 

skydd mot våld 
Region Jönköpings län har ställt sig bakom 

avsiktsförklaringen med det övergripande målet att 

alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda när de 

bevittnat eller utsatts för våld genom lokala och 

regionala strukturer och insatser. Strukturerna och 

insatserna ska också förebygga våld mot barn och 

unga. En projektanställd kurator (80 %) har 

informerat verksamheterna om den modell som 

tagits fram för att arbeta med våld i nära relationer 

från hösten 2017 och hela 2018. Webb-utbildningen 

Vera och Saga (handlar om barn som far illa) som 
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köpts in för regionens personal inom hälso- och 

sjukvården och ingår i modellen för arbetet ligger 

nu med i det framtagna utbildningspaketet för 

barnrättsombud och används på enheterna. I 

samverkan med Länsstyrelsen har även i år en 

seminarie-dag om könsstympning bland flickor 

hållits med stort antal deltagande från både 

regionen och länets kommuner.   

Forskning 
Under året har en studie som omfattar föräldrars 

erfarenheter av barnens möte med personalen på 

onkologen accepterats och kommer inom kort att 

publiceras i vetenskaplig tidskrift.  
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Region Jönköpings län 
Region Jönköpings län tillhandahåller tjänster inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård och 
folkhälsoinsatser, samt kulturupplevelser, utbildning och kollektivtrafik. Vi har också planerings- 
och samordningsansvar i regionala utvecklingsfrågor som infrastruktur, utbildning och 
arbetsmarknad.  
 
 
Region Jönköpings län arbetar på invånarnas uppdrag och styrs av folkvalda politiker som väljs vart 
fjärde år. Vi har en omfattande verksamhet inom två huvuduppdrag: folkhälsa, sjukvård och tandvård 
samt regional utveckling och tillväxt. Folkhälsa, sjukvård och tandvård erbjuds i första hand via länets 
vårdcentraler, tre akutsjukhus samt tandvårdskliniker. Inom området regional utveckling erbjuder vi 
tjänster genom kollektivtrafik, två folkhögskolor, två naturbruksgymnasier, kulturhus och 
kulturaktiviteter samt samverkan i olika samverkansorganisationer i länet. 
 
Vår organisation sammanfaller geografiskt med länet, som omfattar 13 kommuner. Den 31 december 
2018 hade länet 360 825 invånare. Region Jönköpings län omsätter 13 miljarder kronor om året. Vi har 
cirka 10 600 medarbetare, där de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården. Här är de stora 
yrkesgrupperna sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.  
 
Region Jönköpings län är en demokratisk organisation som styrs av 81 folkvalda politiker i 
regionfullmäktige, med en regionstyrelse och tre nämnder som operativt leder verksamheten.  
Kommunalt forum är en politisk mötesplats mellan Region Jönköpings län och länets kommuner.  
Här sker dialog och samverkan kring gemensamma frågor. Regiondirektören är högsta chef för Region 
Jönköpings län. Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att 
verksamheten fungerar. 

Externa regelverk och deklarationer 
Region Jönköpings län arbetar efter FN:s barnkonvention och FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Vi har antagit CEMR - Council of European Municipalities and Regions deklaration om jämställdhet.1 
 
Sedan 2015 är hela Region Jönköpings läns verksamhet certifierad enligt den internationella 
miljöstandarden ISO 14001. Alla de tre centralköken är KRAV-certifierade, liksom vårt 
naturbruksgymnasium i Tenhult. 
 

  

                                                           
1 Den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, CEMR, är ett verktyg för att 
integrera jämställdhetsperspektivet i politiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet. 



HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018 
 

 

6 

INTRESSENTER 
Vi har ständiga dialoger med våra intressenter i olika hållbarhetsrelaterade frågor och vi samverkar med 
länets kommuner, statliga myndigheter, det civila samhället och näringslivet – både på politiker- och 
tjänstemannanivå. Vi tar hänsyn till intressenternas synpunkter bland annat när vi tar fram olika planer 
och program. Detta är våra viktigaste intressenter och de hållbarhetsfrågor som de tycker är mest 
betydande att vi som region arbetar med: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Invånare kommer i kontakt med vår verksamhet bland annat som patient, resenär och kulturbesökare. 
Andra intressenter är studerande vid någon av Region Jönköpings läns skolor, förtroendevalda politiker 
samt medarbetare inom Region Jönköpings län. Leverantörer är antingen utförare av verksamheten eller  
levererar varor, utrustning och tjänster till verksamheten. Samarbetspartners är till exempel kommuner, 
länsstyrelse, högskola, branschorganisationer och övriga landsting och regioner; framförallt de som 
angränsar till Jönköpings län. 
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Väsentlighetsanalys och styrning 
Region Jönköpings län redovisar hållbarhetsarbetet utifrån de hållbarhetsaspekter som vi, i 
dialog med intressenter, har bedömt som viktiga för vår verksamhet. Väsentlighetsanalysen har 
syftat till att identifiera, prioritera och validera de hållbarhetsfrågor som är av största betydelse 
för oss. 
 
I hållbarhetsredovisningen har hållbarhetsfrågorna fokuserats på det interna hållbarhetsarbetet 
och ansvarstagandet som arbetsgivare.  
 

Involvering av intressenter 
För att identifiera och beskriva vad som utmärker en hållbar region, har Region Jönköpings län deltagit i ett 
doktorandprojekt tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för strategisk hållbar 
utveckling. De mål och åtgärder som identifierats och bedömts som viktiga har tagits fram med stöd av 
metodik som är byggd på involvering av intressenter.   
 
Både medarbetare och samarbetspartners med representanter från länets kommuner och Länsstyrelsen i 
Jönköpings län har genom intressentdialogerna fått värdera olika hållbarhetsaspekter. Parallellt med det 
har en parlamentarisk tillsatt grupp av regionpolitiker följt med och gett inspel i processen.  
 
Väsentlighetsanalysen har genomförts under 2016 i samband med att Region Jönköpings län program för 
hållbar utveckling togs fram. Under 2019 påbörjar vi arbetet med nytt hållbarhetsprogram (2021-2025) 
där intressenterna kommer att involveras.   

FOKUSOMRÅDEN 
Med utgångspunkt från den värdering som intressenterna gjorde, har avvägning och en vidare 
väsentlighetsanalys gjorts av de olika hållbarhetsfrågorna; dels utifrån hur stor påverkan är (positiv eller 
negativ) och dels utifrån vilka förutsättningar som finns att uppnå förändring. Väsentlighetsanalysen 
resulterade i tio fokusområden. Under 2018 har fokusområdena ytterligare kopplats samman med 
redovisningen av våra väsentliga hållbarhetsfrågor (se referens under varje fokusområde). 

Vi bidrar till Agenda 2030 
I ett större, globalt perspektiv kopplar fokusområdena och de väsentliga hållbarhetsfrågorna an till 
Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling, som FN:s medlemsländer antagit. Vårt 
hållbarhetsarbete bidrar på så vis till att avskaffa fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i 
världen och att lösa klimatkrisen. Utifrån målen i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram ser vi att 
vårt bidrag är som störst inom nedanstående Agenda 2030-mål.  

10 fokusområden för hållbar utveckling 
• God och ansvarsfull ekonomi - som gör det möjligt att erbjuda god vård och utveckla 

verksamheten. Att det finns stabila ekonomiska förutsättningar för att också möjliggöra 
utveckling inom övriga områden.  
        Se avsnittet Stabil ekonomi 
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• Hållbar upphandling – med krav på att de varor och tjänster som köps in är producerade under 
hållbara och ansvarsfulla förhållanden.  
        Se avsnittet Stabil ekonomi » Upphandling  

 
 
 
 
 

 
• Minskad klimatpåverkan – med effektivare energianvändning, hög andel förnybar energi, 

resurseffektiva transporter av varor och tjänster och minskade utsläpp av växthusgaser.  
        Se avsnitten Aktivt miljöarbete » Energi och Aktivt miljöarbete » Utsläpp till luft 

 
 
 

 
 

 
• Sund materialanvändning – minskad materialförbrukning och färre skadliga ämnen, hög grad 

av återvinning och återanvändning, ökad användning av material tillverkade av förnybara 
råvaror.  
        Se avsnittet Aktivt miljöarbete » Materialanvändning  

 
 
 
 

 
 
• Klok användning av kemiska produkter – minskad kemikalieanvändning och utbyte av 

produkter för minskad hälso- och miljöpåverkan.  
        Se avsnittet Aktivt miljöarbete » Materialanvändning 

 
 
 

 
 

 
• Goda arbetsförhållanden– god fysisk och psykisk hälsa bland medarbetare. Vi ska vara en 

föregångare när det gäller arbetsförhållanden.  
        Se avsnittet Social hållbarhet » Likabehandling, mångfald och inkludering  

 
 

 
 

 
 
• Hälsofrämjande arbete – ett aktivt arbete för trivsel och balans i livet för våra medarbetare, där 

förutsättningar finns för inflytande, delaktighet, kunskap, utvecklingsmöjligheter och tid för 
återhämtning.  
        Se avsnittet Social hållbarhet » Hälsofrämjande arbete  

 
 
 
 
 
  



HÅLLBARHETSREDOVISNING 
 

 

9 

 
• Ingen diskriminering – motverka diskriminering i alla dess former inom organisationen.  

        Se avsnittet Social hållbarhet » Likabehandling, mångfald och inkludering 
 
 

 

 
• Stärkt näringslivsutveckling i länet – verka för en positiv näringsutveckling med ett hållbart 

företagande, god infrastruktur, miljöanpassad bebyggelse och livsmiljöer med tillgång till 
service i hela länet.  
        Se Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi, RUS (utveckling.rjl.se)  
 

 
 
 

  
 
 

• Främjande av hållbara val – förbättra information om de produkter och tjänster som vi 
erbjuder, möjliggöra för invånare och medarbetare att göra mer medvetna val när det gäller 
hälso- och miljöpåverkan.  
        Se avsnittet Aktivt miljöarbete » Utsläpp till luft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att öka medvetenheten kring barnens bästa utifrån barnkonventionen finns 223 barnrättsombud i våra 
verksamheter. Barnrättsombuden utbildar, inspirerar och stöttar sina kollegor i att se vad som är bäst för barnen och för 
att kunna ta vara på barnens synpunkter. Målet är att göra barn delaktiga. Genom att se till barnens behov och lyssna 
på deras synpunkter och önskemål skapar vi ett tryggare, hälsosammare och rikare liv för barnen i Jönköpings län. 
Foto: Johan W Avby  
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HÅLLBARHETSSTYRNING OCH UPPFÖLJNING 

Strategier och övergripande planer 
Flera strategier och program styr Region Jönköpings läns arbete med hållbar utveckling. I Region 
Jönköpings läns budget med verksamhetsplan och flerårsplan formulerar vi uppdraget med vision, 
värderingar, strategiska mål och mätetal för uppföljning. Program för hållbar utveckling sammanfattar hur 
vår organisation ska bidra till hållbar utveckling. Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län omfattar hela länet där vi som organisation 
är en viktig aktör. Båda dessa strategier har vi ansvar för att ta fram och förankra i länet. 
 
Utgångspunkten för styrningen är kommunallagens krav på god hushållning, både ur ett 
verksamhetsperspektiv (kostnadseffektiv verksamhet) och ur ett finansiellt perspektiv (långsiktig och 
uthållig finansiering). 

Program för hållbar utveckling 
Program för hållbar utveckling 2017–2020 sammanfattar hur Region Jönköpings län arbetar för att 
verksamheten ska bedrivas i linje med en hållbar utveckling utifrån perspektiven ekologisk hållbarhet, 
social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Programmet innehåller målsättningar och prioriterade 
åtgärder inom fyra olika framgångsfaktorer:  

• Vi är klimatsmarta. 
• Vi använder våra resurser klokt. 
• Vi är socialt hållbara. 
• Vi bidrar till en sund livsmiljö.  

 
Programmet omfattar alla verksamheter som är finansierade av Region Jönköpings län och är avgränsat 
till hållbarhetsarbetet inom organisationen. Programmet inrymmer även Region Jönköpings läns policy 
för hållbar utveckling. Det utåtriktade utvecklingsarbetet inom länet bedrivs framförallt genom regionala 
utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS).  
 
Uppföljning av programmet görs tertial- och årsvis i samband med uppföljning av budget med 
verksamhetsplan. Rapportering sker i Stratsys som är Region Jönköpings läns IT-stöd för ledning och 
uppföljning. Årligen görs också denna hållbarhetsredovisning.  
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Organisation och ansvar 
Regiondirektören ansvarar för att programmet för hållbar utveckling genomförs och har Region 
Jönköpings läns miljöchef som stöd i arbetet. Även Region Jönköpings läns HR-direktör och 
folkhälsochef utgör ett stöd, med fokus på de sociala hållbarhetsfrågorna. Programmets åtgärder ska 
genomföras där påverkan för en hållbar utveckling är betydande; som samhällsaktör, finansiär, i den egna 
verksamheten och som delägare i bolag.  
 
Varje verksamhet har ett ansvar för att arbeta med programmet utifrån regelverk och sin egen 
verksamhetsstyrning. Det innebär att varje chef och medarbetare har ett ansvar inom sitt ordinarie 
ansvarsområde för att genomföra hållbarhetsprogrammet och att arbetet följer linjeorganisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenhults naturbruksgymnasium fick 2018 ta emot Region Jönköpings läns hållbarhetspris med miljöinriktning. Skolan är 
KRAV-certifierad sedan 1997 och bedriver ekologisk inriktning inom både lantbruk och trädgård. Skolan var också först 
av alla verksamheter inom organisationen med att skaffa en elbil. Dessutom har matsvinnet minskat markant sedan 
skolan införde mindre storlek på tallrikarna och en ”slängfri matvecka” varje termin. Foto: Johan W Avby  
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Våra viktigaste hållbarhetsfrågor 
Här beskriver vi de viktigaste hållbarhetsfrågorna inom vår organisation, sorterade efter 
huvudområdena stabil ekonomi, aktivt miljöarbete och social hållbarhet.  
 
 
För oss är det viktigt med ett hållbarhetsarbete som drivs framåt. Region Jönköpings läns policy för 
hållbar utveckling anger inriktningen: 
• Vi tar ett samhällsansvar, uppmärksammar och kommunicerar sambanden mellan människors hälsa 

och yttre miljö för att främja folkhälsa, god vård och regional utveckling.  
• Vi utvidgar samverkan med andra miljöaktörer inom länet för att förstärka miljöarbetet, och vi utökar 

samverkan inom forskning och utbildning för att ligga i framkant inom det miljömedicinska området.  
• Vi uppfyller kraven i miljölagstiftning och andra krav samt väljer produkter, utrustning och tjänster 

som ger minsta möjliga hälso- och miljöbelastning.  
• Vi uppmuntrar till ständiga förbättringar och säkerställer hög kompetens hos medarbetarna utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv.  

STABIL EKONOMI  
Region Jönköpings läns övergripande mål om god hushållning innebär att kunna behålla en styrka i 
ekonomin så att den kännetecknas av långsiktighet och uthållighet. Varje generation bör bära kostnaderna 
för den service som den generationen beslutar om och själv konsumerar. Långsiktigt måste behovet av 
reinvesteringar, liksom kostnader för pensionsåtaganden, kunna finansieras. 

Tabell 1: Intäkter och kostnader – med ett intressentperspektiv 

Belopp i miljoner kronor 2016 2017 2018 

Intäkter 
   Skatteintäkter och generella statsbidrag region         9 846           10 329           10 664     

Riktade statsbidrag och övriga erhållna bidrag            425                439                660     

Verksamhetsintäkter - patientavgifter, biljettintäkter m m         1 866             2 070             2 169     

Summa intäkter      12 137          12 838          13 493     

Kostnader 

   
Medarbetare - 5 657     - 5 890     - 6 252     

Utförare av verksamhet - vårdtjänster, kollektivtrafik m m - 2 579     - 2 849     - 3 124     

Leverantörer läkemedel, sjukvårdsart. och medicinskt mtrl - 1 339     - 1 384     - 1 463     

Övriga leverantörer - 2 058     - 2 194     - 2 300     

Övriga organisationer - lämnade bidrag - 188     - 155     - 161     

Summa kostnader - 11 821     - 12 472     - 13 300     

Resultat            316                366                193     

Egenfinansierade investeringar – en del av generationsmålet 
Det övergripande finansiella målet är att över tid finansiera investeringar med egna medel. Resultatet 
måste därmed vara på en nivå som möjliggör detta. Målet är att investeringar över tidsperioden 2015-
2025 ska egenfinansieras till 100 procent. Region Jönköpings län redovisar för 2018 ett positivt resultat 
på 193 miljoner kronor. Resultatet tillsammans med avskrivningarna på 374 miljoner kronor är 252 
miljoner kronor lägre än nettoinvesteringarna, vilket innebar att egenfinansiering inte uppnåddes 2018. 
Ser man dock till perioden 2015-2018 så blev resultatet 107 procent, då resultatet tillsammans med 
avskrivningarna överstigit investeringarna med 188 miljoner kronor. Samtidigt som nettoinvesteringarna 
totalt sett har kunnat egenfinansieras under perioden, står organisationen nu inför en ännu intensivare 
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investeringsperiod 2019-2020, där investeringsnivån förväntas hamna på 1,2 miljarder per år, vilket 
innebär en utmaning för finansieringsmålet.  

Pensionsåtagande 
Region Jönköpings län redovisar sedan 2008 sitt totala pensionsåtagande i enlighet med den så kallade 
fullfonderingsmodellen, vilket innebär att balansräkningens skuldsida även innehåller pensioner intjänade 
före 1998. Vid årets slut uppgick det totala pensionsåtagandet till 8 818 miljoner kronor. Samtidigt 
uppgick marknadsvärdet för pensionsmedelsplaceringar till 4 912 miljoner kronor. Pensionsplaceringarna 
är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket visar att Region Jönköpings län tidigare använt viss del av 
pensionsmedlen till investeringar och löpande verksamhet. Dessa återlånade medel ökade under 2018 för 
första gången på länge. Detta beror på att den låga värdeutvecklingen på placeringarna inte kunde matcha 
ökningen av pensionsskulden. Även om övriga finansiella placeringar (rörelseplaceringar) skulle 
inkluderas är pensionsförpliktelsen fortfarande högre och skillnaden har ökat och uppgår nu till närmare 
två miljarder kronor.  

Långsiktig betalningsförmåga 
Soliditeten avser betalningsförmågan på lång sikt. Region Jönköpings län visade positiv soliditet enligt 
fullfondering för första gången 2016. Överskotten 2017 och 2018 på 366 respektive 193 miljoner kronor 
har gjort att soliditeten har fortsatt att öka. Egna kapitalet är nu uppe i 622 miljoner kronor, vilket 
motsvarar en soliditet på +5,2 procent. Region Jönköpings län har, jämfört med landstingssektorn i övrigt, 
en stark finansiell ställning med en förhållandevis hög soliditet.  

Finanspolicy och pensionsplaceringar 
Region Jönköpings län strävar efter att vara en ansvarsfull investerare. Enligt finanspolicyn gäller att det 
vid placeringar ska tas etisk hänsyn, vilket innebär att företag som i sin huvudsakliga verksamhet har 
produktion och/eller försäljning av krigsmateriel, tobaksvaror eller alkoholvaror undantas. Placeringar ska 
inte heller göras i företag eller andra utgivare som inte på ett godtagbart sätt följer internationella 
konventioner om mänskliga rättigheter och miljö. 
 
De totala pensionsmedelsplaceringarna utgjordes per 2018-12-31 av 1 544 miljoner kronor i aktieinnehav 
och 1 544 miljoner kronor i korta ränteplaceringar/företagsobligationer. Resterande del utgjordes av 
långsiktiga ränteplaceringar, såsom statsobligationer.   
 
 

Vårt mål är att varje generation ska bära kostnaderna för den service som den generationen beslutar om och själv 
konsumerar. Därför är ambitionen att investeringar inte ska göras med lånade pengar, och det klarade vi under perioden 
2015–2018. Foto: Johan W Avby.  
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Upphandling 
Region Jönköpings läns inköp av varor, tjänster och entreprenader regleras i lagen om offentlig 
upphandling (LOU). All upphandling ska ske affärsmässigt och med utnyttjande av konkurrens mellan 
olika leverantörer, för att säkerställa en effektiv användning av resurserna.  
 
Ett normalt år genomförs 250-300 upphandlingar. 2018 uppgick det sammanlagda värdet till cirka 1 500 
miljoner kronor. Avtalen har vanligtvis en avtalsperiod på fyra år. Totalt har Region Jönköpings län cirka 
1 400 leverantörer och 2 700 leverantörsavtal.  
 
Inköp av varor, tjänster och entreprenader står för en betydande del av organisationens kostnader och är 
därför av betydelse. En stor del av organisationens miljöpåverkan består också av det omfattande flödet 
av varor och kemiska produkter som sker inom verksamheterna. Genom upphandlingar med olika former 
av hållbarhetskrav finns därför förutsättningar att påverka både den egna miljöbelastningen och 
marknaden i positiv riktning.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vid våra upphandlingar ställer vi hållbarhetskrav – och för vissa prioriterade upphandlingar är de särskilt högt ställda. 
2018 ställde vi särskilda hållbarhetskrav när vi upphandlade till exempel operations- och undersökningshandskar, 
hygienpapper och plast, städmaterial, halkskydd, livsmedel och kontorsmaterial. Foto: Johan W Avby 
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Diagram 1: Hållbarhetskrav i upphandling 2018 

 
I upphandlingarna finns hållbarhet med i form av standardkrav på både produkt- och leverantörsnivå. I de 
upphandlingar som bedöms ha stor påverkan på målen i programmet för hållbar utveckling ställs 
dessutom mer långtgående krav. 
 
Under 2018 har det ställts särskilda mer långtgående miljökrav i 24 upphandlingar, som bland annat 
gäller operations- och undersökningshandskar, hygienpapper och plast, städmaterial, halkskydd/broddar, 
livsmedel och kontorsmaterial. Sociala/etiska krav har ställts i 32 upphandlingar. Noteras kan att andelen 
upphandlingar med särskilda miljökrav ligger i nivå med föregående år (cirka 10 procent), samtidigt som 
andelen med sociala/etiska krav har fördubblats mellan åren (från 7 till 14 procent).  

Tabell 2: Särskilda hållbarhetskrav2  

Antal upphandlingar  2017  2018 

Antal avslutade upphandlingar under året 284 230 

 - varav upphandlingar med särskilda miljökrav - på leverantör och/eller produkt 28 24 

 - varav upphandlingar med sociala/etiska krav enligt Uppförandekod för leverantörer 19 32 
 
 
Under 2018 har uppföljning av hållbarhetskrav påbörjats enligt fastställd rutin för avtalsuppföljning, 
bland annat genom materialanalyser, produktkontroller och revisioner. 
 
 
Genom vårt ekonomiska ansvarstagande bidrar vi till att världen uppfyller Agenda 2030 och når de 
globala målen för hållbar utveckling. 
 

        

  

                                                           
2 Redovisning av avslutade upphandlingar enligt upphandlingsverktyg Tendsign. Upphandlingar inom kollektivtrafik och 
fastighet/bygg är inte inkluderade.   

Standardiserade 
hållbarhetskrav

81%

Sociala/etiska krav
9%

Särskilda miljökrav +
Sociala/etiska krav

5%

Särskilda miljökrav
5%
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AKTIVT MILJÖARBETE 
Region Jönköpings län har en lång tradition av aktivt miljöarbete. Det nuvarande programmet för hållbar 
utveckling (2017-2020) är det sjätte i ordningen, där de inledande fem har haft tydligt miljöfokus. 
Programmet innehåller samtliga miljömål och prioriterade åtgärder inom området. Miljöarbetet leds av 
miljöchefen tillsammans med en central miljöorganisation på cirka 10 medarbetare, där bland annat 
miljösamordnare för verksamhetsområdena ingår. I ett samordnande miljöråd ingår även ytterligare 
miljösamordnare från verksamheterna. Ute på enheterna finns miljöombud (cirka 150) som ett stöd till 
chef och medarbetare i miljöfrågor.  
 
Region Jönköpings län är certifierat enligt ISO 14001 och har ett miljöledningssystem som är integrerat i 
den dagliga verksamheten. Systemet bidrar till ett strukturerat miljöarbete och ständiga förbättringar inom 
organisationen. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar årligen en jämförande rapport kring miljöarbetet i 
landsting och regioner. Här görs en jämförelse inom sex områden och det senaste resultatet visar att 
Region Jönköpings län håller en hög och jämn nivå. I jämförelse med genomsnittet är energianvändning i 
våra lokaler och utsläppen av medicinska gaser lägre samt andelen återvunnet avfall högre. Vi ligger 
också bra till när det gäller andel inköp av ekologiska livsmedel och återhållsamhet med antibiotika-
förskrivning. Inom ett område ligger vi något sämre till och det är andelen förnybara drivmedel i 
kollektivtrafiken.  
 
Våra fokusområden inom miljöområdet är materialanvändning, energi, utsläpp till luft, samt 
avfallshantering.  

Materialanvändning 
Region Jönköpings län är en tjänsteproducerande verksamhet. Dock inrymmer materialanvändningen 
några av de större utmaningarna inom organisationens hållbarhetsarbete. Därför har följande lyfts fram 
som särskilt viktigt inom ramen för program för hållbar utveckling 2017-2020: byggmaterial, livsmedel, 
kemiska produkter, läkemedel och engångsmaterial.  
 
Inom byggmaterial arbetar vi med utmaningen att öka andelen byggmaterial med hög miljöklassning, 
klass A+B enligt byggvarubedömning Sunda Hus, med ett mål på 80 procent. Resultatet för 2018 uppgick 
till 72,5 procent, en markant ökning från föregående års 66,5 procent vilket indikerar en uppåtgående 
trend. Olika planerade åtgärder har givit resultat. Organisationens fastighetsförvaltning har tillsammans 
med Sunda Hus undersökt de reella förutsättningarna till alternativa material- och produktval. Man har 
också påbörjat en mer fortlöpande uppföljning av statistiken, för att aktivt kunna påverka i pågående 
byggprojekt. 
 
Betydande resultat har nåtts under 2018 när det gäller våra livsmedelsinköp. En satsning har under året 
gjorts för att ytterligare prioritera inköpen av svenskproducerat kött, vilket resulterat i att andelen 
svenskproducerat kött, mjölk och ägg ökat till 92 procent. När det gäller andelen ekologiska livsmedel 
uppnås inte den högt ställda målsättningen på 50 procent för 2018, men stora förändringar har skett också 
här med en ökning från 40 till 46 procent. Detta har framförallt skett genom att fokusera omställningen på 
de icke-ekologiska produkter som har de största inköpsvolymerna. 

Tabell 3: Livsmedelsinköp  

Andel   2016   2017   2018 Mål 2018 

Svenskproducerat kött, mjölk och ägg   84% 
 

83% 
 

92% 90% 

Svenskodlad frukt och grönt   13% 
 

26% 
 

38% 18% 

MSC-märkt fisk och skaldjur   64% 
 

75% 
 

85% 66% 
Kaffe, te och kakao med sociala och 
etiska krav   86%  87%  91% 90% 

Ekologiska livsmedel   42%  40%  46% 50% 
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Eftersom en stor del av våra verksamheter innefattar människor som kan vara extra sårbara för skadliga 
ämnen – som barn, äldre eller sjuka – tillämpas försiktighetsprincipen. Detta innebär att vi även arbetar 
för att minska användning av varor som innehåller potentiellt skadliga ämnen, och där riskkartläggning 
saknas eller är otillräcklig för bedömning. Projektet Giftfri sjukvård för barn har fortskridit, där 
upphandling av leksaker fria från ämnen som kan vara farliga är slutförd. Kartläggning har nu också 
gjorts av sjukvårdsmaterial som små barn kommer i kontakt med inom vården, med bedömning av 
skadliga ämnen utifrån kemikaliestrategin.  
 
Under året minskade förskrivningen av antibiotika till 280 recept per 1 000 invånare. Även om årets mål 
(< 270 recept/1 000 invånare) inte nåddes så innebär det ändå en betydande förbättring. Det är framförallt 
inom primärvården som förskrivningen har minskat. Sjukhusvården har legat relativt stabilt under året. 
Nationellt finns ett långsiktigt mål på max 250 recept per 1 000 invånare och år. För att nå målet arbetas 
vidare med uppföljning av antibiotikaförskrivningen på vårdcentrals- och förskrivarnivå i primärvården.  
 
Arbetet fortskrider när det gäller engångsprodukter, med ett fokus under året på textilier inom operations- 
och intensivvårdsavdelningarna. Syftet är att kartlägga användningen för att se om det finns alternativa 
lösningar till dagens användning vad gäller ökad användning av flergångsmaterial som kan minska både 
ekonomiska och ekologiska kostnader – utan att försämra för patienten.    

Energi 
Region Jönköpings län hade 2018 en total energianvändning på 242 000 MWh (242 GWh). Av energin 
används 50 procent inom den allmänna kollektivtrafiken och drygt 40 procent till el och uppvärmning av 
egna och inhyra fastigheter.  

Diagram 2: Energianvändning 20183 (MWh) 

 
Den totala energianvändningen utgörs till 78 procent av förnybar energi. Vi har kommit längst i 
omställningen till förnybart när det gäller energin till fastigheter. Här kommer drygt 90 procent från 
förnybara energikällor. I länets regionala trafikförsörjningsprogram finns målsättningen att all allmän 
kollektivtrafik år 2025 ska drivas av förnybara drivmedel. Inom Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram finns delmål med ökningar för de olika trafikslagen; stadstrafik, regionbussar och tåg, 
till mellan 60 och 90 procent förnybara drivmedel till år 2020, där samtliga delmål uppnås för 2018. 
Andelen förnybar energi uppgick här sammantaget till 76 procent.  
 
Inom Jönköpings län finns en vision om att bli ett Plusenergilän till år 2050. Det innebär att den totala 
produktionen av förnybar energi ska vara lika stor som energianvändningen i länet. Som ett led i detta har 
Region Jönköpings län avsatt investeringsmedel på 30 miljoner kronor för perioden 2017-2020 i syfte att 

                                                           
3 Energianvändning i form av el, fjärrvärme och fjärrkyla samt drivmedel för de utsläppskällor som faller inom scope 1 och 2 för 
Region Jönköpings län. Energianvändningen för kollektivtrafiken, transporter och tjänsteresor har beräknats på totala volymer 
förbrukade drivmedel (eller el) och respektive drivmedels energiinnehåll (värmevärde). Beräkning har gjorts av 2050 Consulting 
AB, som del av Klimatbokslut för Region Jönköpings län 2018.  
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öka mängden egenproducerad förnybar energi (solenergi) motsvarande 3 000 MWh. Beslut har nu tagit 
om utbyggnaden av de drygt 17 000 kvadratmeterna solceller, med placering på bland annat länets tre 
sjukhus, flera vårdcentraler men också folkhögskolor och Kulturhuset Spira, med byggstart under 2019.  
 
Region Jönköpings län har sedan ett flertal år tillbaka ett omfattande program av energieffektiviserings-
åtgärder för fastighetsbeståndet. Exempel på åtgärder är förbättrad ventilation, utbyte av äldre armaturer 
till energisnålare teknik och utbildning av personal i energieffektivisering. Skärpta energikrav finns också 
inför ny- och ombyggnationer.  

Diagram 3: Energieffektivitet fastigheter4  

 
 
För 2018 uppgår den sammanvägda energianvändningen till 163,6 kWh/m2. Resultatet följer 
målsättningen inom hållbarhetsprogrammet att till år 2020 ha ökat effektiviteten ytterligare till 160 
kWh/m2. Delmål för elförbrukning nåddes inte fullt ut, framförallt på grund av den ovanligt varma 
sommaren och ett extra stort behov av kyla och kylmaskinsdrift i våra fastigheter. Under 2018 har ett 
arbetssätt tagits fram för genomförande av energironder. Energironder kommer att genomföras årligen i 
samtliga verksamheter, vilket påbörjas under 2019. 

Utsläpp till luft5 
Beräkningarna av Region Jönköpings läns växthusgasutsläpp har skett i enlighet med Greenhouse Gas 
Protocol (GHGP) och har därmed blivit fördelade mellan scope 1, 2 och 3. Scope 1 är direkta utsläpp från 
verksamheten, till exempel utsläpp från förbränning av bränsle i egenägda fordon eller pannor i de egna 
fastigheterna. Scope 2 är indirekta utsläpp som uppstår vid produktion av inköpt el, fjärrvärme och 
fjärrkyla. Scope 3 är övriga indirekta utsläpp som uppstår från bland annat inköpta resor och transporter, 
vid produktion av inköpta varor samt placering av kapital.  
 
  

                                                           
4 Energieffektivitet för organisationens egenförvaltade fastigheter. Effektivitetsmått en sammanvägning av kWh/m2 BRA 
(fjärrvärme) och kWh/m2 BTA (el).  
5 Från och med 2018 redovisar Region Jönköpings län sina växthusgasutsläpp i enlighet med Greenhouse Gas Protocol, med 
fördelning på scope 1, scope 2 och scope 3. Detta innebär att samtliga tre scope inkluderas i beräkningen, vilket är en utvidgning 
från föregående år. Avgränsning har gjorts när det gäller indirekta utsläpp från ny- och ombyggnation, produktion av kapitalvaror 
(fordon, medicinsk utrustning, elektronik och övriga inventarier) och läkemedel, leverantörers transporter samt förbrukningsmaterial 
utöver vårdens. Beräkning har gjorts av 2050 Consulting AB, som del av Klimatbokslut för Region Jönköpings län 2018. 
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Diagram 4: Växthusgasutsläpp per GHGP scope för 2018 (ton CO2e) 
 

 
Region Jönköpings läns totala utsläpp av växthusgaser uppgick 2018 till 82 000 ton CO2-ekvivalenter.  
En större del av utsläppen (78 procent) utgörs av indirekta utsläpp som framförallt härrör till 
organisationens inköp av förbrukningsmaterial, arbetspendling samt kapitalförvaltning (scope 3). De 
direkta utsläppen samt indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla uppgick sammantaget till 18 000 
ton CO2-ekvivalenter (scope 1 och 2).  
 
 
Diagram 5: Utsläppsfördelning per GHGP scope 1 och 2 för 2018 (ton CO2-e) 
 

 
 
 
Av de mer direkt påverkbara utsläppen härrör cirka hälften (53 procent) till kollektivtrafiken och en 
knapp fjärdedel (21 procent) till fastigheter. Resterande fjärdedel är kopplat till hälsa och sjukvård, 
naturbruksutbildningar samt tjänsteresande.  
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Diagram 6: Utsläppsfördelning av totala utsläpp för 2018 

 

Sett till de totala utsläppen kommer en tredjedel (33 procent) från förbrukningsmaterial inom vården och 
ungefär lika mycket från kapitalförvaltning och arbetspendling (17 respektive 15 procent). En femtedel 
(21 procent) härrör från kollektivtrafiken.  
 
 
 
Vår energieffektivisering är störst i Sverige - vilket var en av anledningarna till att vi placerade oss i toppen när Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, i oktober 2018 presenterade Öppna jämförelser miljö inom sex områden. Exempel på 
energieffektiviserande åtgärder vi gör är till exempel att förbättra ventilationen, byta ut äldre armaturer till energisnålare 
teknik och utbilda vår personal i energieffektivisering. Elen vi köper in kommer från förnybara källor som sol, vind och 
vatten. Foto: Johan W Avby 
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Tabell 4: Utsläpp av växthusgaser 2018 

Region Jönköpings län 2018 
Utsläpp av växthusgaser (ton CO2e) 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 Totalt Andel av 
totalt utsläpp 

Fastigheter 314 3 397 687 4 399 5% 

Uppvärmning 103     2 296     290     2 690     3% 

Elförbrukning -       1 101     392     1 493     2% 

Fjärrkyla -       -       5     5     0% 

Köldmedier 211     -       -       211     0% 

      

Kollektivtrafik 9 527 0 7 442 16 969 21% 

Allmän kollektivtrafik 7 383     -       6 707     14 090     17% 

Serviceresor 2 144     -       735     2 879     4% 

      

Förbrukningsmaterial vården 0 0 27 422     27 422     33% 

Hälso-/tand-/sjukvård övrigt 1 333 0 2 790 4 123 5% 

Ambulanstransporter 593     -       131     723     1% 

Medicinska gaser 560     -       -       560     1% 

Textilier - tvättning, torkning   -       -       108     108     0% 

Livsmedel -       -       2 392     2 392     3% 

Godstransporter 180     -       81     261     0% 

Avfallshantering -       -       78     78     0% 

      

Utbildning naturbruk 2 358     0 76     2 434     3% 

Djurhållning och markanvändning 2 032     -       -       2 032     2% 

Arbetsfordon naturbruk  326     -       76     402     0% 

      

Tjänsteresor och arbetspendling 1 000 0 11 535 12 535 15% 

Tjänsteresor - bil 1 000     -       211     1 211     1% 

Tjänsteresor - flyg -       -       575     575     1% 

Tjänsteresor - tåg och övrigt -       -       1     1     0% 

Arbetspendling anställda -       -       10 748     10 748     13% 

      

Kapitalförvaltning6 0 0 14 083 14 083 17% 

Aktieplaceringar -       -       7 390     7 390     9% 

Ränteplaceringar -       -       6 693     6 693     8% 

      

Totalt 14 532 3 397 64 035 81 964 100% 
 
 
Nationellt finns målsättningen om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Region Jönköpings län har 
samma målsättning för den allmänna kollektivtrafiken till år 2025. I slutet av året togs tilldelningsbeslut i 
upphandlingen av regionbusstrafik, med avtalsstart i juni 2020. Avtalet innebär att regionbussarna i länet 
kommer att köras på biogas och förnybara biodrivmedel vilket medför att regionbusstrafiken då kommer 
att vara 100 procent förnybar. Under 2019 kommer också två elfordon att lanseras inom Jönköpings 
stadstrafik. 
                                                           
6 För både aktieplaceringar och ränteplaceringar redovisas utsläpp från scope 1 och 2 för innehavda bolag. Utsläppen 
i scope 3 för bolagsinnehaven beräknas till 15 535 ton CO2e respektive 6 126 ton CO2e, totalt 21 660 ton CO2e. 
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För tjänsteresande har målsättningen om en minskad klimatpåverkan med 35 procent satts för perioden 
2017-2020. Den årliga kartläggning som görs visar på en betydande minskning i klimatpåverkan under 
2018. Störst är minskningen i tjänsteresande med flyg, såväl inrikes som utrikes. Totala utsläppen från 
tjänsteresande med bil har också minskat. Hittills har klimatpåverkan från resandet som helhet minskat 
med 14 procent, det vill säga en bra bit på väg mot målet på 35 procents minskning. Under året har 
besluts tagits om nya riktlinjer för resor och möten. Inför halvårsskiftet 2018 togs även beslut om en 
drivmedelsstrategi för Region Jönköpings län, med en prioritering av fordon som i första hand drivs med 
biogas eller el.    
 
Ett flertal klimatrelaterade projekt har genomförts under senaste två åren. Nya laddstolpar/laddplatser har 
installerats för verksamhetsbilar i Jönköping, Eksjö och Värnamo. Beslutsunderlag har också tagits fram 
för en vidare utbyggnad av laddinfrastruktur och laddplatser för cirka hälften av Region Jönköpings läns 
verksamhetsbilar och poolbilar samt för ett mindre antal parkeringsplatser för besökande och personal i 
anslutning till våra egenägda fastigheter. Arbete pågår också med att utveckla de tekniska 
förutsättningarna för resfria möten, tillsammans med ett brett samarbete inom organisationen för att också 
stödja en ökad användning av tekniken.   
 
Region Jönköpings län har under året tecknat avtal med leverantörer av tjänstecyklar för både inköp och 
service. Med byggstart under våren 2019 görs också en satsning på att bygga ut cykelparkeringarna i 
anslutning till verksamheten. Detta för att förbättra förutsättningarna till arbetspendling och även 
underlätta för verksamheterna att kunna tillhandahålla tjänstecyklar. Sedan introduktionen 2016 har över 
1 500 medarbetare nappat på erbjudandet om förmånscyklar. Cirka hälften har valt elcykel. 
 
Under perioden 2017-2020 drivs också projektet Hela resan, som syftar till att främja hållbara resvanor 
vid tjänsteresor och arbetspendling. Projektet drivs av Energikontoret Norra Småland och involverar 
förutom Region Jönköpings län även kommunerna samt små och medelstora företag i länet. 
 
 

 

 

 

 

 

Vi satsar på flera åtgärder för att minska våra tjänsteresors klimatpåverkan, bland annat teknik och arbetssätt för resfria 
möten – och det har gett resultat. Vi flyger mindre, både inrikes och utrikes, och de totala utsläppen från tjänsteresor 
med bil minskar. 2018 togs också beslut om att vi ska prioritera fordon som i första hand drivs med biogas eller el.  
Foto: Ulf Lindberg  
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Avfallshantering 
Inom Region Jönköpings län uppkommer cirka 2 800 ton avfall per år, där det mesta är icke-farligt avfall. 
Till farligt avfall räknas till exempel smittförande avfall, amalgam, läkemedelsavfall, kemiska produkter, 
oljor, elektronik, ljuskällor och batterier. Miljöbelastningen från avfall begränsas genom att mängden 
avfall minimeras och att avfallet sorteras. 

Tabell 5: Avfallshantering 

Avfall/slutbehandling (mängd, ton) 2016  2017 2018 

Farligt avfall       

 - varav till Materialåtervinning 92  93 79 

 - varav till Vattenrening* 30  26 27 

 - varav till Destruktion (förbränning) 165  172 175 

 Summa farligt avfall 287   291 282 

Icke-farligt avfall       

 - varav till Materialåtervinning 493  520 560 

 - varav till Rötning för biogas 419  452 423 

 - varav till Energiåtervinning (förbränning) 1 567  1 511 1 477 

 - varav till Deponering 57  71 62 

 Summa Icke-farligt avfall 2 536  2 553 2 521 

Totalt avfall 2 823  2 844 2 803 

* varav restprodukt går till Destruktion (förbränning) 
 
Följande prioriteringsordning gäller för sortering och behandling av avfall:  

• Utsortering av farligt avfall 
• Återanvändning 
• Återvinning, materialåtervinning eller rötning/kompostering 
• Energiåtervinning (förbränning) 
• Deponering 

 
För hämtning och hantering av vårt avfall har vi upphandlat en extern entreprenör som har ansvar för den 
övergripande avfallshanteringen.  
 
Inom program för hållbar utveckling 2017-2020 finns målsättningen att matsvinnet ska minska med 10 
procent. Som en gemensam åtgärd tillsammans med länets kommuner och inom Klimatrådet har 
systematisk mätning av matsvinnet påbörjats under 2018. Genomförda svinnmätningar pekar på ett ökat 
matsvinn under året, men samtidigt stora skillnader i resultat mellan verksamheter och mättillfällen. 
Utmaningarna är som störst inom patientmåltider, där samspelet mellan måltidsverksamhet och 
beställande vårdenheter är en nyckelfaktor. Åtgärder planeras framåt.   
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Region Jönköpings län arbetar också med att öka graden av återanvändning av produkter, både för att 
förlänga deras livslängd och för att minska påverkan på miljön. IT-centrum har under lång tid sett till att 
utbytt men fungerande IT-utrustning återanvänds. Produkterna säljs till ett företag som först ser över 
produkterna och sedan ser till att de får nya användare. Ett samarbete finns också med 
biståndsorganisationen Human Bridge, som förmedlar materialbistånd till sjukhus runt om i världen. Hit 
skickas bland annat medicinsk utrustning och sjukvårdsmaterial. Ett projekt med fokus på cirkulära 
möbelflöden pågår också. Det syftar till att bättre ta tillvara och återanvända möbler inom organisationens 
olika verksamheter.  
 
 
Med vårt aktiva miljöarbete bidrar vi till att världen uppfyller Agenda 2030 och når de globala målen för 
hållbar utveckling. 
          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Var tredje år gör vi en intern miljörevision i alla verksamheter. Här besöker miljösamordnare Marit Staaf (i mitten) 
ortopedkliniken på Höglandssjukhuset och går bland annat igenom kemikalierutinerna tillsammans med Britt 
Leandersson, Catherine Karlsson (skymd), och miljöombuden Elin Andersson, Gerd Sunebo och Agneta Samuelsson. 
Foto: Johan W Avby  
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SOCIAL HÅLLBARHET 
Social hållbarhet är en naturlig del av vår verksamhet. Som region har vi en direkt påverkan på möjlighet 
till hälsa genom vårt ansvar för folkhälsa och sjukvård, skapa förutsättningar till regional utveckling, 
möjlighet till kompetensutveckling genom våra folkhögskolor och naturbruksgymnasier samt möjlighet 
till kulturupplevelser. I vårt arbete utgår vi från våra grundläggande värderingar och att alla människors 
lika rättigheter och värde erkänns och respekteras.  
 
För att vara långsiktigt framgångsrika i vårt arbete är det viktigt att vi som arbetsgivare skapar de rätta 
förutsättningarna för våra medarbetare. Det handlar om medarbetares möjlighet till hälsa, inflytande och 
kompetens och omfattar likabehandling, goda anställningsförhållanden och möjlighet till 
kompetensutveckling.  
 
Region Jönköpings län står inför ett antal utmaningar varav flera kan kopplas till social hållbarhet.  
Sveriges befolkning växer och antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen. 
Den demografiska utvecklingen innebär utmaningar i att öka personalstyrkan i förhållande till de krav 
som befolkningstillväxten innebär. Det kommer krävas andra insatser än bara rekrytering för att fortsatt 
kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten och arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla medarbetare blir allt viktigare. Att arbeta för en god arbetsmiljö är därför en konkurrensfördel.   
 
En annan utmaning är att möta den psykiska ohälsan som ökar i samhället, framförallt bland unga. 
Området är komplext, orsakerna är många och kan finnas i både privatliv och arbetsliv. Flera aktörer 
behöver ta ett ansvar och vi som arbetsgivare ska göra det vi kan för att påverka - ett hälsofrämjande 
arbete inom verksamheterna är därför angeläget.  
 
Flera utmaningar finns kopplade till mångfald, som att attrahera fler på arbetsmarknaden för att säkra 
framtida kompetensförsörjning. Samtidigt som olika kompetenser och erfarenheter är en tillgång för 
utveckling och kreativitet ställs det större krav på att medarbetaren tar sitt ansvar för att upprätthålla 
organisationens gemensamma värderingar. Det är därför viktigt att ständigt arbeta med att stärka 
respekten för alla människors lika rättigheter och värde och förstå hur begränsande normer och 
värderingar kan påverka oss och vårt agerande.  

Likabehandling, mångfald och inkludering  
Region Jönköpings län arbetar aktivt för att främja lika möjligheter och förutsättningar för alla 
medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Respekt för alla människors lika värde 
och möjligheter där alla känner sig inkluderade, det vill säga att skapa förutsättningar för alla medarbetare 
att uppleva delaktighet, är grundläggande för Region Jönköpings län.    
 
Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen har ett stödmaterial tagits fram för att 
organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med likabehandling och förebyggande med 
diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Materialet uppmanar till diskussion om konkreta 
åtgärder. De aktiva åtgärderna omfattar arbetsförhållanden, löner- och anställningsvillkor, rekrytering, 
utbildning och kompetensutveckling samt möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. Arbetet ingår 
som en del i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet. Som stöd i det arbetet finns även Region 
Jönköpings läns riktlinje för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 
trakasserier och repressalier.  
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Jämställdhet 
Jämställdhet ska genomsyra vår verksamhet ur alla aspekter och är en viktig del av vår personalpolitik.  
 
Vid årsskiftet 2018/2019 hade Region Jönköpings län 10 608 anställda, vilket är en ökning med 69 
personer jämfört med föregående år.  

Tabell 6: Samtliga anställda 2018  

Alla anställda -29 år   30-49 år   50+ år   Totalt Andel  

Kvinnor 979 
 

3 905 
 

3 572 
 

8 456 80% 

Män 213 
 

1 089 
 

850 
 

2 152 20% 

Totalt 1 192 
 

4 994 
 

4 422 
 

10 608 100% 

Andel 11%  47%  42%  100%  
 
Av samtliga anställda är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Fördelningen mellan könen är i stort sett 
densamma inom alla ålderskategorier. Inom vissa yrkesgrupper är fördelningen mer jämn. Som bilaga 
finns en tabell med yrkesgrupper uppdelade på kön och ålder.  

Bland lägre chefsbefattningar speglar fördelningen mellan kvinnor och män organisationen som helhet 
med 78 procent kvinnor och 22 procent män. Bland högre chefsbefattningar är fördelningen kvinnor-män 
mer utjämnad med 59 respektive 41 procent. Utvecklingen har under senaste fyra-fem åren varit en 
ökande andel kvinnliga chefer inom samtliga chefsbefattningar.  

Ungefär samma fördelning finns inom ledningsgruppen för Region Jönköpings län, som bland högre 
chefsbefattningar. Inom Regionstyrelsen kantrar fördelningen mellan kvinnor och män, efter regionvalet 
2018, istället över åt andra hållet med 73 procent män och 27 procent kvinnor.  

Tabell 7: Regionstyrelse och ledningsgrupp 

Ledningsgrupp -29 år   30-49 år    50+ år   Totalt Andel  

Kvinnor 0 
 

3 
 

6 
 

9 56% 

Män 0 
 

1 
 

6 
 

7 44% 

Totalt 0 
 

4 
 

12 
 

16 100% 

Andel 0%  25%  75%  100%  
 
Regionstyrelse -29 år   30-49 år    50+ år   Totalt Andel  

Kvinnor 0 
 

3 
 

1 
 

4 27% 

Män 0 
 

9 
 

2 
 

11 73% 

Totalt 0 
 

12 
 

3 
 

15 100% 

Andel 0%  80%  20%  100%  
 
 
Att synliggöra könsuppdelad statistik i olika yrkesgrupper och ledningsnivåer bidrar till att skapa 
medvetenhet. 
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Tabell 8: Personalomsättning och nyrekrytering 20187  

 
Personalomsättning Personalomsättning  

(exkl pension) Nyrekrytering 

Kvinnor 9,3% 6,8% 9,8% 

Män 10,8% 7,9% 12,0% 

Totalt 9,6% 7,0% 10,2% 
 
Personalomsättningen inom organisationen uppgick 2018 till 9,6 procent (9,0 procent 2017) inklusive 
pensionsavgångar. Exkluderat pensionsavgångar var personalomsättningen 7,0 procent (6,2 procent 
2017). Under året var såväl personalomsättningen som nyrekryteringen något högre bland män jämfört 
med kvinnor.  

Tabell 9: Samtliga anställda - anställningsform 

 

  Heltid Deltid Totalt 

Antal anställda tillsvidare Kvinnor 6 509 1 494 8 003 

 
Män 1 803 121 1 924 

Antal anställda visstid Kvinnor 314 139 453 

 
Män 189 39 228 

Totalt   8 815 1 793 10 608 

Andel  83% 17% 100% 
 
Projektet Heltid som norm har pågått sedan 2016 med syfte att erbjuda en permanent heltidsanställning 
till alla som vill arbeta heltid. Projektet har varit framgångsrikt och i stort sett samtliga som önskat har fått 
en heltidsanställning. Fackförbundet Kommunal och Region Jönköpings län har kommit överens om en 
handlingsplan för att öka heltidsarbete med årlig avstämning fram till 2021. Andelen deltidsanställda har 
minskat från 18 till 17 procent 2018. Av deltidsanställda är en stor andel (91 procent) kvinnor.  
 
I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män görs en årlig 
lönekartläggning. 2018 års lönekartläggning har inte påvisat några osakliga löneskillnader på grund av 
kön. Löneskillnader har kunnat förklaras av att vissa yrkesgrupper i större utsträckning konkurrerar med 
den privata marknaden. Utöver marknadsfaktorerna förklaras löneskillnaderna av längre yrkeserfarenhet 
eller ålder och individuell prestationsbaserad lön. 

Mångfald och inkludering 
Inom ramen för Region Jönköpings län är mångfald en strategisk faktor för att kunna attrahera och 
behålla engagerade medarbetare. Med mångfald avses olika kulturell bakgrund och med inkludering avses 
att skapa förutsättningar för alla medarbetare att uppleva delaktighet och trygghet att vara sig själva på 
jobbet.   

Tabell 10: Anställda med utländsk bakgrund i Region Jönköpings län jämfört med 
befolkning och sysselsatta i Jönköpings län8  

 Befolkning  
i Jönköpings län 

Sysselsatta  
i Jönköpings län 

Anställda inom  
Region Jönköpings län 

Kvinnor 22,4% 17,6% 13,7% 

Män 21,9% 17,1% 21,1% 

Totalt 22,1% 17,3% 15,2% 

Uppgifter från Statiska centralbyrån (SCB) för 2017. 
 
Tabellen visar hur stor andel av medarbetarna som har utländsk bakgrund i jämförelse med befolkningen 
och andelen sysselsatta i Jönköpings län.  

                                                           
7 Avser tillsvidareanställda som avslutar anställning hos organisationen samt externrekrytering. Inkluderar inte byte av tjänst inom 
organisationen. 
8 Med utländsk bakgrund avses utrikes födda samt födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands. 
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Insatser görs för att öka inkludering och delaktighet ur ett mångfaldsperspektiv. Inom närservice, 
Verksamhetsstöd och service, erbjuds språkutbildning. Utbildningarna riktar sig till servicepersonal med 
utländsk bakgrund och syftet är att stärka kunskaper i det svenska språket för ökad delaktighet i arbetet. 
Projektet Vägen till legitimation är en utbildningssatsning i hälso- och sjukvård för att stödja utrikesfödda 
att nå svensk yrkeslegitimation. Utbildningen har gjorts i samarbete med Jönköping University, 
Folkuniversitet och Futurum, som är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På närservice, Värnamo sjukhus, har många medarbetare inom städ ursprung från andra länder. Som en del i 
integrationen deltar ett tiotal medarbetare i satsningen Språka, med utbildning i svenska en dag i veckan under två 
terminer för en ökad delaktighet i arbetslivet. Myriam Madrid, Steffi Peralta, Fatime Kuqi och i förgrunden Lolinda 
Piirainen, är mycket nöjda med utbildningen som ger dem ökad kunskap i svenska och självförtroende att prata.  
Foto: Mikael Bergström  
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Nolltolerans mot diskriminering 
Region Jönköpings län strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och 
ger lika möjligheter för alla. Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, trakasserier och 
repressalier.  
 
Under året har arbetet fortsatt med att säkerställa att olika övergripande processer motsvarar kraven 
utifrån likabehandling och icke-diskriminering och att se till att dessa efterföljs. I rekryteringsprocessen 
handlar det exempelvis om icke-diskriminerande utformning av annonser, att både kvinnor och män 
kallas till intervju oavsett härkomst och att arbetsgivaren representeras av både män och kvinnor i 
rekryteringsarbetet. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering ska säkerställa att rätt kunskap 
och kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden.  
 
Region Jönköpings läns riktlinje för att förbygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering, 
trakasserier och repressalier har tidigare år reviderats utifrån de nya lagkraven i diskrimineringslagen. 
Riktlinjen har tagits upp på verksamheters arbetsplatsträffar i syfte att alla medarbetare ska känna till 
organisationens inställning (nolltolerans), att alla har ett ansvar för arbetsmiljön och hur man går till väga 
vid utsatthet. Syftet är även att skapa öppenhet kring frågorna och en samsyn kring hur vi beter oss mot 
varandra samt att vi har ett ansvar att säga ifrån då vi ser eller upplever kränkande handlingar. Ett fortsatt 
arbete med diskussioner om normer och värderingar krävs kontinuerligt.   

Diagram 7: Resultat från medarbetarundersökning om upplevd diskriminering 

 
     (ca 200 medarbetare)   (ca 800 medarbetare) 
 
I undersökningen om medarbetarskap och säkerhet som genomfördes 2016 svarade två procent (cirka 200 
medarbetare) att man varit utsatt för kränkande handlingar av sexuell natur och åtta procent (cirka 800 
medarbetare) att man varit utsatt för kränkande handlingar av icke-sexuell natur.  
 
Om arbetsgivaren får information och kännedom om att det förekommer kränkande särbehandling, 
diskriminering, trakasserier eller repressalier, har ansvarig chef ett ansvar och skyldighet att agera, utreda 
frågan och så fort som möjligt vidta åtgärder, enligt riktlinjen. Utöver chefens ansvar att agera följs detta 
upp i medarbetarsamtal, vid arbetsmiljöronder och kommer även att följas upp i ny 
medarbetarundersökning under 2019.  
 
I och med att diskrimineringsfall hanteras av respektive verksamhet finns ingen sammanställd statistik för 
organisationen som helhet.   

Ökad kunskap och medvetenhet 
Hållbarhetsredovisning har för 2018 utvidgats till att även omfatta insatser som höjer kunskap och 
medvetande bland medarbetare inom Region Jönköpings län att förstå och agera utifrån regionens 
grundläggande värderingar och alla människors lika rättigheter och värde.  
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Utbildning och föreläsningar i hbtq-frågor (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner) samt 
hbtq-diplomering erbjuds alla verksamheter inom organisationen, med särskilt fokus på de verksamheter 
som möter ungdomar och unga vuxna. Under 2018 hbtq-diplomerades åtta verksamheter inom Region 
Jönköpings län, inklusive fyra familjecentraler.  
 
Organisationens fyra hälsokommunikatörer har under året genomfört utbildningar om kulturmöten och 
kulturmedvetenhet för personal. Under 2018 deltog hälsokommunikatörer på utbildningar för ST-läkare 
och nyanställda sjuksköterskor.  
 
Genom projektet Våld i nära relationer genomfördes 39 utbildningar under 2018 - för verksamheter inom 
hälso- och sjukvården. Närmare 900 personer utbildades.  
 
Etikrådet har i uppdrag att höja den etiska kompetensen hos medarbetare och förtroendevalda samt att ge 
vägledning och stöd kring etik och förhållningssätt. Det sker bland annat genom medverkan i olika 
utbildningsprogram och konferenser. Föreläsningar på lunchtid har under året arrangerats på samtliga 
sjukhus med stort deltagarantal. Genom utbildningen Etikskolan utbildas etikombud för arbetsplatser 
inom hälso- och sjukvården, där 15 nya etikombud utbildades under 2018.  
 
Region Jönköping har under 2016-2018 jobbat aktivt för att öka samarbetet och engagemanget för 
jämställdhetsfrågor i Jönköpings län, genom projektet Jämställd regional tillväxt. Kunskapen har ökat om 
jämställdhetsintegrering, enligt återkoppling från avslutade utbildningar med fler än 150 chefer, strateger 
och handläggare som deltagare. 
 
Qulturum erbjuder utbildningar för medarbetare i jämlik verksamhet och normmedvetet förhållningssätt. 
Under 2018 hölls utbildningar för ST-läkare och nyanställda sjuksköterskor, samt för tre enskilda 
arbetsplatser.  
 
Region Jönköpings län startade 2017 ett länsövergripande nätverk tillsammans med Länsstyrelsen för att 
stödja kommunernas och regionens arbete med mänskliga rättigheter. Viktiga principer i det 
rättighetsbaserade arbetet är deltagande och inkludering.  
 
Inom Region Jönköping pågår ett stort arbete för att öka lärandet om patienters och invånares upplevelser 
av hälso- och sjukvården. Detta arbete ingår i konceptet Hälsocafé och sker bland annat genom metoderna 
Lärcafé, Storytelling och Levande bibliotek. 
 

 

 
Sörängens folkhögskola firade med tårta i regnbågens färger när de blev en av åtta nya hbtq-diplomerade verksamheter 
under 2018. Elinor Nilsson och Yoh Witte går författarlinjen  och producerar skoltidningen. De är stolta över 
diplomeringen och har, som en del i skolans hbtq-arbete, bytt namn på skoltidningen. Den heter nu Pari Passu 
– som på latin står för ”På lika villkor”. Foto: Johan W Avby  
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Hälsofrämjande arbete 
Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för 
att förbättra arbetsmiljön, öka hälsan och förebygga sjukfrånvaro bland medarbetarna.  
 
Ett antal initiativ pågår kopplat till hälsa och säkerhet inom organisationen. Under 2018 har regelbundna 
arbetsmiljöutbildningar genomförts för chefer och skyddsombud. Syftet har varit att ge grundläggande 
kunskaper för att kunna verka för en hälsosam och hållbar arbetsmiljö.   
 
Under 2017-2019 genomförs ett projekt för att öka chefers och medarbetares kompetens när det gäller att 
arbeta förebyggande med psykisk ohälsa. Projektet genomförs i samverkan med sju kommuner inom 
länet. 
 
Ytterligare ett projekt som pågått under 2017-2018 har syftat till att skapa ett förbättrat 
rehabiliteringsarbete genom bland annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och sjukvården och övriga 
aktörer i rehabilitering. Målet har varit att medarbetare som är i pågående sjukskrivning ska få ökat stöd 
och tidigare komma tillbaka till arbete. Projektet har avslutats under 2018 och erfarenheter såsom fortsatt 
samverkan mellan partnerna, resfria möten för ökad tillgänglighet och stöd från HR ska tas omhand.   
 
Friskvårdsprojekt har genomförts med stöd av friskvårdsteamet för att ge stöd åt medarbetare och grupper 
som har behov av att komma igång med aktiviteter och uppnå beteendeförändring. Som en del i 
programmet för hållbar utveckling ingår att verka för klimatsmart arbetspendling för medarbetare. Inom 
ramen för det erbjuds hyra av förmånscykel riktat till medarbetare. Ökad cykelanvändning är även 
hälsofrämjande.     

Tabell 11: Sjukfrånvarande årsarbetare i procent uppdelat på män och kvinnor 

 
2016 2017 2018  

Kvinnor 5,7% 5,6% 5,7%  

Män 3,0% 2,6% 2,7%  

Total 5,1% 4,9% 5,1%  
 
 
Psykisk ohälsa av olika slag är generellt sett den största orsaken till sjukskrivning. Olika insatser 
kopplade till psykisk hälsa och kvinnodominerade yrkesgrupper pågår, som till exempel projektet Ett 
hållbart hälsosamt arbetsliv. Insatser av främjande, förebyggande och rehabiliterande karaktär kommer 
att fortsätta.  

Förebygga risker i arbetsmiljön 
Arbetsmiljöfrågorna har stort säkerhetsfokus, då det finns arbetsmoment där bristande säkerhet kan få 
allvarliga konsekvenser. Detta arbete utgår från risk- och säkerhetspolicyn och ingår i det ordinarie 
systematiska risk- och säkerhetsarbetet. Alla inträffade olyckor och tillbud ska rapporteras i ett 
gemensamt system inom organisationen (Synergi). Arbetsskador ska anmälas, åtgärdas samt följas upp.  
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Tabell 12: Rapporterade tillbud och olyckor9 

  2016 2017 2018 

Antal arbetsolyckor/arbetsskador 366 357 346 

 - varav kvinnor 277 266 262 

 - varav män 89 91 84 

Antal tillbud 374 370 303 
 
Rapporterade tillbud och arbetsolyckor minskade under 2018. Inga arbetsrelaterade dödsfall har inträffat 
under senaste tre åren. Från och med 2018 följs även arbetsrelaterade sjukdomar upp. Enbart ett fåtal har 
rapporterats.   

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Region Jönköpings län driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt arbetsmiljölagens bestämmelser, 
vilket innebär att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för att förebygga ohälsa 
och olycksfall. Arbetsmiljöarbetet är integrerat med övriga verksamhetsfrågor och utgår från Region 
Jönköpings läns arbetsmiljöpolicy som också inkluderar mål för verksamheternas arbetsmiljöarbete. 
 
Region Jönköpings län har som arbetsgivare det övergripande ansvaret inom arbetsmiljö, risk och 
säkerhet. Som stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns organisationen för HR samt 
arbetsmiljöenheten (Region Jönköpings läns interna företagshälsovård).  
 
 
Inom ramen för vårt sociala hållbarhetsarbete bidrar vi till att världen uppfyller Agenda 2030 och når de 
globala målen för hållbar utveckling. 
 

                 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
9 Med arbetsolyckor/arbetsskador avses en olycka eller skada som uppstått på grund av arbetet och drabbar medarbetare. Det kan 
gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön. Med tillbud menas en oönskad händelse som 
skulle kunnat leda till ohälsa eller olycksfall - en avvikelse/händelse där ingen medarbetare skadades. 
 
Förändringar i mätning 2018: 
*Arbetsskador – uppgifterna visar pågående ärenden (till skillnad från avslutade ärenden i 2017 års hållbarhetsredovisning), vilket 
gör att fler ärenden visas i statistiken. Uppgifterna för 2016 och 2017 har justerats.  
*Tillbud – enbart totalt antal tillbud. Könsuppdelad statistik inte tillgänglig på grund av systemförändring.   
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För att stötta klimatsmart arbetspendling och ökad hälsa erbjuder vi förmånscyklar till våra medarbetare. Under 2018 
togs också beslutet att bygga ut cykelparkeringar för att förbättra förutsättningarna till arbetspendling och även 
underlätta för verksamheterna att kunna tillhandahålla cyklar för tjänsteresor. Foto: Johan W Avby 
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GRI-index 
Denna redovisning är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives standard, tillämpningsnivå 
Core. För samtliga upplysningar har GRI standard 2016 använts. För samtliga upplysningar där uppgift 
ska lämnas fördelat per region, har vi gjort avsteg eftersom Region Jönköpings län enbart verkar i ett län. 

Tabell 13: GRI-index 

Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

Om organisationen   
102-1 Organisationens namn  Region Jönköpings län 
102-2 Organisationens viktigaste produkter och 

tjänster 
Sid 5  

102-3 Huvudkontorets lokalisering  Jönköping 
102-4 Länder där organisationen är verksam  Sverige 
102-5 Ägarstruktur och organisationsform Sid 5,  

Årsredovisning, 
sid xx 

 

102-6 Marknader där organisationen är verksam Sid 5  
102-7 Organisationens storlek Sid 5  
102-8 Total personalstyrka, uppdelad på 

anställningsform, villkor, ålder och kön 
Sid 26-27 
Årsredovisning, 
sid xx-xx 

 

102-9 Beskrivning av organisationens 
leverantörskedja 

Sid 5, 14  

102-10 Väsentliga förändringar under 
redovisningsperioden 

- Inga väsentliga förändringar 

102-11 Beskrivning av, om och hur organisationen 
följer försiktighetsprincipen 

Sid 17-18  

102-12 Externa deklarationer, principer eller andra 
initiativ som organisationen anslutit sig till 
eller stödjer 

Sid 5  

102-13 Medlemskap i bransch- och 
intresseorganisationer, nationella och 
internationella 

 Nationellt: Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) – arbetsgivar- och 
intresseorganisation 
Jönköpings län (inom miljö och 
hållbarhet): Klimatrådet i Jönköpings 
län, Vätternvårdsförbundet,   
Jönköpings läns luftvårdsförbund 
 

Strategier   
102-14 Uttalande från regionstyrelsens 

ordförande/regiondirektör 
Årsredovisning, 
sid x 

 

Etik och integritet   

102-16 Organisationens värderingar, principer, 
standarder och normer 

Årsredovisning, 
sid x 

 

Styrning   

102-18 Lednings- och organisationsstruktur Årsredovisning, 
sid x 

 

Intressentengagemang   

102-40 Lista över involverade intressentgrupper Sid 6  
102-41 Andel anställda som omfattas av 

kollektivavtal 
- 100% 

102-42 Princip för identifiering och urval av 
intressenter 

Sid 7  

102-43 Tillvägagångssätt för intressentdialog Sid 7  
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Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

102-44 Viktiga frågor och områden som lyfts via 
intressentdialoger 

Sid 6, 7  

Om redovisningen   

102-45 Enheter som ingår i organisationens 
finansiella redovisning 

Årsredovisning, 
sid x 

 

102-46 Beskrivning av processen för att definiera 
redovisningens innehåll och tillämpning av 
redovisningsprinciper 

Sid 34  

102-47 Förteckning över de väsentliga 
hållbarhetsfrågor som identifierats 

Sid 7-9, 35-36  

102-48 Beskrivning av effekterna av förändringar i 
information som lämnats i tidigare 
redovisningar och skälen till sådana 
förändringar 

Sid 32 Förändring i upplysning 403-2. Fler 
arbetsskador (pågående ärenden) 
redovisas.  

102-49 Väsentliga förändringar som gjorts sedan 
föregående redovisningsperiod 

Sid 18 Region Jönköpings län redovisar sina 
växthusgaser i enlighet med 
Greenhouse Gas Protocol. Beräkning 
av utsläpp i scope 3 har tillkommit 
(upplysning 305-3).  

102-50 Redovisningsperiod - 2018 

102-51 Datum för publicering av senaste 
redovisningen 

- 2018-04-10  
(beslut Regionfullmäktige) 

102-52 Redovisningscykel - Årlig 
102-53 Kontaktperson för frågor angående 

redovisningen och dess innehåll 
- Petter Odén, controller, 

petter.oden@rjl.se 
102-54 Redogörelse för hur redovisningen svarar upp 

mot GRI Standard 
Sid 34  

102-55 GRI index Sid 34-36  
102-56 Beskrivning av organisationens policy och 

tillvägagångssätt för externt bestyrkande av 
redovisningen 

 Hållbarhetsredovisningen har inte 
varit föremål för extern granskning 

Hållbarhetsstyrning   

103-1 Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor 
samt avgränsningar 

Sid 7-9, 10  

103-2 Beskrivning av hur organisationen hanterar 
sina väsentliga hållbarhetsfrågor 

Sid 10-11, 12-
32 

 

103-3 Utvärdering av organisationens hantering av 
väsentliga hållbarhetsfrågor 

Sid 7-9, 10  

Väsentliga hållbarhetsfrågor   
Ekonomi   

201-1 Intäkter, kostnader och resultat Sid 12, 
Årsredovisning, 
sid x 

 

201-3 Pensionsåtaganden Sid 13, 
Årsredovisning, 
sid x-x, x-x 

Andel av lön som avsätts av 
arbetsgivare: 14,36 % (2018) 

Material   

301-1 Materialanvändning - i vikt eller volym Sid 16-17 Ej tillämpbar, egen uppföljning för 
relevanta material  

Energi   

302-1 Energianvändning inom organisationen Sid 17  

302-3 Energieffektivitet Sid 18  

Utsläpp till luft   

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) Sid 18-22  

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) Sid 18-22  

mailto:petter.oden@rjl.se
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Upplysning Beskrivning Sida Utelämnad information/ 
kommentar 

305-3 Andra indirekta utsläpp av växthusgaser 
(scope 3) 

Sid 18-22  

Avfall   

306-2 Avfall - fördelat på typ och hantering Sid 23  

Leverantörsbedömning avseende miljöförhållanden   

308-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
miljökriterier 

Sid 15  

Anställningsförhållanden   

401-1 Nyrekrytering och personalomsättning Sid 27, 
Årsredovisning, 
sid x 

 

Hälsa och säkerhet   

403-2 Typ och antal av arbetsskador, 
arbetsrelaterade sjukdomar, sjukfrånvaro och 
arbetsrelaterade dödsfall 

Sid 32, 
Årsredovisning, 
sid x-x 

 

Mångfald och jämställdhet   

405-1 Mångfald bland ledning och anställda Sid 26-28 samt 
bilaga 

 

405-2 Löneskillnader mellan kvinnor och män Sid 27, 
Årsredovisning, 
sid x 

Ej tillämpbar, årlig lönekartläggning 
enligt lagkrav 

Icke-diskriminering   

406-1 Antal incidenter avseende diskriminering och 
vidtagna åtgärder 

Sid 29, 
Årsredovisning, 
sid x-x 

Data ej tillgängligt, systemstöd 
saknas 

Leverantörsbedömning avseende sociala förhållanden   

414-1 Nya leverantörer som screenas utifrån 
sociala/etiska kriterier 

Sid 15  
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Bilaga: tabeller 
Tabell 14: Antal anställda i Regions Jönköpings län per den sista december 2018.  
Uppdelat på personalgrupp, kön och åldersintervall. 
 

Personalgrupp 

 

0-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år Totalt Andel k/m 

Administration vård Kvinnor 16 101 183 232 111 643 99% 

Administration vård Män 
 

4 
 

2 2 8 1% 

AT-läkare och underläkare Kvinnor 38 29 4 
  

71 51% 

AT-läkare och underläkare Män 33 28 7 
  

68 49% 

Biomedicinska analytiker m fl Kvinnor 34 63 54 66 56 273 90% 

Biomedicinska analytiker m fl Män 7 7 6 6 4 30 10% 

Handläggare och administratörer Kvinnor 44 95 147 205 107 598 78% 

Handläggare och administratörer Män 14 35 43 44 33 169 22% 

Kurator m fl Kvinnor 9 35 38 58 24 164 92% 

Kurator m fl Män 1 5 3 3 3 15 8% 

Kök och service Kvinnor 56 57 70 154 75 412 90% 

Kök och service Män 14 8 14 7 4 47 10% 

Ledningsarbete Kvinnor 1 16 92 120 74 303 72% 

Ledningsarbete Män 1 10 40 43 24 118 28% 

Psykologer Kvinnor 13 31 32 5 6 87 73% 

Psykologer Män 4 10 8 6 5 33 28% 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut Kvinnor 50 107 71 67 34 329 85% 

Sjukgymnast/ arbetsterapeut Män 12 23 14 7 4 60 15% 

Sjuksköterskor Kvinnor 403 659 612 534 321 2 529 88% 

Sjuksköterskor Män 54 97 79 59 42 331 12% 

Specialistkompetent läkare Kvinnor 
 

66 132 71 47 316 47% 

Specialistkompetent läkare Män 
 

46 132 96 84 358 53% 

ST-läkare Kvinnor 14 150 33 2 1 200 57% 

ST-läkare Män 14 113 18 4 2 151 43% 

Tandhygienist Kvinnor 6 25 27 27 11 96 95% 

Tandhygienist Män 
 

1 3 1 
 

5 5% 

Tandläkare Kvinnor 21 47 15 19 19 121 66% 

Tandläkare Män 9 17 16 5 15 62 34% 

Tandsköterskor m fl Kvinnor 27 51 80 109 87 354 97% 

Tandsköterskor m fl Män 4 2 2 2 
 

10 3% 

Teknisk personal och hantv Kvinnor 7 16 18 28 8 77 19% 

Teknisk personal och hantv Män 30 47 79 94 70 320 81% 

Undersköterska/Skötare m fl Kvinnor 172 242 260 439 340 1 453 90% 

Undersköterska/Skötare m fl Män 23 21 27 52 45 168 10% 

Utb fritid och kultur Kvinnor 15 44 47 61 31 198 60% 

Utb fritid och kultur Män 12 25 28 39 27 131 40% 

Övrig rehab och förebygg arb Kvinnor 22 33 32 32 15 134 89% 

Övrig rehab och förebygg arb Män 3 4 6 2 2 17 11% 

Övrig vård- och omsorgsarbete Kvinnor 3 28 16 7 5 59 74% 

Övrig vård- och omsorgsarbete Män 1 7 3 5 5 21 26% 

Totalt Region Jönköpings län Kvinnor 951 1 895 1 963 2 236 1 372 8 417 80% 

Totalt Region Jönköpings län Män 236 510 528 477 371 2 122 20% 

Totalt Region Jönköpings län Totalt 1 187 2 405 2 491 2 713 1 743 10 539 100% 



 

 

 


	Kallelse förstasida
	Anmälan av informationshandlingar
	Mars- Anmälan av informationshandlingar - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019

	Anmälan av delegationsbeslut 
	Mars- Sammanställning av delegationsbeslut nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

	Inkomna remisser, promemorior och motioner
	Remisser februari 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Motioner februari 2019

	Anmälan av kurser och konferenser
	Program Europaforum 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Välkommen till Bostadsmötet 2019
	Sida 1
	Sida 2


	Månadsrapport 2019 ANA nämnden
	Månadsrapport februari - ANA

	Återremittering - Verksamhetsbidrag kultur 2019
	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 39 Återremittering - Verksamhetsbidrag kultur 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Återremittering av ärende Kulturbidrag 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11

	Bilagor gällande ärende Återremittering av Kulturbidrag 2019 - SE SAMTALA SKAPA FILM
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10

	Bilagor gällande ärende Återremittering av Kulturbidrag 2019 - Österängens konsthall
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67

	Bilagor gällande ärende Återremittering av kulturbidrag 2019 - SIDE SHOW 2 Distancio
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94

	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet - § 22 Återremittering – Verksamhetsbidrag kultur 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Bilagor gällande ärende Återremittering av Kulturbidrag 2019 - DANSspår
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	Nämnd för arbetsmarknad, närringsliv och attraktivitet - § 10 Kulturbidrag
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Kulturbidrag 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9


	Uppdragsbeskrivningar regionala kulturverksamheter 
	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 40 Uppdragsbeskrivningar regionala kulturverksamheter 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Uppdragsbeskrivningar regionala kulturverksamheter år 2019 för planperioden 2018-2020
	Sida 1
	Sida 2

	Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Kultur och utveckling, version 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Smålands Musik och Teater, version 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Vandalorum Museum för Konst och Design, version 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Riksteatern Jönköpings län, version 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns museum, version 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	Uppdragsbeskrivning 2018-2020 Jönköpings läns folkrörelsearkiv, version 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	regional-kulturplan-2018-2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36


	Fördelning statsbidrag kultur 2019
	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 41 Fördelning av statliga bidrag inom samverkansmodellen för år 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Fördelning av statliga bidrag inom samverkansmodellen för år 2019
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut - Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av
scenkonsten, år 2019
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	Beslut - Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 2019 inom ramen för kultursamverkansmodellen. 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Läsårstider 2019/2020 för Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstads Naturbrukscentrum
	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 42 Läsårstider 2019_2020 för Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstads Naturbrukscentrum
	Läsårstider 2019/2020 för Tenhults Naturbruksgymnasium och Stora Segerstads Naturbrukscentrum
	Sida 1
	Sida 2


	Remiss - Remittering av Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg
	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 43 Remiss - Remittering av Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg
	Sida 1
	Sida 2

	Remiss- Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg 2025
	Sida 1
	Sida 2

	Remiss Region Kronobergs regionala utvecklingsstrategi - Gröna Kronoberg 2025
	Sida 1
	Sida 2

	Remiss - Remittering av Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20

	Bilaga till remiss - Nulägesanalys Kronoberg 2018

	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38
	Sida 39
	Sida 40
	Sida 41
	Sida 42
	Sida 43
	Sida 44
	Sida 45
	Sida 46
	Sida 47
	Sida 48
	Sida 49
	Sida 50
	Sida 51
	Sida 52
	Sida 53
	Sida 54
	Sida 55
	Sida 56
	Sida 57
	Sida 58
	Sida 59
	Sida 60
	Sida 61
	Sida 62
	Sida 63
	Sida 64
	Sida 65
	Sida 66
	Sida 67
	Sida 68
	Sida 69
	Sida 70
	Sida 71
	Sida 72
	Sida 73
	Sida 74
	Sida 75
	Sida 76
	Sida 77
	Sida 78
	Sida 79
	Sida 80
	Sida 81
	Sida 82
	Sida 83
	Sida 84
	Sida 85
	Sida 86
	Sida 87
	Sida 88
	Sida 89
	Sida 90
	Sida 91
	Sida 92
	Sida 93
	Sida 94
	Sida 95
	Sida 96
	Sida 97
	Sida 98
	Sida 99
	Sida 100
	Sida 101
	Sida 102
	Sida 103
	Sida 104
	Sida 105
	Sida 106
	Sida 107
	Sida 108
	Sida 109
	Sida 110
	Sida 111
	Sida 112
	Sida 113
	Sida 114
	Sida 115
	Sida 116
	Sida 117
	Sida 118
	Sida 119
	Sida 120
	Sida 121
	Sida 122
	Sida 123
	Sida 124
	Sida 125
	Sida 126
	Sida 127
	Sida 128
	Sida 129
	Sida 130
	Sida 131
	Sida 132
	Sida 133
	Sida 134
	Sida 135
	Sida 136
	Sida 137
	Sida 138
	Sida 139
	Sida 140
	Sida 141
	Sida 142
	Sida 143
	Sida 144
	Sida 145
	Sida 146
	Sida 147
	Sida 148
	Sida 149
	Sida 150
	Sida 151
	Sida 152
	Sida 153
	Sida 154
	Sida 155
	Sida 156
	Sida 157
	Sida 158
	Sida 159
	Sida 160
	Sida 161
	Sida 162
	Sida 163
	Sida 164
	Sida 165
	Sida 166
	Sida 167
	Sida 168
	Sida 169
	Sida 170
	Sida 171
	Sida 172
	Sida 173
	Sida 174
	Sida 175
	Sida 176
	Sida 177
	Sida 178
	Sida 179
	Sida 180
	Sida 181
	Sida 182
	Sida 183
	Sida 184
	Sida 185
	Sida 186
	Sida 187
	Sida 188
	Sida 189
	Sida 190
	Sida 191

	Missiv - Remittering av Kronobergs regionala utvecklingsstrategi – Gröna Kronoberg
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Musikalplattform
	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 44 Interregionalt samarbetsprojekt -Musikalplattform
	Sida 1
	Sida 2

	Interregionalt samarbetsprojekt -musikalplattform 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut fördelning utvecklingsbidrag år 2
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15

	Ansökan_KUR 2018_2347
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8


	Långsiktig fondstruktur ALMI Invest Småland och Öarna
	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 45 Långsiktig fondstruktur ALMI Invest Småland och Öarna
	Sida 1
	Sida 2

	Långsiktig fondstruktur Almi Invest fond 1
	Sida 1
	Sida 2

	Almi Invest SÖ Långsiktig Fondstruktur.
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9


	Årsredovisning 2018
	Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 46 Årsredovisning 2018
	Sida 1
	Sida 2

	Årsredovisning 2018 med bilagor
	Sida 1
	Sida 2

	1  Grundläggande värderingar samt Region Jönk
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	2  För ett bra liv - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	3  Folkhälsa och sjukvård - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31

	3  Tandvård - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6

	4  Regional utveckling 2018 - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19

	5_Medarbetare_2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

	6  Hållbar_utveckling - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	7  Stöd och service och kommunal utveckling - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	8  Finansiell analys 2018 - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12

	8  Redovisningsprinciper 2018 - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	8  Regionens koncernföretag och andra samägda
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5

	9  Finansiella rapporter - ÅR 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22

	Barnboksslut_2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18

	Hållbarhetsredovisning 2018
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20
	Sida 21
	Sida 22
	Sida 23
	Sida 24
	Sida 25
	Sida 26
	Sida 27
	Sida 28
	Sida 29
	Sida 30
	Sida 31
	Sida 32
	Sida 33
	Sida 34
	Sida 35
	Sida 36
	Sida 37
	Sida 38





