
KALLELSE 1(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2020-02-26  kl.09.00                                              
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
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 3
5 Anmälan av delegationsbeslut 4
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner 5 - 6
7 Kurser och konferenser 7 - 32

Informationsärenden och aktuellt
8 Aktuell information
9 Mobilitetsersättning folkhögskolor
10 Information om arbetet med Livsmedelsstrategi

Beslutsärenden för nämnden
11 Uppföljning - Intern kontroll 2019 33 - 48

12 Verksamhetsberättelse - Utbildning och kultur 49 - 123

13 Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman 
än Regionen 2020

124 - 126

14 Projekt - Framtidens digitalisering av 
besöksnäringen

127 - 141

15 Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen för år 2020

142 - 156

16 Anslag till externa organisationer för ANA-
nämndens ansvarsområde 2020

157 - 162
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KALLELSE 2(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2020-02-26  kl.09.00                                              
kl. 09.00-11.30 Information                                   
kl. 11.30-14.00 Lunch och gruppöverläggningar  
kl. 14.00- Sammanträdet återupptas

17 Den glömda konsten 163 - 167

Övrigt
18 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)
Aneth Amundson (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)
Markus Kauppinen (S)
Jonas Lind (KD)
Susanne Agerbring (KD)
Raymond Pettersson (C)
Lina Thorén (C)
Fredrik Sveningson (L)
Monica Persson (MP)
Henrik Dinkel (V)
Elizabeth Orellana Bravo (V)
Elisabeth Wahlström (M)
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Maria Högberg (SD)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)

Tjänstemän:
Jane Ydman,  T.f regiondirektör
Kristina Athlei, regional 
utvecklingsdirektör
Elisabet Eriksson, enhetschef regional 
utveckling 
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

Personalrepresentanter:
Irene Tengberg Herrstedt, SACO
Birgitta Svensson, 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)
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Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2020-02-26

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020-01-22

 Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020-02-17
 Protokoll kulturutskottet 2020-01-29

Inkomna handlingar  RJL 2019/2767 Länsstyrelsen i Jönköpings län, Strategi för tillgänglighet till skyddade områden i 
Jönköpings  län 2020-2024

Utgående skrivelser

Regeringsbeslut

Cirkulär från SKL

Beslut från SKL

Övrigt

RJL 2020/5
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2020-02-26
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Kontrakt – Adde Malmberg översättning och regi RJL 2019/3048 2020-01-20 Ulrika Josefsson
ANA 4.2.1 Kontrakt – Jenny Lundell Avtalsnummer:

20/76
2020-01-22 Ulrika Josefsson

ANA 4.2.1 Vilnius stadskör RJL 2019/2917 2020-01-09 Ulrika Josefsson
ANA 4.1.4 Ändringsbeslut avseende ANA –nämndens budgetramar RJL 2019/173 2020-01-20 Jane Ydman
ANA 4.2.1 Nordic Artists Management A/S RJL 2020/230 2020-01-28 Ulrika Josefsson
ANA 4.2.1 Kontrakt Fredrik Malmgård, producent Avtalsnummer

20/106
2020-01-31 Ulrika Josefsson

ANA 4.2.1 Kontrakt Anna Wemmert Clausen, Camera RJL 2018/2416 2020-02-05 Ulrika Josefsson
ANA 4.2.1 Kontrakt Sorin Coliban solist Don Pasquale RJL 2019/2917 2020-02-04 Ulrika Josefsson
ANA 4.4.1 Avstängning från studier Värnamo folkhögskola RJL 2020/353 2020-02-07 Emil Alm
ANA 4.4.1 Avstängningsärende Sörängens folkhögskola RJL 2020/190 2020-01-22 Patrik Luth
ANA 4.2.1 Kontrakt Ärendemening Nordic Artist Managament A/S - Daniela 

Musca Schumann piano concert
RJL 2020/368 2020-02-07 Ulrika Josefsson

ANA 4.2.1 Kontrakt Nordic Artist Managament A/S - Marianna Shirinyan 
Schumann piano concert

RJL 2020/368 2020-02-10 Ulrika Josefsson

ANA 4.2.1 Avtal – Ljudbolaget i Tranås AB Avtalsnummer:
20/157

2020-02-17 Ulrika Josefsson

RJL 2020/2
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Sidan  1 av 1

Motioner januari 2020
Utskriftsdatum: 2020-01-31 Utskriven av:

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner januari 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.999 I Arbete mot psykisk ohälsa på primärvårdsnivå 

för barn och ungdomar
Lena Strand

2020-01-27 Moderaterna Regionens åtagande
RJL 2020/219 Motion - Arbetet mot psykisk ohälsa på 

primärvårdsnivå för barn och unga
MOTION
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Sidan  1 av 1

Remisser januari 2020
Utskriftsdatum: 2020-01-31 Utskriven av:

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser januari 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.791 I Förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna 

om undantag från kravet på tillstånd till genetisk 
undersökning vid allmän hälsoundersökning  

Evelina Örn

2020-01-22 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2020/189 Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i 

föreskrifterna om undantag från kravet på 
tillstånd till genetisk undersökning vid allmän 
hälsoundersökning samt Föreskrifterna om vilka 
sjukdomar som får spåras och diagnostiseras 
genom vävnadsprover i PKU-biobanken 
HSLF-FS 2019:12

Svar senast 2020-03-05

REMISS

2020.793 I Förslag till föreskrifterna om vilka sjukdomar 
som får spåras och diagnostiseras genom 
vävnadsprover i PKU-biobanken

Evelina Örn

2020-01-22 Socialstyrelsen Regionens åtagande
RJL 2020/189 Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring i 

föreskrifterna om undantag från kravet på 
tillstånd till genetisk undersökning vid allmän 
hälsoundersökning samt Föreskrifterna om vilka 
sjukdomar som får spåras och diagnostiseras 
genom vävnadsprover i PKU-biobanken 
HSLF-FS 2019:13

Svar senast 2020-03-05

REMISS

2020.844 I Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige Lena Strand
2020-01-20 Infrastrukturdepartementet Regionens åtagande
RJL 2020/166 Remiss - Mer biogas! För ett hållbart Sverige

Svar senast 2020-04-30

REMISS

2020.1094 I Personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp på öppen remiss

Evelina Örn

2020-01-28 Sveriges Kommuner och Regioner Regionens åtagande
RJL 2020/238 Remiss - Personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp

Svar senast 2020-03-06

REMISS
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 12-28
Tid: 2020-02-17 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 27

Kurser och konferenser

Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser:

 Rikskonferensen samverkan skola-arbetsliv SSA, den 11-13 maj i 
Gävle.
Presidiet beslutar att Dan Sylvebo (M) samt en från den politiska 
ledningen ges möjlighet att delta.

 Sveriges kommuners och regioners årliga arbetsmarknads- och 
näringslivsdagar den 12-13 mars i Uppsala.
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen ges möjlighet att delta.

 Årsmöte, Jönköpings läns bildningsförbund den 16 april i 
Jönköping.
Presidiet beslutar att ordföranden deltar.

 Ung Företagsamhet, mässa den 27 februari, Elmia i Jönköping.
Presidiet beslutar att nämndens ordinarie ledamöter ges möjlighet att 
delta.

 Årsmöte 2020 Regional Musik i Sverige, 31 mars -1 april i 
Halmstad.
Presidiet beslutar att Dan Sylvebo (M) ges möjlighet att delta.

 Årsmöte med Folkhögskoleföreningen, den 20 mars i Stockholm.
Presidiet beslutar att Gun Lusth (M) ges möjlighet att delta.
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From:                                 Samuelsson Monica
Sent:                                  Thu, 9 Jan 2020 15:48:36 +0100
To:                                      Byman Linda
Subject:                             Fwd: Program och anmälan SSA-rikskonferensen 11-13 maj 2020 i Gävle

Hej Linda!
Den här inbjudan kom idag.
Vet inte om det är något vi varit på någon gång.
Monica

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: "Wahlström, Karl Göran" <karl_goran.wahlstrom@gavle.se>
Datum: 9 januari 2020 15:35:55 CET
Till: "SSA-enheten (e-post)" <ssaenheten@gavle.se>
Ämne: Program och anmälan SSA-rikskonferensen 11-13 maj 2020 i Gävle

Till politiker som är engagerad i Regional utveckling, utbildning och 
kompetensförsörjning
 

 

Välkommen till rikskonferensen 
Samverkan Skola-Arbetsliv 2020

11 - 13 maj 2020, Gävle konserthus
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Nu är det åter Gävles tur att arrangera rikskonferensen Samverkan Skola-
Arbetsliv.

Konferensernas övergripande mål är att belysa effekterna och värdet av 
 samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till 
högskola. Effekterna berör kompetensförsörjning för individ och 
samhälle samt regional och nationell utveckling.

Programmet kommer att innehålla föreläsningar och seminarier som 
berör alla skolformer med lokal, regional och nationell förankring. 
Konferensens målgrupp är alla som på olika sätt arbetar med och är 
intresserad av Samverkan Skola-Arbetsliv, Regional utveckling 
och kompetensförsörjning.

Årets tema: Skola & Arbetsliv i Samverkan för växande kvalitet 2.0. Vi har 
samma tema som konferensen 2003 men uppdaterar nu innehållet till 2.0.

Förutom huvudföreläsare: 28 seminarier/workshops att välja på!

Moderator är Eva Cooper, Företagarna, regionchef Gävleborg och Dalarna.

Konferenskostnad: 2500 kr. Billigare än 2003!

Program och anmälan >> här
www.cwtnordicevents.com/ssa2020

En väl utvecklad och kvalitativ studie- och yrkesvägledning kan bidra till ökad 
motivation hos eleverna och minska både felval och studieavbrott, vilka båda leder till 
enorma kostnader i framtiden. En väl utvecklad samverkan med arbetslivet är en del 
av den kvalitativa studie- och yrkesvägledningen och kan dessutom bidra till att spela 
en nyckelroll i kompetensförsörjningsutmaningen. Ni har inte råd att inte delta på 
denna konferens!

Några av föreläsarna :
Günther Mårder, Mats Trondman, Jonas Olofsson, Oskar Nordström 
Skans, Fredrik Wikström, Kenneth Abrahamsson, Ingrid Runesson, Henrik 
Malm Lindberg, Ebba Kock, Lina Hading, Marie-Hélène Ahnborg, Karin 
Hermansson, Maria Widman, Charlotta Granath, Mimmi Rönnqvist, 
Rebecca Roth, Tor Hatlevoll, m.fl. 
 
Middag med underhållning kommer att äga rum i stora Gasklockan.
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Kontakt
Kalle Wahlström
Karl_goran.wahlstrom@gavle.se
070-414 10 22

 
…………………………………………………………………………………………
SSA-rikskonferensen 
Program och anmälan: www.cwtnordicevents.com/ssa2020
Twitter: https://twitter.com/skolaarbetsliv
Facebook: https://www.facebook.com/ssakonferensen
Instagram: https://www.instagram.com/ssarikskonferensen/
……………………………………………………………………………………………
Kalle Wahlström
Samordnare Samverkan Utbildning - Arbete
Utbildning Gävle
Gävle kommun
Postadress: Box 603, 801 26 Gävle
Besöksadress: Ruddammsgatan 27
Tel 026 - 17 92 25, mobil 070 4141 022
E-post: karl_goran.wahlstrom@gavle.se
Hemsida >> här

Denna mejlväxling kan innehålla personuppgifter 
som Gävle kommun behandlar enligt EU:s dataskyddsförordning. 
Läs mer på www.gavle.se/dataskydd
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Subject:                             VB: Välkommen till SKR:s Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar den 12–13 mars 
samt förkonferens 11 mars på Uppsala Konsert & Kongress

 
Från: Överberg Per [mailto:per.overberg@skr.se] 
Skickat: den 21 januari 2020 11:32
Ämne: Välkommen till SKR:s Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar den 12–13 mars samt förkonferens 
11 mars på Uppsala Konsert & Kongress
 

Välkommen till Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) 
årliga Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar den 12-13 mars 
2020 på Uppsala Konsert & Kongress
Konferensen arrangeras av Sveriges Kommuner och Regioner och vänder sig till förtroendevalda 
och tjänstemän på lokal och regional nivå, men vi välkomnar alla som är engagerade i 
arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.  
 
Fokus på konferensen kommer år 2020 att ligga på förändringen av arbetsmarknadspolitiken 
och dess följder. Vi kommer att belysa aktuella frågor, men också skåda in i framtiden.
 

         Konferensanmälan och program hittar du här. 

 
Missa inte förkonferensen på eftermiddagen den 11 mars om psykisk hälsa 
kopplat till arbetsliv och arbetsmarknadsinsatser! Inbjudan och program hittar du 
här.
 
Observera att Arbetsmarknads- och Näringslivsdagarna har varit fullbokade de senaste åren, så 
dröj inte med din anmälan. 

V.g. vänd dig till SKR Resurs- och Konferensavdelning med frågor som rör anmälan, seminarier, 
måltider och andra praktiska spörsmål. 
 

         Tfn: 08-452 70 00
         E-post: konferens@skr.se  

VARMT VÄLKOMMEN!

Med vänlig hälsning, Per Överberg, Åsa Karlsson, Oscar Svensson
Sveriges Kommuner och Regioner
Från och med den 27 november 2019 heter vi Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
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Välkommen till Sveriges Kommuners 
och Regioners årliga konferens
Arbetsmarknads- och 
näringslivsdagarna 2020
Svensk arbetsmarknadspolitik står inför rader av förändringar. Senast 2022 ska en 
stor omläggning vara genomförd, bland annat pågår en utredning om kommunernas 
framtida roll. Arbetsförmedlingen bantas samtidigt som antalet arbetslösa ökar. 
Många experter bedömer dessutom att konjunkturen mattas av. Samtidigt har många 
aretsgivare stora anställningsbehov framöver och digitalisering är en fortsatt stark 
utvecklingstrend.

Fokus på konferensen kommer år 2020 att ligga på förändringen av 
arbetsmarknadspolitiken och dess följder. Vi kommer att belysa aktuella frågor, men 
också skåda in i framtiden:

 Statens, kommunernas och regionernas nuvarande och framförallt framtida 
roll inom arbetsmarknadspolitiken – utmaningar och möjligheter

 Vad krävs för att kommuner, regioner, näringsliv och civila samhället ska klara 
sin kompetensförsörjning – vilka behöver samspela?

 Hur kan vi minska utanförskapet på arbetsmarknaden?

Varmt välkommen till Uppsala Konsert & Kongress
Tid: 12-13 mars 2020
Plats: UKK, Uppsala Konsert & Kongress
Ort: Uppsala
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Kostnad: Konferens inkl luncher och konferensmiddag: 3 800 kr exkl 
moms

Konferens inkl luncher, exkl konferensmiddag: 3 400 kr exkl 
moms

 

Torsdag 12 mars
 
09:00 - 
10:00

Registrering/kaffe

10:00 Inledning 
Gunnar Anderzon, moderator
Carola Gunnarsson, Sveriges Kommuner och Regioners 1:e vice 
ordförande
Äntligen måndag - arbetsmarknad för alla.
Tänk om många är arbetslösa, sjukskrivna eller i fel jobb för att de aldrig 
fått lära sig förvalta det de kan erbjuda. Tänk om vi läser statistik och 
ekonomiska modeller fel och därför skadar de målgrupper vi vill hjälpa? 
Ta del av 20 års forsknings- och utvecklingsarbete för hur vi kan bygga 
en mer effektiv och hälsosam arbetsmarknad för alla.
Torild Carlsson, Grundare, Ibility Institute for Labour Market Research 
and Development
Morgondagens medarbetare finns i alla åldrar
Att både unga och personer ”mitt i livet” med yrkes- och livserfarenhet 
väljer jobb i skola, vård och omsorg är viktigt för att vi ska klara den 
gemensamma välfärden. SKR har tagit fram två studier i syfte att öka 
kunskapen om hur arbetsgivare kan attrahera och utveckla framtidens 
medarbetare, samt hur drivkrafter och hinder till vidareutbildning, 
yrkesväxling och att jobba längre ser ut.
Caroline Olsson sektionschef Avdelningen för arbetsgivarpolitik, 
Sveriges Kommuner och Regioner
Regionerna och arbetsmarknadspolitiken 
Sedan 2010 har regionerna haft ett regionalt 
kompetensförsörjningsuppdrag från staten, vars syfte är att bidra till en 
bättre matchning på arbetsmarknaden. I takt med att arbetet utvecklas 
har gränserna mellan näringspolitik, utbildningspolitik och 
arbetsmarknadspolitik blivit allt mer suddiga. Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen är två regioner som sagt att man vill ta ett utökat 
ansvar för arbetsmarknadspolitiken, utifrån det arbete man bedrivit de 
senaste decenniet – Varför vill man det? Vad innebär det i praktiken? 
Hur påverkas kommuner? 
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11:45 - 
13:00

Lunch

13:00 - 
14:15

Seminarier

14:15 - 
14:45

Kaffe

14:45 - 
16:00

Seminarier

16:10 - 
17:00

Regeringens plan för arbetsmarknadspolitiken 
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark

Avslut Gunnar Anderzon, moderator
19:00 - 
19:30

Fördrink

19:30 - 
00:00

Middag med underhållning Poplabbet

Fredag 13 mars
 
09:00 God morgon och välkomna till dag 2,

Gunnar Anderzon, moderator
Andreas Ekström, Framtid, omvärld och den digitala 
revolutionen/Sju sätt att äga världen
Framtid, omvärld, digitalisering, teknik, innovation, förändring. Andreas 
Ekström är journalist och håller hisnande föreläsningar om den digitala 
revolutionen – men pratar sällan om teknik. Hans perspektiv är 
samhället och människorna i det. Hans TED talk har nått en 
miljonpublik, och han har besökt nära trettio länder i fem världsdelar för 
att utbilda både sig själv och andra. År 2018 vann han priset Årets talare 
– Man. 

10:00 - 
10:30

Kaffe

10:30 Hur kan vi möta svårare utmaningar i kommunerna?
Lågkonjunkturen är på väg och många kommuner och regioner räknar 
med underskott. Några av slutsatserna i höstens Ekonomirapport är att 
kommuner och regioner måste effektivisera sin verksamhet. Men också 
att staten måste ta ett större ansvar för en fortsatt god välfärd.
Annika Wallenskog, Direktör/Avdelningschef avdelningen för ekonomi 
och styrning, Sveriges Kommuner och Regioner
Vad fungerar inom arbetsmarknadspolitiken? 
Vad visar forskningen? Vi får ta del av resultat från 
forskningsrapporterna "Kommunal arbetsmarknadspolitik. Vad och för 
vem?", "Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser" och "Vilka får ta del 
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av nystartsjobb och andra subventionerade anställningar?".
Anders Forslund, Bitr. chef, professor vid IFAU
Åtta insikter om enklare vägar till jobb och näringslivets 
kompetensförsörjning
Bristen på kompetens påverkar utvecklingen i näringslivet men 
Tillväxtverket har tagit fram lösningar! Genom utvecklingsarbete med 
drygt 80 kompetensförsörjningsprojekt har de sedan 2017 identifierat 
nya och enklare vägar till jobb. Alla har den gemensamma nämnaren att 
gamla metoder och tänkesätt behöver utmanas och omprövas.
Patrik Möllerström, Regionchef Tillväxtverket

12:00 - 
13:00

Lunch

13:00 - 
14:00

Det politiska spelet kring Januariavtalet i allmänhet och 
arbetsmarknadspolitiken i synnerhet – nuläget och framtiden
Tre personer centralt placerade i bevakningen av svensk politik i samtal 
om det politiska spelet och framtidsprognoser – orosmoln, solglimtar och 
kanske klimatförändringar.
Medverkande: Svend Dahl (ledarskribent, Liberala nyhetsbyrån), Lisa 
Pelling (ledarskribent, Dagens Arena) och Sanna Rayman (debattchef, 
Dagens Samhälle, tillträdande chefredaktör Altinget.se).
Moderator: Helena Paues, opinionsstrateg, Sveriges Kommuner och 
Regioner
Avslut Gunnar Anderzon, moderator

14:00 - 
14:30

Kaffe och kaka - to go
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Årsmöte 
den 16 april kl. 13.30 2020 på

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Program och övriga handlingar kommer att sändas ut två veckor innan mötet till medlemmarna 
och anmälda ombud.

Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 14 februari till ordförande Inger Gustafsson epost: 
inger.sigrid@gmail.com

”Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet. Medlemmarna har 
motionsrätt. ”(enligt stadgarna)

Ombud
Anmäl ombud och om du kommer senast den 26 mars till gunnel.johansson@adelfors.nu 

”Länsbildningsförbundets högsta beslutande organ är årsmötet, vilket består av två ombud för 
respektive medlemsorganisation samt styrelsens ordinarie ledamöter och de av årsmötet valda 
revisorerna”(enligt stadgarna)

Vi ser fram emot ett stort deltagande från hela länet. 
Utnyttja tillfället att göra er stämma hörd och utbyta tankar, idéer och erfarenheter.

På uppdrag av styrelsen:

Inger Gustafsson

ordförande
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From:                                 Borg, Karolina
Sent:                                  Tue, 28 Jan 2020 12:24:55 +0000
To:                                      Backlund Rune;Samuelsson Monica;Sylvebo Dan;Svenberg Per;Starck 
Adam;Eriksson Per;Svensson Ulf;Skogelin Torvaldsson Helen;Lindahl Mari;Lusth Gun;Jarstig 
Hans;Heinpalu Jon;Nero Kristina;Moln Teike Olle;Stark Annki;Alieva Söderberg Irada;Sveningson 
Fredrik;Pettersson Raymond;Högberg Maria;Persson Monica;Wahlström Elisabeth;Thorén Lina;Löfstedt 
Ann-Katrin;Agerbring Susanne;Orellana Bravo Elizabeth;Karlsson Nyborg Håkan;Byman Linda
Subject:                             Inbjudan Ung Företagsamhet
Attachments:                   Samhällsentreprenörskap.pdf, Kompetensförsörjning.pdf

Hej ANA-nämnden
 
Ni har väll inte missat att den regionala UF-mässan äger rum på Elmia den 27 februari, dagen efter ert 
nästa sammanträde.  
 
Varmt välkomna dit för att besöka alla fantastiska elever i deras montrar. Vid entrén ställer också 
grundskoleelever ut alster som de tagit fram under tiden som de jobbat med våra läromedel för 
grundskolan. Mässan är öppen mellan klockan 11.00 och 16.00.
Under dagen finns två kostnadsfria lunchseminarium som ni hittar inbjudan (och anmälningslänk) till i 
bifogade filer. Välkomna! 
 
Jag skulle också vilja ta tillfället i akt att bjuda in mig själv till något av era nämndmöten eller till era 
partigrupper. Jag vill gärna berätta om Ung Företagsamhet och hur det går för oss i Jönköpings län. Sett 
till länet är det drygt var tredje elev som driver UF-företag någon gång under sin gymnasietid och vi har 
kontakt med minst en lärare på 60 procent av länets grundskolor.    
 
Vänliga hälsningar 

Karolina Borg
Regionchef
Ung Företagsamhet Jönköpings län
Box 445
551 16 Jönköping
Besöksadress: Skolgatan 4 
Mobiltelefon: +46731832170
E-post: karolina.borg@ungforetagsamhet.se
Webbplats: www.ungforetagsamhet.se/jonkoping
 
"Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egen företagsamhet"
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Vi behandlar dina personuppgifter enligt Ung Företagsamhets integritetspolicy som du hittar här
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Den 27 februari samlas årets UF-företagare från Jönköpings län på Elmia. Vi välkommnar 
dig till ett lunchseminarium i samband med mässan på temat samhällsentreprenörskap. 
Lunchen avslutas med ett panelsamtal. Medverkande är:

Aino Pleiner, Utbildningsansvarig på Ung Företagsamhet Sverige
Anna Von Gross, VD på företaget Rawstraw & SM vinnare i kategorin Årets UF-företag 2019
Melina Gustavsson, VD på företaget Städarna & UF-alumn
Eva Hammar, Företagschef för Swedbank Höglandet
Gunilla Hjelm, Grundare av Rag2Rug

Innan och efter seminariet finns möjlighet att besöka mässgolvet. Ta chansen att inspireras av och möta 
länets unga entreprenörer. Anmäl dig här senast den 20 februari.
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Den 27 februari samlas årets UF-företagare från Jönköpings län på Elmia. I samband med 
mässan vill vi bjuda in dig till ett lunchseminarium med Johan Olsson, utbildningspolitisk expert 
på Svenskt Näringsliv.

Bättre kompetensförsörjning ger fler jobb och ökat välstånd.
Att rekrytera är svårt. Svenska företag kämpar hela tiden med att hitta rätt person till rätt plats. 
Allt för många rekryteringsförsök misslyckas och matchningen på svensk arbetsmarknad 
fungerar inte tillräckligt bra. Det är mer än en utbildningsfråga, men tillgången på medarbetare 
med rätt kompetens är en avgörande pusselbit.

Innan och efter seminariet finns möjlighet att besöka mässgolvet. Ta chansen att inspireras av 
länets unga entreprenörer! 

27 februari
12 -13.30
Elmia, Black & White

Anmäl dig här senast den 20 februari! 
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Den 27 februari samlas årets UF-företagare från Jönköpings län på Elmia. I samband med 
mässan vill vi bjuda in dig till ett lunchseminarium med Johan Olsson, utbildningspolitisk expert 
på Svenskt Näringsliv.

Bättre kompetensförsörjning ger fler jobb och ökat välstånd.
Att rekrytera är svårt. Svenska företag kämpar hela tiden med att hitta rätt person till rätt plats. 
Allt för många rekryteringsförsök misslyckas och matchningen på svensk arbetsmarknad 
fungerar inte tillräckligt bra. Det är mer än en utbildningsfråga, men tillgången på medarbetare 
med rätt kompetens är en avgörande pusselbit.

Innan och efter seminariet finns möjlighet att besöka mässgolvet. Ta chansen att inspireras av 
länets unga entreprenörer! 

27 februari
12 -13.30
Elmia, Black & White

Anmäl dig här senast den 20 februari! 
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Den 27 februari samlas årets UF-företagare från Jönköpings län på Elmia. Vi välkommnar 
dig till ett lunchseminarium i samband med mässan på temat samhällsentreprenörskap. 
Lunchen avslutas med ett panelsamtal. Medverkande är:

Aino Pleiner, Utbildningsansvarig på Ung Företagsamhet Sverige
Anna Von Gross, VD på företaget Rawstraw & SM vinnare i kategorin Årets UF-företag 2019
Melina Gustavsson, VD på företaget Städarna & UF-alumn
Eva Hammar, Företagschef för Swedbank Höglandet
Gunilla Hjelm, Grundare av Rag2Rug

Innan och efter seminariet finns möjlighet att besöka mässgolvet. Ta chansen att inspireras av och möta 
länets unga entreprenörer. Anmäl dig här senast den 20 februari.
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                                      Program årsmöte2020 

 

31 mars–1 april Musik Hallandia 
31 mars          

10.00 Crash course 

                        Plats: Hallands konstmuseum 

                        För dig som upplever att du behöver veta mer om RMS. Här kan du träffa RMS                     

 styrelse som berättar mer om RMS uppdrag och verksamhet. 

12.00 Lunch 

Plats: Hallands konstmuseum 

13.00             Välkomna till RMS årsmöte 
                       Nina Björby ordförande RMS och Dag Franzén MusikChefsKollegiet. 

 
13.15  Välkomna till Musik Hallandia 
                        Emma Gröndahl, ordförande Musik Hallandia och Vicky Sverkerson, scenkonstchef   
                        Musik Hallandia. 

 
13.30  Vision, syfte och mål RMS 

                                          
14.30 Kaffe 
 
15.00 Vision, syfte och mål RMS, fortsättning 
 
15.50 Kort paus   
  
16.00 Alex Bergström 

                      Ordförande Kultur och Fritid, SKR 

17.00 Visning av Konstmuseet  

                      el för den som önskar utrymme för fri tid/spontana möten                        

19.00 Middag 

                      Hotell Scandic Hallandia  

1 april  

Plats: Hotell Scandic Hallandia  

8.30 Separata möten förtroendevalda/JM Sverige/ MCK 

10.00 Fika - Verandan 

10.30 Utvärdering Folk och Kultur 

11.00 Årsmöte 

12.00  Summering och avslut  

12.30 Lunch – Restaurang Svea  

                     (inklusive konstituerande styrelsemöte för berörda) 

 

Reservation för att mindre ändringar kan ske i programmet 
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Varmt välkomna till RMS årsmöte och till Halmstad! 
 
Vi på Musik Hallandia är glada och stolta över att få välkomna er till vår residensstad och till Hallands 
Konstmuseum som öppnade i november 2019 efter tre års ombyggnation. Ta tillfället i akt och gå 
med på vår guidade tur i huset och se utställningarna b.la. Olle Baertling. 
Missa inte de fantastiska konstnärliga gestaltningarna som finns i huset inte minst Eva Bengtssons 
fantastiska toaletter! 
Vi ser framemot inspirerande och givande samtal om musiksverige idag och i framtiden. 
under två dagar i Halmstad 30/3–1/4. 
 
Emma Gröndahl                                                           Vicky Sverkerson 
Ordförande             Scenkonstchef 
Driftnämnden Kultur och skola          Musik Hallandia 
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From:                                 Peter Högberg
Sent:                                  Fri, 10 Jan 2020 12:56:39 +0000
To:                                      Peter Högberg
Subject:                             Årsmöte med Folkhögskoleföreningen inom SKL 20 mars
Attachments:                   Vallista Fhf inom SKL 2020.pdf, ATT00001.htm

Hej på er!
Vi ses fredagen 20 mars 2020 i Stockholm. 
Program för dagen och ytterligare praktisk information som lokal och tider kommer att skickas ut 
senare. Vi har som vanligt årsmötet tillsammans med OFI (rektorerna)
Anmälan av deltagande sker till peter.hogberg@vimmerby.se, senast den 10 mars.
Om någon medlem har för avsikt att lämna in motion/motioner eller anmäla en övrig fråga som 
ska behandlas på kommande årsmöte skall den/dessa vara styrelsen till handa, senast den 3 
februari 2020 till gun.lusth@rjl.se 
Bifogar en preliminär dagordning.
1. Årsmötets behöriga utlysande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse för det gångna 
verksamhetsåret 
4. Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 
5. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 
6. Val 
a) Ordförande på 2 år  
b) Ledamöter på 2 år 
c) En revisor på 1 år 
c) En revisorssuppleant på 1 år 
d) Valberedning 3 ledamöter på 1 år, inkl en sammankallande
7. Motioner 
8. Stadgeförändring
Ny portalparagraf och namnbyte utifrån att SKL bytt till SKR
8. Övriga av styrelsen eller till årsmötet väckta frågor 
Förslag till nya formuleringar till stadgar kommer skickas ut 6 veckor före årsmötet och 
motionssvar kommer skickas ut minst två veckor innan årsmötet. 
Om man önskar nominera kandidater för uppdrag till styrelsen skickas nomineringar till 
valberedningens sammankallande Åsa Kratz asa.kratz@dll.se senast den 14 februari 2020. 
Nominera gärna så snart som möjligt så valberedningen får en god chans att arbeta. 
Vallista bifogas detta mail så ni ser vilka ledamöter som är på tur att avgå. 

Med vänlig hälsning
Peter Högberg
070-597 61 57
hogbergstankar.se
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Vallista inför årsmöte 2015

Folkhögskoleföreningen inom SKL  vallista 2020
Uppdrag Nuvarande Mandat

Ordförande Peter Högberg (S) 2

Kassör Robert Uitto (S) 2

Ledamot Eva Ternegren (MP) 2

Ledamot Gun Lusth (M) 2

Ledamot Sven-Olof Larsson (S) 2

Ledamot Catharina Enhörning (M) 2

Ledamot Meit Fohlin (S) 2

Revisor Bertil Holmberg (S) 1

Revisorsuppleant Marianne Andersson (C) 1

Valberedning ledamot, sammankallande Åsa Kratz (S) 1

Valberedning ledamot Ola Persson (C) 1

Valberedning ledamot Susanne Lazar (S) 1
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På tur att avgå Valda

Peter Högberg (S)

Eva Ternegren (MP)

Gun Lusth (M)

Sven-Olof Larsson (S)

Har lämnat styrelsen

Bertil Holmberg (S)

Marianne Andersson (C)

Åsa Kratz (S)

Ola Persson (C) 

Susanne Lazar (S)
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Felrapport - Ofullständig konvertering av e-post bilagor.

 Undantag:

o Bilaga 'ATT00001.htm' kunde inte konverteras. Filtypen stöds inte.

 Fel:
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 12-28
Tid: 2020-02-17 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 17

Uppföljning - Intern kontroll 2019
Diarienummer: RJL 2018/3253

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2019. 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment 
som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat 
för 2019. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till 
åtgärder.

Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2020-02-10
 Uppföljning av intern kontrollplan 2019, rapport 

33



 

MISSIV 1(2) 

2020-02-10 RJL 2018/3253 

  

 

    

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 godkänner uppföljning av intern kontrollplan för 2019. 

Sammanfattning 
Regionledningskontoret återredovisar i rapport resultatet av de kontrollmoment 

som genomförts inom ramen för den intern kontrollplan som nämnden beslutat för 

2019. Rapporten redovisar resultat av kontrollmomenten samt förslag till åtgärder. 

Information i ärendet 
Den interna styrningen och kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem 

kontrollera verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god 

hushållning, d.v.s. att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern 

styrning och kontroll bedrivs utifrån två inriktningar. Dels via 

månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning och dels via särskilda 

kontrollmoment som fastställs i en årlig kontrollplan. 

 

För 2019 har nämnden fastställt den regionövergripande kontrollplanen med 

kontrollmoment som tagits fram utifrån en risk- och väsentlighetsanalys att gälla 

för nämndens eget ansvarsområde. Inga kompletterande moment specifikt för 

nämnden lades till. Kontrollplanen för 2019 omfattade åtta kontrollmoment, dessa 

har genomförts under året och löpande återrapporterats till regiondirektören.  

 

Föreliggande uppföljningsrapport redovisar resultat av kontrollmomenten samt 

förslag till åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-02-10. 

 Uppföljning av intern kontrollplan 2019, rapport. 
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MISSIV 2(2) 

2020-02-10 RJL 2018/3253 

 
 

 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret ekonomi 

 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Jane Ydman 

T f regiondirektör 

Lars Wallström  

Controller 
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      1(13) 

2020-02-03 RJL 2018/3253 

  

 

  

Regionledningskontoret 
Ekonomi 

Lars Wallström  

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Interna kontrollens uppgift 
Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera 

verksamhetens följsamhet till mål och riktlinjer för en god hushållning, d.v.s. 

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Intern kontroll och 

styrning bedrivs utifrån två inriktningar: 

 

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras 

att:  

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige, 

styrelse och nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av 

verksamhetsmål och ekonomiska ramar  

 verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 

jämförbara organisationer i omvärlden 

 

2. Via en årlig kontrollplan säkerställs att organisationen och det sätt som 

arbetet bedrivs på säkrar: 

 följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

 rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 

verksamheten 

 skydd mot förluster eller förstörelse av Regionen Jönköpings läns tillgångar 

 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa 

 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner 

Kontrollmoment 2019 
I det följande lämnas en sammanfattande uppföljning av den fastställda 

kontrollplanen för 2019.  Utöver denna sammanfattning finns en mer utförlig 

rapport över varje kontrollmoment. Dessa rapporter har löpande under året 

delgivits regiondirektören och berörda funktioner inom verksamheten. 

Rapporterna finns tillgängliga på Region Jönköpings läns intranät. 

 

Separata kontrollmoment för nämnderna samt verksamhetsområdenas egna 

interna kontrollmoment omfattas inte av denna redovisning av 2019 års 

kontrollplan. 

36



 

      2(13) 

 RJL 2018/3253 

 
 

 

Kontrollmoment 2019 Syfte/frågeställning 

1. Verksamhetsbidrag av fast karaktär 

  
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner   

* Skydd mot förluster 

* Hur sker beslut och uppföljning av de 

bidrag av fast karaktär som utbetalas av 

Region Jönköpings län? 

* Vilka krav ställs på mottagande 

organisationer?  

2. Avgångssamtal 

 
* Följsamhet till riktlinjer och policys 

* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner   

 

* Genomförs avgångssamtal med personer 

som slutar sin anställning?  

3. Köpt riks- och regionsjukvård 

 
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Rättvisande och tillförlitlig redovisning   

* Skydd mot förluster 

* Finns det tillräckliga rutiner för att säkra 

kedjan remittering – betalning – uppföljning?  

4. Bisyssla 

 
* Följsamhet till riktlinjer och policys 

* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Finns det följsamhet avseende riktlinjer och 

rutiner för bisyssla? 

* Kontrollmomentet är en följd av 

rekommendation i revisionsrapport.  

5. Regionens konstverk 

 
* Ändamålsenliga och väl dokumenterade 

system och rutiner 

* Skydd mot förluster 

* Finns det tydliga rutiner för inventeringar 

och annan hantering av konsten? Hur är 

följsamheten till riktlinjer? 

* Finns det risk att konstverk försvinner?  

6. Försäkringsskydd 

  
* Skydd mot förluster eller förstörelse av 

regionens tillgångar 

* Finns det analyser/bedömning av risker? 

* Finns försäkringsskydd i rätt omfattning?  

7. Debiteringar inom Folktandvården 

 
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

* Skydd mot förluster 

* Skapar utförda åtgärder/behandlingar rätt 

debiteringar? 

8. Förmånsbeskattning 

 
* Följsamhet till lagar, riktlinjer och policys 

* Finns följsamhet mot Skatteverkets 

regelverk? 

 
1. Verksamhetsbidrag av fast karaktär 
Region Jönköpings län lämnar bidrag inom olika typer av områden. 

Kontrollmomentet behandlar verksamhetsbidrag av fast karaktär som i huvudsak 

finns inom ANA-nämndens ansvarsområde, men till viss del även inom TIM-

nämnden och Regionstyrelsen. Kulturbidrag och bidrag inom folkhälsoområdet 

har granskats i andra sammanhang och ingår inte i kontrollmomentet. Bidrag i 

form av projektmedel ingår heller inte i granskningen. 
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De fasta verksamhetsbidragen som ingår i kontrollmomentet uppgår till 93 

miljoner kronor. 15 organisationer omfattas av denna typ av bidrag. 

 

Bidragsmottagare 

Budgeterat 
belopp 

2019 (tkr) 

Stiftelsen Jönköpings läns museum 22 803 

Vandalorum 2 050 

Studiedistrikt 27 603 

Högskolan (Jönköping University) 1 750 

Almi Företagspartner AB 11 054 

Enterprise Europe Network, EEN 600 

Science Park 7 000 

Ung Företagsamhet 1 000 

Coompanion 500 

Jönköping Airport AB 6 000 

Smålands Turism AB 5 660 

Brysselkontoret 1 035 

Miljösamverkan f 100 

Samordningsförbunden i länet (3 st) 5 335 

Andlig vård 425 

Totalt 92 915 

 

Det har utvecklats en praxis att verksamhetsbidragen består från år till år och 

något specifikt beslut om bidragen tas inte inför nytt budgetår. Omprövning av 

bidragen eller dess storlek har under de senaste åren bara skett i enstaka fall. 

Bidragen har därmed nästan fått formen av ”fast grundfinansiering”. 

 

Samtliga organisationer som erhåller bidrag bedriver en aktiv verksamhet. 

Uppdragsbeskrivningar och villkor för bidragen förekommer i begränsad 

omfattning. Graden av styrning och uppföljning från regionens sida varierar 

därmed. För vissa bidrag finns en välstrukturerad styrning, medan den för vissa 

bidrag är så gott som obefintlig. 

 

Attester av utbetalningar följer sedvanliga rutiner inom organisationen. 

Följsamheten mot budget är god eftersom det finns en samstämmighet mellan 

budgetanslag och utbetalade bidrag.  

 

Ett arbete har påbörjats för att åstadkomma en tydligare styrning. Organisationer 

som erhåller bidrag har uppmärksammats på att tydligare villkor och mer 

systematisk uppföljning kommer att införas framöver. 
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Förslag till åtgärder 

Tydliggör vilka villkor och eventuella uppdragsbeskrivningar som ska 

finnas för varje bidrag. 

Tydliggör vilka kontakter, möten och avstämningar som ska finnas med 

bidragsmottagande organisationer. 

Tydliggör på vilket sätt styrelserepresentation ska utövas i de fall där 

detta är aktuellt. 

Tydliggör hur uppföljning av bidraget ska göras. 

Tydliggör om särskilt beslut ska fattas inför nytt budgetår, eller om 

respektive bidrag ska ses som ett ”tillsvidare-bidrag”. 

 

Åtgärderna kan i första hand hänföras till Regional utveckling. 

 

2. Avgångssamtal 
När en medarbetare slutar ska ett avgångssamtal erbjudas. Syftet är att fånga upp 

medarbetares erfarenheter och synpunkter på organisationen. Samtalet är därmed 

en viktig källa till förbättringar i verksamheten och kan även ge värdefull kunskap 

inför kommande rekryteringar.  

 

Tydlig information och metodstöd för samtalen finns på regionens intranät. 

 

Under 2018 slutade cirka 950 personer sin anställning. Av dessa gick 260 i 

pension. Utifrån ett stickprov framgår följande: 

 

 62 % - avgångssamtal har hållits. 

 23 % - avgångssamtal har inte hållits. 

 15 % - uppgift har inte gått att få fram. Förmodligen innehåller denna 

siffra en ganska stor andel ”avgångssamtal har inte hållits”. 

 

Skäl som angivits till att avgångssamtal inte har hållits: 

 

- Chefsbyte pågick när den anställde slutade. 

- Chefen hade inte tid. 

- Chefen tänkte inte på avgångssamtal. 

- Chefen hade inte uppfattat av avgångssamtal ska hållas. 

 

- Medarbetaren blev kvar som timanställd när tillsvidareanställningen 

avslutades. 

- Medarbetaren slutade på grund av sjukdom och var inte disponibel för ett 

konstruktivt samtal.  

- Medarbetaren erbjöds samtal, men avböjde. 

- Medarbetaren avslutade sin anställning med en tjänstledighet och det blev 

därför inte naturligt med ett avgångssamtal. 
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Andra synpunkter som framförts: 

 

- Det skulle vara bättre om en neutral person håller i samtalet. 

- Synpunkter från samtalen borde samlas ihop för att ge underlag till 

generella slutsatser. 

- Synpunkter borde kunna lämnas anonymt.  

  

Förslag till åtgärder 

Informera om vikten av avgångssamtal. 

Informera om att avgångssamtal bör hållas även under en period med 

chefsbyte. 

Undersök om en enkel påminnelserutin skulle kunna införas så att 

påminnelse om samtal kommer till berörd chef när en medarbetare sagt 

upp sig. 

Undersök vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med ett mer 

neutralt eller anonymt sätt att lämna synpunkter. 

Överväg att göra en årlig sammanställning över de synpunkter som 

lämnas för att på så sätt tydliggöra generella synpunkter. 

 

Åtgärderna berör i första hand HR-funktionen. 

 

3. Köpt riks- och regionsjukvård 
Kostnaderna för riks- och regionsjukvården uppgick år 2018 till cirka 850 

miljoner kronor för Region Jönköpings län. Det finns en klar trend med ökande 

kostnader inom både regionen och i övriga delar av landet.  

 

Många olika verksamheter inom regionens organisation är involverade i 

processerna kring remittering m m för de patienter som berörs. Hanteringen av 

dessa köpta tjänster blir komplex med olika typer av vård (remitterad vård, akut 

vård, valfri vård) och med fakturor som genereras från olika regioner inom ramen 

för olika avtal. Sekretess-regler påverkar också upplägget. 

 

Kostnaderna för riks- och regionsjukvård bokförs sedan ett antal år tillbaka på 

centrala anslag inom regionen. Det finns administrativa skäl till detta upplägg, 

men incitamentet för klinikerna att ”ta hem” patienter som vårdas utomläns 

minskar genom detta upplägg. Den totala kostnadsbilden som redovisas löpande 

under året är dock rättvisande. 

 

Kontroller och uppföljning av kostnaderna är till stora delar beroende av ett fåtal 

personer. Rutinbeskrivningar finns till vissa delar. Det IT-stöd som funnits under 

flera år är begränsat till sin funktionalitet och det behövs en stor manuell insats för 

registreringar, kontroller etc. 
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Graden av kontroll av de inkommande fakturorna varierar för olika typer av köpt 

vård. För regionsjukvården sker ingen systematisk månatlig kontroll på samma 

sätt som för rikssjukvården. 

 

Sedan 2012 har Region Jönköpings län varit med i ett nationellt arbete som syftar 

till att digitalisera den stora mängd information som skickas mellan de 21 

regionerna. Otydlig projektorganisation och svag styrning har gjort att resultatet 

av detta arbete hittills varit klent. 

 

Även arbetet inom den egna organisationen med de digitala filerna och 

anpassning av lokala system har gått långsamt. Avsaknad av styrgrupp, svagt 

intresse och ingen direkt efterfrågan på resultat har gjort att arbetet upplevts som 

trögt. 

 

Förslag till åtgärder 

Tydliggör ansvarsförhållanden för fakturakontroll m m och tänk igenom 

back-up-frågan för berörda handläggare. 

Etablera en kontroll-rutin för att säkra att rätt belopp betalas när det 

gäller den rörliga delen av regionsjukvården. 

Gör överväganden kring vilken styrmodell som är mest lämplig. Bör 

delar eller hela kostnadsansvaret ligga ute i verksamheten istället för på 

centrala anslag? 

Skapa en strategisk plan för den fortsatta utvecklingen av IT-system och 

arbetsrutiner. 

 

Åtgärderna berör flera avdelningar/funktioner inom organisationen, men främst 

avdelningen för folkhälsa och sjukvård. 

 

4. Bisyssla 
Enligt policy inom Region Jönköpings län ska det finnas en öppenhet kring 

anställdas bisyssla. Tidigare genomförda kontrollmoment har visat att 

följsamheten till regionens policy har förbättrats, men att frågan om bisyssla trots 

detta inte togs upp i många medarbetarsamtal. Regionrevisionen har 

rekommenderat att kontrollmomentet upprepas. 

 

Regionen uppmuntrar till en aktiv fritid, men vissa bisysslor är inte tillåtna. 

Medarbetare får inte utöva bisyssla som är: 

- Förtroendeskadlig 

- Arbetshindrande 

- Konkurrerande 

 

Resultatet av kontrollmomentet framgår av nedanstående tabell. Utifrån 

frågeställningen ”Har frågan om bisyssla tagits upp vid det senaste 

medarbetarsamtalet?” har ett urval gjorts av 10 anställda per verksamhetsområde. 
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 JA NEJ OKLART 

Medicinsk vård 6 3 1 

Kirurgisk vård 7 3   

Psykiatri, rehabilitering, med. diagnostik 10     

Bra Liv 8   2 

Folktandvården (Inget svar)       

Utbildning och kultur inkl skolor 10     

Länstrafiken 10     

Verksamhetsstöd o service + övriga 8   2 

    Summa 59 6 5 

 

Om man bortser från de svar som var oklara (svar fanns bl a inte vid vissa 

chefsbyten) har frågan om bisyssla tagits upp i 90 % av medarbetarsamtalen. 

Eftersom urvalet är relativt litet bör man betrakta värdet med viss försiktighet. 

 

Lägger man till effekten av att det numera finns en tvingande kontrollruta för 

bisyssla i rekryteringsportalen blir slutsatsen att det skett en klar förbättring 

jämfört med utfallet vid de tidigare genomförda kontrollmomenten. Vid 

kontrollmomentet som gjordes 2016 framgick att bisyssla tagits upp vid 70 % av 

fallen. Vid 2014 års kontrollmoment var motsvarande värde 30 %. 

 

Förslag till åtgärder 

Med tanke på det goda resultatet behövs inga särskilda åtgärder mer än 

att hålla denna fråga aktuell framöver. 

 

5. Regionens konstverk 
Den konstnärliga gestaltningen i Region Jönköpings läns lokaler syftar till att 

skapa attraktiva miljöer för besökare, patienter och personal. Cirka 14 000 

konstverk finns i lokalerna och nya konstverk köps in kontinuerligt.  

 

De senaste fem åren har Region Jönköpings län köpt in konstverk för totalt 9 

miljoner kronor. Det sammanlagda värdet för konst uppgår enligt balansräkningen 

till 41,7 miljoner kronor i bokslutet per 2018-12-31. 

 

Inom flera andra offentliga organisationer har det framkommit att det funnits 

brister i hanteringen av konst. 
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Region Jönköpings län strävar efter att följa rekommendationen att en procent av 

investeringsbeloppet ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Enprocentsmålet är 

en ganska lös formulering och får anses vara en form av ekonomisk princip. 

 

Kontrollmomentet visar: 

- Att det saknas ett beslut om fastställande av det årliga budgetanslaget på 

1,0 miljoner kronor för ”allmänna inköp”. 

- Att det saknas en princip över vilken typ av lokaler som ska ingå i det 

investeringsbelopp som ligger till grund för enprocent-bedömningen. 

- Att det inte finns något anslag för underhåll av konst. 

- Att det inte gjorts separata överväganden kring försäkringsfrågan. 

- Att bokföring, attester, momshantering samt följsamhet mot budget 

fungerar tillfredsställande. 

- Att det pågår en inventering av samtlig konst, men med den pågående 

takten (september 2019) tar det flera år att slutföra inventeringen. 

- Att det saknas rutiner för hur inventeringar och avstämningar av bokfört 

värde ska göras. 

 

 
 

Utan ett genomtänkt arbetssätt över hur olika delar/moment hänger ihop går det 

inte att bekräfta att det bokförda värdet i regionens balansräkning är korrekt och 

det går heller inte att skapa kontroll över vilket bortfall/svinn som kan finnas. 

 

Förslag till åtgärder 

Överväganden behöver göras kring: 

- Principer för ”enprocentsmålet” 

- Budgetanslag och hantering avseende underhåll av konst 

- Försäkringsupplägg 

Tydliggöranden behöver göras kring: 

- Riktlinjer 

- Investeringsanslaget 

Insatser behöver göras för att knyta ihop inventeringar – konstregister – 

bokförda värden: 

- Säkra att rätt inköpsbelopp används 

- Tekniska lösningar 

- Plan för att slutföra den pågående inventeringen 

- Plan för kommande, löpande inventeringar 

- Upplägg för kommande ekonomisk avstämning. 

 

Åtgärderna kan i första hand hänföras till verksamhetsområdet Utbildning och 

kultur. 

Inventerad konst i 

"verkligheten"

Inköpsvärden i 

konstregistret 

(Faciliate)

Bokförda värden i 

ekonomisystemet 

(Raindance)
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6. Försäkringsskydd 
Region Jönköpings län har stora tillgångar i form av fastigheter, utrustning, 

fordon m m. Det är därmed viktigt att det finns ett adekvat försäkringsskydd och 

att det finns ett upplägg där olika typer av risker avvägs mot kostnaden för 

försäkringar (premier). 

 

Den valda organisationslösningen med ett tydligt samlat ansvar (finanssektionen 

inom ekonomiavdelningen) ger bra förutsättningar för hanteringen av 

försäkringsfrågorna. 

 

På intranätet finns information om de olika typerna av försäkringar som regionen 

har och även hur anmälningar av skador går till. Det finns dock inget samlat 

dokument i form av policy/riktlinjer för försäkringsfrågorna. 

 

Etablerade rutiner finns för upphandling av försäkringar. Detta sker via 

finanssektionen i samverkan med inköpsfunktionen. Inför upphandlingarna görs 

analyser och överväganden kring självrisker och deras påverkan på 

premiekostnaden. Det finns fungerande rutiner för skadeanmälningar och för de 

transaktioner som bokförs i ekonomisystemet. Utöver det som bokförs görs 

sidoordnade sammanställningar över skador m m för att möjliggöra analyser och 

bedömningar av olika slag. 

 

Inom ramen för kontrollmomentet har det inte framkommit något som tyder på att 

det finns brister i försäkringsskyddet. Upplägget mot försäkringsbolaget är 

konstruerat på ett sådant sätt att de löpande förändringar i bilbestånd, fastigheter 

m m som sker under årets täcks in i försäkringsskyddet. 

 

Förslag till åtgärder 

Ett samlat dokument i form av policy/riktlinjer skulle kunna säkra att 

inarbetade rutiner och principer inte fallerar och att frågor riskerar att 

falla mellan stolarna om nyckelpersoner lämnar organisationen. 

 

Åtgärden kan hänföras till finanschefens ansvarsområde (inom 

Regionledningskontorets ekonomiavdelning). 

7. Debiteringar inom Folktandvården 
Debiteringarna inom Folktandvården har stor betydelse för verksamhetsområdets 

ekonomiska resultat. En stor del av organisationens kostnader (cirka 50 procent) 

finansieras av intäkter som genereras via debiteringar av något slag. Det årliga 

beloppet som debiteras mot patienter, Försäkringskassan och vissa andra externa 

organisationer uppgår till cirka 290 miljoner kronor. 

 

Rutinerna vid debiteringar av tandvård styrs i hög grad av regelverket kring det 

statliga tandvårdsstödet. Prissättningen för olika åtgärder och behandlingar inom 

Region Jönköpings län fastställs årligen av Regionfullmäktige. Detta sker i 
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samband med det årliga budgetbeslutet. Prislistan publiceras på Folktandvårdens 

externa websida och blir därmed tillgänglig för allmänheten och för patienterna. 

 

Debiteringar och betalningsflöden är beroende av systemsambanden mellan 

verksamhetssystemet T4 och ekonomisystemet. Utifrån den dokumentation som 

finns över systemsamband, filöverföringar etc görs bedömningen att rutinerna är 

väl genomtänkta och stabila. 

 

Nuvarande kontroller och granskningar som utförs: 

 

- T4-systemet innehåller vissa inbyggda kontroller för att förhindra 

feldebiteringar. Det finns även fellistor som tas fram ur systemet för att 

upptäcka eventuella fel. 

- Minst en gång per år genomför Försäkringskassan en kontroll av de 

debiteringar som görs mot dem. 

- Vid verksamhetsuppföljningar av olika slag och i rapporter redovisas 

timintäkt per behandlare. Detta lyfter fram vikten av debiteringar rent 

allmänt, men är ett ganska trubbigt instrument för att visa på eventuella fel 

i debiteringarna. 

- Vid vissa tillfällen görs granskningar av debiteringarna dels via 

verksamhetscheferna inom ledningsfunktionen på Folktandvårdens kansli 

och dels via granskningar som utförs av klinikerna själva. Det finns inga 

riktlinjer eller samlat dokument som beskriver frekvens, omfattning eller 

utformning av denna typ av kontroller. Granskningarna som görs kräver 

klinisk kompetens och det är inga externa personer utanför 

Folktandvårdens organisation som är inblandade i arbetet. Ledningens 

granskningar har utförts vartannat eller vart tredje år. 2016 års granskning 

visade på ett feldebiteringsvärde som uppgick till 20 %. 2019 års 

granskning visade på ett feldebiteringsvärde på 2,5 %. De åtgärder som 

vidtogs efter 2016 års granskning visade sig alltså ha mycket stor effekt.  

 

Analyser som gjorts via kontrollmomentet: 

 

Analyser har utförts via analysverktyget Diver för att jämföra statistik och 

debiteringsmönster för olika delar av verksamheten. 

 

- Det finns stora skillnader mellan olika kliniker i hur stora belopp som 

debiteras för uteblivna patienter. Även om man jämför socioekonomiskt 

jämförbara orter finns det stora skillnader. Jämförelsen indikerar att det 

kan finns skillnader i hur man tillämpar regelverket om debitering för 

uteblivande. Strävan har enligt uppgift varit att hantera detta homogent 

över länet. 

 

I ett första steg behöver det förtydligas om ett lyckat utnyttjande av ej 

avbokad tid ska föranleda att debiteringar för uteblivande inte ska göras. I 
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ett andra steg behöver det klargöras hur man ska avgöra vad som är ett 

utnyttjande så att inte denna bedömning blir godtycklig. 

 

- För tandhygienisterna har statistik avseende ”basundersökning” och 

”fullständig undersökning” tagits fram. Analysen visar att det finns stora 

skillnader mellan klinikerna när det gäller hur ofta den ena eller andra 

varianten debiteras. Man kan misstänka att lokal debiteringskultur finns 

med i bilden och påverkar vilken åtgärdskod man använder och därmed 

hur stor debiteringen blir. Liknande resultat framkommer vid analys av 

andra typer av ”mer” respektive ”mindre omfattande” åtgärder. 

 

Folktandvården har i första hand själva fokuserat på tandläkardebiteringar 

i sina egna granskningar och det kan därför vara lämpligt att även granska 

tandhygienisternas debiteringar. 

 

- Samma typ av jämförelser som för tandhygienisterna har gjorts för två 

olika grupper av åtgärder för tandläkare. Analysen visar att det finns 

relativt stora skillnader mellan klinikerna. 

 

Skillnaderna kan enligt ansvarig på Folktandvårdens kansli till stor del 

bero på kompetens- och erfarenhetsskillnader mellan klinikerna. 

Folktandvårdens egna granskningar har inte visat på några brister i 

debiteringar av denna typ. 

 

Det finns en medvetenhet om vikten av korrekta debiteringar inom 

Folktandvården och insatser har gjorts för att öka fokuseringen på denna fråga. 

Etablerade rutiner och systemsamband finns för att klara debiteringar och 

betalningsflöden. Granskningar av debiteringskvalitet sker på olika nivåer inom 

organisationen. Kontrollmomentet visar att det trots detta finns ett antal åtgärder 

som bör övervägas.  

 

Förslag till åtgärder 

Fastställ och tydliggör hur man ska tolka och tillämpa reglerna avseende 

debiteringar för uteblivande/sent återbud. 

Genomför en speciell debiteringsgranskning av tandhygienisternas 

tillämpning av prislistan. 

Utveckla en standardiserad analysrapport i verktyget Diver för att 

synliggöra skillnader i debiteringsmönster mellan kliniker och mellan 

behandlare. 

Fastställ ett regelverk och en struktur över hur debiteringskontroll ska 

göras. Beskriv kontrollfrekvens, omfattning samt vad som ska göras av 

de olika nivåerna i organisationen. 

Överväg om det skulle vara lämpligt och möjligt att vid något tillfälle 

involvera externa personer i kontrollarbetet. 
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Säkra att dokumentationen över systemsamband mellan T4-systemet och 

ekonomisystemet hålls aktuell och att det finns beredskap för 

kunskapsöverföring om någon av nyckelpersonerna skulle sluta sin 

tjänst. 

 

Åtgärderna berör Folktandvården och bör hanteras inom verksamhetsområdet. 

 

8. Förmånsbeskattning 
Region Jönköpings län är en stor arbetsgivare och det finns därmed en rad olika 

typer av ersättningar och förmåner som ska hanteras skattemässigt. I en offentlig 

verksamhet som själv är beroende av skattemedel är det viktigt att det inte 

förekommer felaktigheter när det gäller beskattning av förmåner. Förtroendet för 

organisationen riskerar att skadas om det framkommer att felaktigheter begås även 

om de skulle vara oavsiktliga. 

 

Information och riktlinjer om personalförmåner och dess beskattning finns på 

Region Jönköpings läns intranät. Förutom information under särskilda avsnitt 

finns även information i form av ett samlat dokument ”Personalförmåner – 

riktlinjer för Region Jönköpings län”. Detta överlappar till vissa delar den andra 

informationen om förmåner. Det kan uppstå otydligheter när denna typ av 

information förekommer på två ställen. 

 

Beskattningsbara förmåner som uppstår för varje anställd ”märks” med särskilda 

koder (lönearter) i regionens personalsystem Heroma. Dessa poster samlas sedan 

upp med automatik månadsvis så att preliminärskatt och arbetsgivaravgifter kan 

regleras. Posterna som förmånsbeskattas framgår på de anställdas lönebesked. 

Rutinerna kring detta är genomtänkta och stabila. 

 

Det totala beloppet för beskattningsbara förmåner helåret 2019 uppgick till cirka 9 

miljoner kronor. Preliminärskatt har dragits baserat på detta belopp och uppgifter 

för varje berörd medarbetare har redovisats till Skatteverket. Förutom skatte-

effekten som reglerats har regionen betalat arbetsgivaravgift för dessa förmåner. 

 

Kontrollmomentet visar att det finns en medvetenhet inom organisationen om 

vikten av korrekt hantering när det gäller beskattning av förmåner. Etablerade 

rutiner finns för att säkra den skattemässiga hanteringen av förmåner. 

 

 Genomgång av olika typer av förmåner visar att följande förmåner 

hanteras korrekt och inga synpunkter har därmed noterats: 

 

- Cykelförmån 

- Bostadsförmån 

- Fri sjukvård 

- Resekort för anställda inom Länstrafiken 

- Tjänsteresor och traktamenten 
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 För följande förmåner finns noteringar som bör föranleda någon form av 

åtgärd eller övervägande. I ett par fall behöver eventuell skattemässig 

effekt klarläggas och i andra fall handlar noteringarna om samstämmiga 

regler inom regionen eller om rent administrativa rutiner: 

 

- Parkering vid arbetsplatsen 

- Friskvård/motion 

- Medlemsavgifter 

- Gåvor 

- Förmånsbil 

 

Förslag till åtgärder 

Säkra att översyn/uppdateringar av prissättningen för parkering görs på 

ett mer löpande sätt än vad som varit fallet hittills på de platser där 

personalen erlägger avgift. 

Klarlägg om förekomsten av olika nivåer på friskvårdsbidraget är 

förenligt med Skatteverkets regelverk. Tydliggör även att avvikelser från 

regionens övergripande regelverk kan tillåtas om det är så det är bestämt. 

Klarlägg eventuell förmånsbeskattning avseende medlemsavgifter till 

yrkes- och branschföreningar. 

Informera om det interna regelverket för julgåvor så att följsamhet mot 

regionens regelverk uppnås inom alla enheter. 

Trimma rutinerna för förmånsbilar så att det administrativa arbetet 

förenklas. 

Tänk igenom hur informationen och riktlinjer synliggörs på intranätet så 

att det underlättar för läsaren och så att missförstånd undviks. 

 

Arbetet med åtgärder kan lämpligen samordnas via HR-direktörens funktion på 

Regionledningskontoret även om det till vissa delar berör andra delar av 

organisationen. 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 12-28
Tid: 2020-02-17 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 18

Verksamhetsberättelse - Utbildning och kultur
Diarienummer: RJL 2019/179

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna verksamhetsberättelse för 2019 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning 
I januari 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2019 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
 Verksamhetsberättelse 2019 Utbildning och kultur
 Verksamhetsberättelse 2019 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion – för information
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-02-10 RJL 2019/179

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Verksamhetsberättelse 2019 - ANA
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner verksamhetsberättelse för 2019 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde.

Sammanfattning
I januari 2019 godkände nämnden verksamhetsplaner och budget för
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
Verksamhetsberättelserna för 2019 ger återrapportering av verksamhetsplan och 
budget.

Information i ärendet
Regionfullmäktige har i budget för 2019 angivit mål för verksamheten och i
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I januari 2019
godkände nämnden verksamhetsplan och budget för de verksamhetsområden som
verkar inom nämndens ansvarsområde.

Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till
regiondirektören. Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2019 utgör 
tillsammans regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och 
resultat för 2019. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens
återrapportering till regionfullmäktige. Nämnden delges även
regionledningskontorets verksamhetsberättelse för information, då många av
uppdragen och aktiviteterna berör nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10
 Verksamhetsberättelse 2019 Utbildning och kultur
 Verksamhetsberättelse 2019 Regionledningskontor med verksamhetsnära 

funktion – för information
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RJL 2019/179

Beslut skickas till
Regionledningskontoret ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman 
Tf Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Inledning 
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur ansvarar för två naturbruksskolor Stora Segerstad 

naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksskola, två folkhögskolor Sörängens folkhögskola 

och Värnamo folkhögskola, Smålands Musik och Teater samt Kultur och utveckling. 

Verksamhetsområdet ansvarar även för flera olika typer av bidrag och ersättningar till skolor, 

organisationer och arrangörer. 

På uppdrag av länets 13 kommuner erbjuder verksamhetsområdet naturbruksutbildning för 

länets invånare på Stora Segerstads naturbrukscentrum och Tenhults naturbruksskola. Inom 

verksamhetsområdets folkhögskolor bedrivs folkbildning, för deltagare av alla nationaliteter, 

kön och funktionsvariationer. Verksamhetsområdet erbjuder länets invånare kultur som är 

hälsofrämjande, bidrar till ett bra liv i regionen och är attraktivt för människor och företag. 

Kultur och utveckling har ett regionalt uppdrag inom konst- och bildningsområdena bild och 

form, dans, film, hemslöjd, litteratur, samt biblioteksutveckling. Sedan 2013 har 

verksamheten ett uppdrag som fristadsregion för utsatta konstnärer. Enheten bedriver även 

arbete inom områdena barn och unga, integration och yttrandefrihet. 

Inom Utbildning och kultur arbetar ca 330 medarbetare. Utbildning och kultur har en 

bruttoomslutning på ca 450 miljoner kronor. Verksamhetsområdet har en stabil ekonomi med 

en positiv budgetavvikelse på 1,6 mnkr. 

Under hösten genomfördes Region Jönköpings läns medarbetarenkät med ett överlag bra 

resultat. Handlingsplaner har upprättats för samtliga verksamheter och arbetet med åtgärder är 

igång sedan december. 

Årets antagning har varit bra på både naturbruksutbildningarna och på folkhögskolorna och på 

Stora Segerstads naturbrukscentrum har man nu fler elever än någonsin tidigare. Den nya 

yrkesbytarutbildningen mot skogsmaskinsförare går bra och flera studenter har även valt att 

gå vidare på fördjupningsdelen. Beslut har även fattats om att starta en ny 

yrkesbytarutbildning inom lantbruk. Bra elevunderlag bidrar till en god ekonomi vilket leder 

till att verksamheten har kunnat genomföra flera viktiga investeringar. På Tenhults 

naturbruksskola står nya hästanläggningen i Riddersberg klar med unika lösningar för att 

kunna utbilda morgondagens hästskötare. 

Under hösten har Värnamo folkhögskola startat upp en ny teaterutbildning Teaterfolk för 

personer med intellektuell funktionsvariation. Utbildningen är ett projekt  finansierat av 

Allmänna arvsfonden. Jönköpings folkhögskola har startat upp en konstskola som visat sig 

vara av stort intresse för studerande. 

Under hösten repriserade Smålands musik och teater musikalen Spelman på taket, vilket 

återigen var en mycket uppskattad produktion. 

Under april månad besökte Smålands musik och teater länets mellanstadieelever med pjäsen 

ElvaTolv - ingen lek. En klassrumsföreställning som tar upp problemet med hemmasittare. 

Även favoriten Olga kastar lasso spelades för länets barn under det gångna året. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

15 66% 15 58% 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

4 17% 6 23% 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

4 17% 5 19% 

Antal mätetal som 
mäts 

23 100% 26 100% 

Andelen mätetal som uppfylls ökar under 2019.  I jämförelse med föregående år har andelen 

elever med godkänd examen ökat och verksamheten ser positiva effekter på det arbete som 

görs. Mätetalen personalhälsa och matsvinn per restaurangportion går från att inte vara 

uppfyllda till att nu nå uppsatt mål jämfört med föregående år. Däremot når Smålands musik 

och teater inte publikmålen varken i eller utanför Spira. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Utbildningsverksamheterna erbjuder utbildningar med en stor efterfrågan på 

arbetsmarknaden, exempelvis fritidsledare, socialpedagoger och samtliga yrken inom de 

gröna näringarna. Merparten av deltagarna på Värnamo folkhögskola och Naturbruksskolorna 

har ett arbete som väntar på dem efter slutförd utbildning. 

För att öka intresset för utbildningarna medverkar naturbruksskolorna vid olika mässor på 

Elmia. Skolorna genomför aktiviteter såsom julmarknad, kosläpp, minizoo och öppet hus-

dagar. 

I Värnamo genomfördes konferensen Röster om yttrandefrihet som berörde aspekter på och 

samtal om det fria ordets förutsättningar. Konferensen gav publiken viktiga insikter i den allt 

mer angelägna frågan om yttrandefrihetens begränsningar och möjligheter. 

Strategiska mål: 

Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på 

naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med 

hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 

arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: 

Utgå från behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 

dimensionering och inriktning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Antal antagna 
elever i förhållande 
till budgeterat antal 
utbildningsplatser 

1 1,1 Antagningen till höstens gymnasieutbildningar var mycket 
god. Jämfört med avgångsklasserna VT 2019 så ökar 
antalet studerande med 28 elever. 

  

  
Sökande per 
utbildningsplats 
(folkhögskolan) 

2 2,3 Söktrycket till samtliga inriktningar är fortsatt högt. I 
jämförelse med föregående år är ökningen 0,3 
sökande/utbildningsplats. 

Uppdrag/mål: 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli kunskapscentra för naturbrukets 

aktörer 

Aktiviteter Analys 

VO Utreda förutsättningen för att starta 
arbete med att etablera öppen testbädd 

Ett arbete pågår för att identifiera vilka områden som kan 
vara aktuella att utveckla testbäddar inom, utifrån 
näringens behov med särskild fokus på en hållbarhetsdriven 
utveckling. 

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, 
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Aktiviteter Analys 

akademi och andra organisationer kan samverka vid 
utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, 
processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda 
områden. 

  

Uppdrag/mål: 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner 

Aktiviteter Analys 

VO Följa upp relevanta delar i 
naturbruksutredningen 

En plan för en ny branschanalys har tagits fram som 
kommer att genomföras under 2020 inför ett nytt avtal 
med kommunerna. 

Strategiska mål: 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i 

kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. 

Framgångsfaktorer: 

Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria 

kulturlivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare och 

fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings 

län. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Publik Smålands 
Musik och Teater 
- Kulturhuset Spira 

70 000 61 136 Det finns en generell minskning på flertalet av 
produktionerna, det visar sig tydligast inom klassisk musik. 
En översyn av redovisningsprinciperna för publiken har lett 
till en hårdare bedömning av publiktalen vilket också bidrar 
till ett lägre resultat jämfört med tidigare år. 

  
Publik Smålands 
Musik och Teater 
- utanför 
kulturhuset Spira 

30 000 24 987 Intresset för att skapa kommunavtal har varit svalt från 
länets kommuner. Under gångna året har endast ett avtal 
träffats, med Värnamo kommun, vilket gör att det nu finns 
två avtal (Värnamo och Jönköping). Smålands musik och 
teater har istället påbörjat ett samarbete med de lokala 
teaterföreningarna för att nå länets scener. 

Produktionen Silver Star skapades för att turnera i länet 
men produktionen lockade bara ett mindre antal besökare. 

  
Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

25 000 29 672 Under året har Smålands musik och teater producerat flera 
föreställningar för barn och unga i länet genom ett erbjuda 
skolföreställningar. För gymnasieelever och lärare spelades 
Fröken Julie och länets förskoleklasser fick ta del av Olga 
kastar lasso. 

Under april månad besökte Smålands musik och teater 
länets mellanstadieelever med pjäsen ElvaTolv - ingen lek. 
En klassrumsföreställning som tar upp problemet med 
hemmasittare. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel kommuner 
inom länet där det 
varit föreställningar 
eller annan 
kulturverksamhet 

100 % 100 % Smålands musik och teater och Kultur och utveckling har 
haft föreställningar/aktiviteter i alla länets kommuner. 

Uppdrag/mål: 

Verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med 

kommuner och/eller lokala aktörer 

Smålands musik och teaters långsiktiga arbete med skolor och elever har varit positivt under 

2019. 

Ett stort arbete med kartläggning av länets scener och vilka förutsättningar de erbjuder har 

gjorts och samarbetet med teaterföreningarna har utvecklats. 

Uppdrag/mål: 

Verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för skilda 

smakriktningar 

Smålands musik och teaters arbete med att nå och komma ut till länets alla invånare bygger på 

en lyhördhet för publikens röst. Verksamheten har verkat för att skapa produktioner som har 

ett format anpassat för turné och de scener som finns i länet. 

Uppdrag/mål: 

Samverka med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera 

Smålands musik och teater arbetar systematiskt med samverkan med amatörteatergrupper i 

länet. Detta sker i flera former- mentorskap, workshops, inlånade skådespelare till 

produktioner och utbyte av kunskap. 

Vulkanteatern och teaterstickorna medverkade under 2019 i Fröken Julie, Melancholia och 

Spelman på taket. I Melancholia var stora delar av det konstnärliga teamet avgångselever från 

Dramatiska institutet i Stockholm. 

Utöver detta har en workshop genomförts med Teaterstöparna i Öreryd och det planeras 

ytterligare workshops med fler aktörer. På musiksidan arbetar Smålands musik och teater 

kontinuerligt med lokalsamhället. Exempel på detta under året är: 

 Året startade med ett samarbete mellan Smålands musik och teater och amatörkören 

Jönköpings Kammarkör i operaproduktionen Barberaren i Sevilla. 

Kammarmusikserien avslutades med en konsert där även studentkören från SVF 

deltog. 

 Smålands musik och teater bistod amatörgruppen Minopera med instrument och 

inventarier. 

 Riksorganisationen för unga musikanter anordnar årligen en tävling som i år hölls på 

Kulturhuset Spira. Vinnare har ingått i den nystartade serenadensemblen som 

tillsammans med Smålands musik och teaters sinfonietta turnerat i länet. 

 Ett nationellt och internationellt samarbete har genomförts med Högskolan för scen 

och musik från Göteborg. En storslagen söndagssymfoni genomfördes tillsammans. I 

denna symfoni hade verksamheten även bjudit in elever från Hochschule Düsseldorf. 

 Alla kulturskolor i länet är inbjudna att utan kostnad få lyssna på båda de klassiska 
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konsertserierna. 

 Under hösten medverkade 3 amatörkörer från Jönköping i produktionen Juloratoriet i 

Kristinekyrkan. 

 Ett samarbete med 200 småländska sångare genomfördes på Spira i oktober. 

 Även Unga Spira samarbetar med amatörer. 

 I produktionen Rytmen 2.0 arbetade Sinfoniettan tillsammans med både professionella 

dansare samt unga amatördansare. 

 Gymnasieskolor samt folkhögskolor har framfört lunchlyrik med bland annat 

egenskrivet material.  

 Suzukiföreningen hade en stor konsert på Spira under sommaren. 

 Sedan en tid tillbaka finns ett kulturellt skolpaket där skolorna erbjuds minst 5 möten 

på ett tema kopplat skolans inriktning. I detta paket ingår det bland annat möten med 

verksamhetens alla delar, närvaro vid repetitioner, genrep och till sist se en konsert 

eller föreställning. 

Uppdrag/mål: 

Smålands Musik och Teater ska skapa fler kulturella möten 

Smålands musik och teater har en omfattande verksamhet mot civilsamhället. Bland annat 

genom uthyrning av lokaler, samverkan med kommuner, teaterföreningar, amatörorkestrar 

och körer. De konstnärliga cheferna och ledarna håller bland annat på med ett omfattande 

arbete med att kartlägga regionens bygdegårds- och amatörteaterkultur. Återskapade av 

kulturskolesamverkan pågår. 

Ett aktivt mentorskap från välkända och etablerade musikalartister samt dansare, ledde till 

självförtroende i yrkesval från blivande professionella musikalartister i Teatertolvan i Eksjö. 

Speglingar är ett forum där verksamheten belyser, kommenterar och fördjupar sig i samtiden 

genom samtal och seminarier eller scenkonst i olika former – ofta med en koppling till vad 

som spelas på våra scener. Årets Speglingar har haft teman som land och stad med Charlotta 

Melander och klimathotet med Björn Wiman. 

Under produktionen Melancholia arrangerades en föreställning av monologen MEE och XX 

sprungen ur regionens stora enkät till ungdomar om psykisk ohälsa. 

Aktiviteter Analys 

 Systemmätetal ska tas fram för antal 
föreställningar som utövas i samverkan med 
civilsamhället. 

Utvärdering av årets resultat pågår och frågan diskuteras 
inom ramen för samverkan med civilsamhället med 
Regional utveckling. 

Uppdrag/mål: 

Verka för att länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv, präglat av hög kvalitet 

inom både bredd och spets 

Kultur och utveckling har under det gångna året fortsatt med utvecklingsinsatser inom 

prioriterade konstområden utifrån uppdragsbeskrivningen i nära samverkan med aktörer i hela 

länet. 

Årets kulturforum genomfördes i Gislaved med fokus på barns och ungas kultur för att bland 

annat uppmärksamma barnkonventionen i förhållande till kulturen. Kulturforum arrangeras 

för att möta den statliga förordningen för samverkansmodellen avseende samråd och 

samverkan samt den regionala kulturpolitiska inriktningen. För att synliggöra länets kulturliv 

och främja ökad samverkan mellan kultursektorns aktörer. En årlig mötesplats för dialog och 
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kunskapsutbyte mellan kultursektorns aktörer för att tillsammans identifiera framtida och 

prioriterade utmaningar samt utbyta tankar och visioner för att utveckla kulturlivet i 

Jönköpings län. 

Kultur och utveckling och Västra Götalandsregionen arrangerade konferensen ”röster om 

yttrandefrihet” på Gummifabriken i Värnamo. Det har funnits ett behov under flera år att 

fokusera kring frågorna om yttrandefrihet eftersom de blir allt mer profilerade både globalt 

och nationellt. Vårt fleråriga arbete att ta emot fristadsförfattare gör att vi nu ville ta ett 

bredare perspektiv på den här frågan och ge kunskap om vad yttrandefrihet betyder. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
En utmaning som gymnasieskolorna har är att säkerställa att fler elever når gymnasieexamen. 

Genom skolans arbete med elevhälsa, frånvaro och systematisk uppföljning av elevernas 

studieresultat kan man se att fler nått examen. 

Tenhults naturbruksskolas långsiktiga arbete inom området miljö och hållbarhet premierades 

hedrande av klimatrådet med utmärkelsen årets klimatpris. 

Kultur och utveckling har påbörjat ett internationellt forskningsprojekt, Crossing Motion, med 

samarbetsparters inom länet, interregionalt och nationellt. Projektet ämnar utforska, utveckla 

och fördjupa kunskapen tvärkonstnärligt mellan dans, musik och innovation. 

Genom projektet Skrivkultur har 29 professionella författare i Jönköpings län fått möjlighet att 

få sitt bokmanus lektörsläst innan det skickas till förlag, vilket Region Jönköpings län är 

ensamma om att erbjuda i Sverige. 

Verksamhetsmått Utbildning och kultur 

Utbildning och kultur Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring Budget 2019 

Egna folkhögskolor - deltagarveckor 14 004 14 116 -112 12 700 

Egna folkhögskolor 
- uppdragsutbildning 

1 166 2 705 -1539  

Övriga folkhögskolor - deltagarveckor 34 864 35 373 -509 35 600 

Summa 50 034 52 194 -2160  

Gymnasieutbildning naturbruk 
- elevveckor 

14 800 14 464 336  

Uppdragsutbildning naturbruk 
- elevveckor 

3 325 2 416 909  

Summa 18 125 16 880 1 245  

Naturbruksskolornas uppdragsutbildningar som innefattar vuxenutbildning och 

gymnasiesärskola har under året ökat studerandeantalet. Störst ökning ses inom 

yrkesutbildningen mot skogsmaskinsförare och den skogliga basårsutbildningen på Stora 

Segerstads naturbrukscentrum. Vid Tenhults naturbruksskola har det genomförs utbildningar 

inom trädgård. Även gymnasiesärskolan har ökat. 

På folkhögskolornas uppdragsutbildningar noteras att deltagarveckorna sjunkit kraftigt och 

det beror främst på att antalet deltagare på etableringskursen minskat. 

Verksamhetsmått Smålands musik och teater 

Smålands musik och teater Utfall 2019 Budget 2019 
Budgetavvikel

se 
Utfall 2018 

Publik Kulturhuset Spira 61 136 70 000 -8 864 70 121 

Publik utanför Kulturhuset Spira 24 987 30 000 -5 013 30 111 

Totalt antal publik 86 123 100 000 -13 877 100 232 

Föreställningar i Kulturhuset Spira 390   439 
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Föreställningar utanför Kulturhuset 
Spira 

145   203 

Totalt antal föreställningar 535   642 

Publik per föreställning Kulturhuset 
Spira 

157   159 

Publik per föreställning utanför 
Kulturhuset Spira 

172   148 

Publik per föreställning 161   156 

Det finns en generell minskning på flertalet av produktionerna, det visar sig tydligast inom 

klassisk musik. En översyn av redovisningsprinciperna för publiken har lett till en hårdare 

bedömning av publiktalen vilket också bidrar till ett lägre resultat jämfört med tidigare år. 

Strategiska mål: 

Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog 

med civilsamhället 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 

Aktiviteter Analys 

VO Ta fram handlingsplaner kopplade till 
Kulturplanen 

Dialoger med verksamheterna som upprätthåller stöd från 
kultursamverkansmodellen genomfördes under hösten. 
Kulturutskottet var sammankallande och dialogerna gav en 
god insikt i verksamheternas utmaningar och framgångar. 
Fokus i samtalen var hur väl uppdragsbeskrivningen följs 
upp och jobbas med i respektive verksamhet. Arbetet med 
handlingsplaner kopplade till Kulturplanen pågår. 

VO Årliga dialogmöten (kultur) Årets stora möte för kulturen i länet, Kulturforum 
genomfördes i november i Gislaved. Tjänstemän, politiker 
och kulturorganisationer/aktörer samtalade och möttes i en 
öppen och kreativ miljö. Fokus på årets forum var barn och 
ungas möjlighet och tillgång till kultur. Utvärderingen av 
forumet visar på vikten av att kraftsamla och skapa miljöer 
för att utveckla prioriterade områden inom kulturplanen. 

Strategiska mål: 

Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin 

utbildning med godkänd examen inom tre år. 

Framgångsfaktorer: 

Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel elever på 

90 % 87 % Sammantaget når skolorna inte målet. En fokuserad 
satsning på Tenhults naturbrukscentrum med att stötta 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

naturbruksprogram
met som slutför sin 
utbildning med 
godkänd examen 

varje elev mot godkända betyg har gett positiva resultat. 
Andel elever med godkänd examen ligger på 92 %. Även 
Stora Segerstad naturbrukscentrum har arbetat hårt med 
frågan och ökade andelen elever med godkänd examen till 
81%. I jämförelse med föregående år har andelen elever 
med godkänd examen ökat och verksamheten ser positiva 
effekter på det fokuserade arbete som görs. 

Strategiska mål: 

Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser 

Framgångsfaktorer: 

Utbildningsinnehåll anpassat till deltagarnas behov 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel deltagare 
som slutför kurs 
inom folkhögskolan 

85 % 90 % De allra flesta deltagarna slutför sina kurser på 
folkhögskolan. De flesta av de avhopp som sker under året 
sker under höstterminen, och oftast ganska tidigt under 
terminen. De som väl har bestämt sig för att skolan och 
utbildningen känns rätt stannar kvar och fullföljer. 

Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % -49,4 % Resor i tjänsten/uppdraget sker enligt riktlinje för möten 
och resor på ett effektivt, ekonomiskt, säkert och 
miljöanpassat sätt. Resfria möten prioriteras och antalet 
möten via Skype har ökat kraftigt. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % -50,1 % Verksamhetsområdet följer Region Jönköpings läns 
riktlinjer för resor och möten. 

VO  
Antal km, 
verksamhetens 
egna fordon 

 419 159 
km 

Marginell ökning 2019 jämfört med 2018. Mätetalet är inte 
målsatt, men följs upp årligen. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-17 % -52 % Utbildning och kultur uppnår målet. 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

0 % -55 % Utbildning och kultur uppnår målet. 

 

Aktiviteter Analys 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Verksamheterna känner till och utgår från Riktlinjer för 
möten och resor. Vid inbjudan till 
konferenser/utbildningsdagar tar verksamheterna hänsyn 
till att kunna delta via länk, vid behov anpassas start/sluttid, 
samåkning uppmanas och i första hand väljs en plats som 
ligger tillgänglig för kollektivtrafik eller gång-/cykelavstånd. 

VO Utbildning i digital mötesteknik Respektive verksamhet inom Utbildning och kultur 
analyserar behovet av utbildning i digital mötesteknik och 
erbjuder berörd personal detta. 

VO Installera utrustning för att möjliggöra 
resfria möten 

Respektive verksamhet inom Utbildning och kultur 
analyserar sitt behov av utrustning för att genomföra resfria 
möten. 

VO Främja ett ökat cyklande bland personal 
inom Utbildning och kultur 

Verksamheter inom Utbildning och kultur med behov av el-
cyklar införskaffar detta till verksamheten för att främja ett 
mer hållbart resande. 

Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Aktiviteter Analys 

VO RH-checklista 2019 Verksamheterna inom Utbildning och kultur har gått 
igenom sina riskhanteringslistor (RH-checklista) och 
uppdaterat dessa 

Uppdrag/mål: 

Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Matsvinn per 
restaurangportion 

-8 % -20,5 % Verksamhetsområdet når målet med god marginal. 
Minskningen beror till stor del på att samtal med 
verksamheterna ägt rum och att mätningen nu sker enligt 
riktlinjer. 

 

Aktiviteter Analys 

 Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta 
upp en målsättning för att minska matsvinnet 
samt ge förslag på åtgärder för att minska 
detta. 

Sörängens folkhögskola, Värnamo folkhögskola, Tenhults 
Naturbruksskola och Stora Segerstads Naturbrukscentrum 
mäter sitt matavfall 2 gånger/år. 
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Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

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 övrig livsmedelskrav. I tredje 

hand väljer vi ekologiska livsmedel. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Andel 
svenskproducerat 
oberett kött, mjölk 
och ägg 

93 % 93,1 % Målet uppnås. En översyn av ekologiska livsmedel, 
matsvinn, svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg 
samt kaffe, te och kakao med sociala och etiska krav har 
genomförts på folkhögskolorna hösten 2019. 

  
Andel svenskodlad 
frukt och grönt 

18 % 24,2 % Alla verksamheter uppnår målet. 

  
Andel MSC-märkt 
fisk och skaldjur 

68 % 80,2 % Alla verksamheter uppnår målet. 

  
Andel ekologiska 
livsmedel 

55 % 46,7 % Översyn har gjort på folkhögskolorna med fokus på 
ekologiska livsmedel samt matsvinn. Stora Segerstads 
Naturbruksgymnasium väljer svenskt och närproducerat 
före ekologiskt. 

  
Andel kaffe, te och 
kakao med sociala 
och etiska krav 

95 % 92,7 % En översyn av ekologiska livsmedel, matsvinn, 
svenskproducerat oberett kött, mjölk och ägg samt kaffe, 
te och kakao med sociala och etiska krav har genomförts 
på folkhögskolorna. 

 

Aktiviteter Analys 

 Inköpen av livsmedel bör anpassas efter 
säsong 

Tenhults Naturbruksskola använder mycket av skolans 
egenodlade produkter och Stora Segerstads 
naturbrukscentrum prioriterar svenskodlade produkter då 
livsmedlen per automatik blir säsongsanpassade. 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Inom ramen för ett uppdrag av HR inom Region Jönköpings län ut- och fortbildar Sörängen 

och Värnamo folkhögskolor läkare rekryterade från ett annat EU-land i svenska språket och i 

kulturell förståelse. Uppdraget går under namnet Akademikerspåret- svenska för läkare. 

I nära samarbete med rekryteringsspecialisterna i Region Jönköpings läns utlandsgrupp 

planeras och genomförs utbildningar utifrån deltagarnas behov. Syftet med uppdraget är att se 

till att de utlandsrekryterade läkarna har tillräcklig god språklig och kulturell förståelse för att 

fungera väl mot patienterna inom vården. Täta utvärderingar sker med vårdens 

verksamhetschefer för att tillse att så sker. 

Under hösten genomfördes i Gislaved för första gången Kulturforum UNGA, en arena för 

dialog av och med unga i Jönköpings län. Enligt FN´s barnkonvention har alla barn rätt till 

kultur och vid detta tillfälle gavs unga möjlighet att uttrycka sin syn på kulturen i vårt län. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
I den medarbetarenkät som genomfördes under hösten får Utbildning och Kultur överlag höga 

resultat med ett sammantaget resultat på hela 86 av 100 när det gäller ledarskap, 75 för 

motivation, 70 på styrning och 77 för hållbart medarbetarengagemang. Området hållbart 

säkerhetsengagemang får emellertid sammantaget ett lägre resultat på 68 av 100, vilket 

förklaras av att Smålands Musik och Teater har ett lågt resultat för området kränkande 

särbehandling när det gäller personalgruppen kulturarbetare (53). I övrigt har verksamheterna 

höga resultat även inom detta område. Alla mätområden, förutom personalsäkerhet, har 

förbättrats sedan mätningen 2016. I synnerhet ledarskapet har ökat från höga 80 till 86. 

Området arbetsrelaterad ohälsa som var lågt 2016 har ökat från 56 till 63. Handlingsplaner har 

upprättats för samtliga verksamheter och arbetet med åtgärder är igång sedan december. 

Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Samtliga medarbetare har informationsmöten och deltar i arbetsplatsträffar. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 90 % Verksamheten är väldigt nära måluppfyllelse. (Resultat 
89,6%) 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 79 % Kompetensutvecklingssamtal har genomförts i samband 
med medarbetarsamtal men inte redovisats separat. 
Därför borde utfallet sammanfalla med ovanstående. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

3,5 % 3,3 % Verksamheten når uppsatt mål. 

 

Aktiviteter Analys 

 Inom Region Jönköpings läns 
verksamheter är heltid norm. 

Vid nyanställning erbjuds alla heltidstjänst enligt gällande 
norm. 

Bilda en arbetsmiljökommitté för att lyfta 
såväl fysik som psykosocial arbetsmiljö. 

5 möten har genomförts under året. 

Komplettera befintlig handlingsplan för det 
fortsatta arbetsmiljöarbetet 

Inom samtliga verksamheter har handlingsplaner för att ta 
hand om medarbetarenkätens resultat tagits fram och 
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Aktiviteter Analys 

arbetet med åtgärder har påbörjats. 

Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Vid rekrytering och introduktion av nya medarbetare förs en dialog om diskriminering och 

likabehandling kring ett skriftligt material. En utbildning om diskriminering och 

likabehandling har genomförts för alla medarbetare på Smålands Musik och Teater och en 

medarbetarhandbok har tagits fram som behandlar verksamhetens syn på dessa frågor. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Samtliga chefer deltar i nätverk för engagerat ledarskap. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Aktiviteter Analys 

 SMOT ska verka för att det fria kulturlivet 
ska få förutsättningar för att utöva sin 
kulturverksamhet på Spira till rimlig kostnad. 

Varje projekt har sina specifika förutsättningar och behov 
och därför är det svårt för verksamheten med generella 
villkor för arrangörerna. Inkomna önskemål tas alltid emot 
och resursprövas i verksamheten innan beslut fattas. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 1 598 tkr Verksamhetsområdet har totalt sett en positiv 
budgetavvikelse på 1,6 mnkr. 

Budgetavvikelsen för Region Jönköpings läns egendrivna 
folkhögskolor uppgå till 2,6 mnkr. Ökade statsbidrag är 
främsta anledningen till uppnått resultat. För övriga 
folkhögskolor är budgetavvikelsen också positiv och uppgår 
till 1,0 mnkr. Antal veckor utanför regionen har minskat 
och dessutom varierar priset per deltagarvecka ganska 
mycket. 

Övrig kulturverksamhet redovisar positiv budgetavvikelse 
på 1,9 mnkr. Orsaken är främst uppkomna vakanser. 
Budgetavvikelsen för Smålands Musik och Teaters 
genomförda verksamhet är positiv och uppgår till 0,6 mnkr. 
Till detta kommer extraordinära kostnader på 4,5 mnkr 
vilket gör att den sammantagna budgetavvikelsen är 
negativ och uppgår till 3,9 mnkr. Musikalen Spelman på 
taket uppnådde ekonomisk balans. 

Naturbruksgymnasierna redovisar ett positivt resultat på 
2,0 mnkr. Totalt ackumulerat resultat gentemot länets 
kommuner uppgår till 9.2 mnkr. 

  

  

  
Egenfinansieringsgr
ad - Smålands 
Musik och Teater 

16 % 13 % Egenfinansieringsgrad 2019: 13%. 

Då 2019 års repertoar innehöll en mindre musikal än 
föregående år blev biljettintäkterna lägre vilket direkt 
påverkar egenfinansieringsgraden. 
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Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Ekonomi i balans. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Smålands Musik och Teater sparar alla framgångsrika produktioner för att kunna återanvända 

dessa för att ständigt utöka repertoaren av kvalitativa och ur publikens perspektiv attraktiva 

produktioner. 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, 

kansli, kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med såväl ledning 

som stöd. Nettobudgeten för 2019 är 316 mnkr och under året har verksamheten i snitt haft 

cirka 385 faktiskt antal årsarbetare. Inom regionledningskontoret och verksamhetsnära 

funktion pågår aktiviteter inom regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en 

attraktiv region, i syfte att vara bästa platsen att växa upp och åldras på. 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård och arbete med förflyttning mot nära 

vård, har fortsatt med utgångspunkt i det arbete som startades 2018. Tillgänglighet är ett 

prioriterat område, där kapacitets- och produktionsstyrning utvecklas vidare inom flera 

verksamheter. I länets handlingsplan för jämlik hälsa har många aktiviteter genomförts, varav 

ett stort antal inom området psykisk hälsa. Lärcafé-verksamheten har utvecklats och ledare 

har utbildats i hela länet. Stort fokus på samverkan med kommunerna bl a genom 

strategigrupperna barn och unga, äldre, psykiatri och missbruk samt inom e-hälsoområdet. 

En handlingsplan för att bli bäst i Sverige på digitala tjänster och stödsystem har integrerats i 

arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Under 2019 har Tobakshjälpen lanserats på 

1177, detta är ett av flera digitala hjälpmedel för invånarna. Kunskapsstyrning utvecklas 

gemensamt i sydöstra sjukvårdsregionen och nationellt. 

Inom ramen för Agenda 2030 pågår arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 

liksom med mänskliga rättigheter. Under 2019 påbörjades arbetet med revidering av 

hållbarhetsprogrammet. 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) beslutades i december 2019 av regionfullmäktige. 

Andra pågående arbeten inom regional utveckling är hållbarhetscheckar, 

digitaliseringscheckar, exportsamverkan och utländska direktinvesteringar. 

Regional utveckling har under årets förstärkts med fler chefer och medarbetare för att 

ytterligare utveckla arbetet med regional utveckling i länet och i enlighet med det nationella 

uppdraget. 

Tre ledarprogram, program för framtida chefer och nätverk för engagerat ledarskap har 

genomförts. Genom dessa program finns alla chefer med i chefsutvecklingen. 

För rätt använd kompetens pågår t ex projektet mer tid för patienten, där arbete sker för att 

minska dubbeldokumentation. Ny arbetstidsmodell, 80-10-10  prövas inom några enheter.  

Under året har arbetet för oberoende av bemanningsföretag fortsatt och kostnaderna har 

minskat jämfört med föregående år. Läkarutbildningen, studieort Jönköping startade i januari 

2019 och planering av tandläkarutbildning pågår. 

Under 2019 har arbetet med civilt försvar pågått utifrån överenskommelser med MSB, SKR 

och Socialdepartementet. Fokus har varit på kartläggning inom befintlig verksamhet och 

kunskapshöjning för nyckelfunktioner. 

Resultatet i medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten visar sammantaget på 

goda resultat i verksamhetsområdet. Under våren 2020 arbetar varje avdelning med sina 

resultat. Ekonomin i verksamhetsområdet är i balans och måluppfyllelsen är något högre än 

föregående år. 
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2019-12-31 Andel 2018-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

6 50 % 2 22 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

3 25 % 4 45 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 25 % 3 33 % 

Antal mätetal som 
mäts 

12 100 % 9 100 % 

Den totala måluppfyllelsen är god och har förbättrats jämfört med föregående år. 

Tjänsteresorna med egen bil ligger högt och bör kunna reduceras framöver. 
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Perspektiv: 

Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: 

Personcentrerad vård med hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: 

Utveckla den personcentrerade vården 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta utveckla den personcentrerade 
vård och inkludera patientföreningar och 
brukarråd i arbetet. 

Dialogträffar med patientföreningar har fortsatt under året, 
liksom utvecklingen inom hälsocafé.  Verksamheten pågår 
med flera lärcaféer och levande bibliotek. 

Uppdrag/mål: 

Existentiell hälsa och andlig vård 

Enligt plan 

Aktiviteter Analys 

 Arbeta med WHO:s åtta existentiella 
dimensioner 

Arbetet med att stärka den existentiella hälsan har under 
året breddats och utvecklats. Samtalsgrupper kring 
livsfrågor har genomförts med patienter och invånare inom 
psykiatrin, onkologin och i primärvården. Möjligheten till 
existentiell reflektion erbjuds även medarbetare inom 
hälso- och sjukvården. Metodiken för samtalsgrupperna 
bygger på WHO:s folkhälsoenkäter där åtta dimensioner 
med betydelse för den existentiella hälsan har identifierats. 
Insatserna präglas av ett salutogent förhållningssätt som 
främjar nyorientering och upprätthållande av hälsan. En rad 
utbildningstillfällen och seminarier har genomförts lokalt 
och nationellt och ämnet har integrerats i olika 
utbildningsprogram. Existentiell hälsa utgör ett eget 
utvecklingsområde inom det breda folkhälsoarbetet. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta aktivt med etik och bemötande 

Enligt plan 

Aktiviteter Analys 

 Höja den etiska kompetensen hos 
medarbetare och förtroendevalda 

20 personer har genomgått den årliga ”Etikskolan” för nya 
etikombud. 

  Välbesökta lunchsamlingar har genomförts på 
länets tre sjukhus vid totalt tio tillfällen.  

  Etikrådet medverkar regelbundet i 
utbildningsprogram för AT- och ST-läkare samt i 
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Aktiviteter Analys 

den nya decentraliserade läkarutbildningen. 

 Efterfrågan på medverkan i utbildningar och 
seminarier på arbetsplatsnivå är fortsatt stor. 

 Främja samtal och etisk reflektion i 
planering, beslut och daglig verksamhet 

Etikombudsverksamheten är ett sätt att främja den etiska 
reflektionen på arbetsplatsnivå. Utöver 
utbildningsarrangemang medverkar Etikrådet löpande i 
framför allt intern debatt och opinionsbildning. Det sker 
bland annat genom krönikor i personaltidningen Pulsen och 
via övriga kommunikationskanaler. 

 Ge vägledning och stöd kring etik och 
förhållningssätt 

Etikrådet utgör i förekommande fall remissinstans i frågor 
med etisk anknytning. Behov av etisk vägledning efterfrågas 
kontinuerligt från regionens verksamheter, både i generella 
frågor och i specifika kliniska fall. Skriftliga riktlinjer 
publiceras på folkhalsaochsjukvard.rjl.se. Under året har 
följande riktlinjer särskilt uppmärksammats och reviderats: 

 Riktlinjer för mötet med patienter i 
receptionslokaler, väntrum och behandlingsrum 

 Gåvor och förmåner från patienter och anhöriga 
till personal inom hälso- och sjukvård och 
tandvård. 

 Arbete med prioriteringar i vården Under hösten har tre samlingar anordnats, en på varje 
sjukhuset, dit både medarbetare och förtroendevalda var 
inbjudna. Hur gör vi eller hur borde vi göra när behoven 
inom sjukvården är större än resurserna?" Vem bestämmer 
hur prioriteringarna ska göras? Vem ska stå tillbaka? Kan vi 
prioritera på ett ”rättvist” sätt? Föreläsare var Eva 
Arvidsson, allmänläkare och medicine doktor, som 
disputerat på ämnet prioriteringar i primärvården. 

Uppdrag/mål: 

Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

 Tillgänglig vård Läkarrekrytering, kapacitets- och produktionsplanering, 
arbete med förändrade arbetsrutiner, utbildningsinsatser 
avseende registrerings- och dokumentationsrutiner är 
exempel på pågående aktiviteter för en förbättrad 
tillgänglighet. Andra exempel är framtagna handlingsplaner 
inom röntgen avseende områdena mammografi samt MR. 

Nya kömiljarden gav Region Jönköpings län ett stort 
resurstillskott under hösten. En plan togs fram för 
satsningar inom tillgänglighetsområdet. Inför 2020 kommer 
ytterligare pengar i kömiljarden - planering för fördelning 
och användningen av dessa medel pågår. 

Uppdrag/mål: 

Närakuter 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt arbete med närakuter Sammanfattningsvis har arbetet med de tre gemensamma 
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Aktiviteter Analys 

Närakuterna fortlöpt som förväntat under året. 

Namnändring från Jourcentral till Närakut är genomförd. 

Flytt av Närakut Jönköping är genomförd och verksamheten 
har varit igång ett år i de nya lokalerna. Samtal har förts 
under året med utsedda skyddsombud gällande 
arbetsmiljö. Riskbedömning har genomförts i samverkan 
där planerade åtgärder i stort är genomförda. Beslut från 
Arbetsmiljöverket har ännu inte inkommit. 

Organisationsförändringen som ledde till att varje 
vårdcentral har vårdgivaransvaret på aktuellt pass har 
fungerat som planerat. Samverkan och uppföljning sker 
även regelbundet mellan primärvårdsenheten och 
samordnarna. 

Besöksstatistik för de tre Närakuterna följs månatligen och 
ligger i nivå jämfört med föregående år. 

Uppdrag/mål: 

Fast vårdkontakt 

Aktiviteter Analys 

 Erbjuda patienter en fast vårdkontakt Personer med behov av samordning får fast vårdkontakt i 
samband med utskrivning från sjukhus. Det är 
vårdsamordnare på listad vårdcentral som är fast 
vårdkontakt under den processen. Arbete pågår för att 
sprida arbetssätt även till personer med behov av 
samordning som får vård hemma. 

Uppdrag/mål: 

Mobila närsjukvårdsteam 

Aktiviteter Analys 

 Arbete med mobila tvärprofessionella 
närsjukvårdsteam 

Spridning av arbetssätt förstärkt samverkan mellan 
vårdcentral och kommunernas hemsjukvård med 
Estherteam pågår i länet. Ny överenskommelse tas fram när 
det gäller samverkan när Esther är hemma. 

Uppdrag/mål: 

Sveriges bästa digitala vård 

Aktiviteter Analys 

 Implementering av ehälsa (IT) ska ske på 
ett kostnadseffektivt sätt som leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården 

Under 2019 genomfördes ett flertal insatser kopplat till 
digitala vårdmöten och första linjens digitala vård, 
exempelvis videomöte i specialistvården, pilot på 
Wetterhälsan med automatiserad anamnes och asynkron 
digital dialog med patienter samt upphandling av plattform 
för digitala vårdmöten i primärvården. Införande av 
formulärtjänsten hälsodeklaration inför operation pågår i 
samverkan inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

Arbetet med Min vårdplan cancer fortsätter inom fler 
diagnoser och omfattar nu bröstcancer och prostatacancer. 
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Aktiviteter Analys 

Spridningen av iKBT (internet baserad kognitiv beteende 
terapi) löper på bra med ca 1200 startade behandlingar 
under 2019. Under våren genomfördes en stor ombyggnad 
av webbplatsen 1177.se där vi under 2019 haft 3,3 miljoner 
besök från Jönköpings län. 

Journalsystemet Cosmic har uppgraderats vid två tillfällen 
under 2019 och planering pågår för övergång till Cosmics 
beställnings- och svarssystem under 2020. Även införande 
av Cosmics mobila lösning pågår. 

 Ta fram en handlingsplan för att bli bäst i 
Sverige på digitala tjänster och stödsystem 

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för att bli bäst i 
Sverige på digitala tjänster och stödsystem tas in i arbetet 
om framtidens hälso- och sjukvård. En workshop är 
genomförd där flera exempel togs upp på behov av 
digitalisering. Under året har flera olika tester genomförs 
för att utveckla t ex digitala vårdbesök. Planering för mobila 
lösningar pågår. Under 2020 planeras för fortsatt spridning 
av flera olika digitala lösningar. 

Uppdrag/mål: 

Lärcaféer utvecklas inom ett antal prioriterade diagnoser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling av lärcaféer Utbildning av ledare till Lärcafé har genomförts vid 6 
tillfällen under året i hela länet. Deltagare på utbildningarna 
har varit från specialistvården, primärvården samt 
patientföreningar. Fram till nu har vi cirka 70 ledare 
utbildade i länet. 

Koordinatorer för Lärcafé är tillsatta, en i Jönköping, en i 
Eksjö och en i Värnamo. Arbete pågår att ta fram innehåll 
och funktion för denna roll. 

Uppdrag/mål: 

Plan för framtidens hälso- och sjukvård 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla den nära vården Arbete med att utveckla framtidens hälso- och sjukvård och 
den nära vården har påbörjats under året. Workshopar är 
genomförda i sjukvårdens ledningsgrupp, samt med 
politiker, patientrepresentanter, förtroende valda och 
tjänstemän i maj. Statliga utredningar och 
överenskommelsen om God och nära vård, samt andra 
överenskommelser används också som underlag till 
uppdraget. 

Planen ska omfatta hur omställningen till mer nära vård ska 
genomföras, inklusive kompetensförsörjning och 
investeringar. Digitaliseringen och ehälsans alla möjligheter 
blir en viktig del i arbetet. Ett delprojekt skapas för att även 
ta fram en plan hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång 
sikt. 

En projektledare tillsattes efter sommaren och arbetat har 
påbörjats. Uppdraget innebär att genomföra en nuläges 
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Aktiviteter Analys 

analys och ta fram en plan med en inriktning för framtidens 
hälso- och sjukvård utifrån Budget och verksamhetsplan 
2019 och 2020. . 

Framgångsfaktorer: 

Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Vid förändring eller utveckling av verksamheter bör frågan alltid ställas om 

beslutet/aktiviteten/projektet är inkluderande för personer med funktionsnedsättning (nedsatt 

syn-, hörsel-, kognition, rörelseförmåga eller nedsättning p.g.a. medicinska orsaker). 

Verksamheter inom Region Jönköpings län har följts upp på ett strukturerat sätt under 2019 

utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Det är dock viktigt att perspektivet finns med redan vid 

planering och beslut. 

För en person med funktionsnedsättning uppstår funktionshindret i mötet med omgivningen 

och kan avgöra hur hindrande funktionsnedsättningen blir. Alla människor, oavsett 

funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta 

del av mänskliga rättigheter. Tillgängligheten behöver beaktas och säkerställas för att 

personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till: 

 den fysiska miljön 

 transporter 

 information och kommunikation, 

 informations- och kommunikationsteknik (IT) samt IT- system 

 service och utbud av tjänster som erbjuds allmänhet 

Aktiviteter Analys 

 Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Under 2019 har tio verksamheter fördelat på tolv grupper 
genomgått hbtq-diplomering. Därutöver har fyra grupper 
AT-läkare (ca 20/grupp) genomgått enskild hbtq-
diplomering. Under året har tre Catch-up utbildningar för 
nyanställd personal på redan diplomerade verksamheter 
genomförts. En verksamhet har genomgått omdiplomering 
(genomförs för de verksamheter som hbtq-diplomerat sig 
för mer än tre år sedan). Under året har även fem större 
föreläsningar i ämnet genomförts, sammanlagt för drygt 
500 personer. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med asyl och flyktingfrågor 

Aktiviteter Analys 

 Hälsoundersökningar Årets hälsoundersökningar för nyanlända har genomförts 
kontinuerligt. 

 Anpassad kommunikation kring hälsa och 
svensk sjukvård 

Hälsokommunikationen med nyanlända i länet har 
utvecklats och stärkts under 2019. Den generella 
hälsoskolan når ca 1500 nyanlända per år och har 
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Aktiviteter Analys 

etablerats i såväl verksamheter inom Region Jönköpings län 
och länets kommuner, som inom civilsamhällets 
mötesplatser. Tandvård har introducerats som ett nytt 
ämne i skolan. 

Under året har en diabetesskola startats i samarbete med 
ett flertal vårdcentraler i länet. 120 invånare har deltagit 
under året. Även en smärtskola påbörjades i november 
månad och kommer att utvärderas under början av 2020. 

 Fortsatt samverkan och samarbete 
tillsammans med kommuner 

Länsstyrelsen har finansierat ett projekt under 2018-2019 
som fokuserar på familjehälsa i kommuner och närområden 
där det finns behov av att nå nyanlända invånare. Länets 
hälsokommunikatörer har intervjuat invånare i dessa 
områden och har i samverkan med Jönköpings kommun, 
Vetlanda kommun, Gislaveds kommun och Nässjö kommun 
startat aktiviteter för att stärka hälsan utifrån de behov som 
framkom. Projektledare från Nässjö kommun genomför 
utvärdering av projektet. 

Framgångsfaktorer: 

Bästa plats att växa upp och åldras på 

Uppdrag/mål: 

Barn och ungdomars hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Din Inre Styrka Aktiveras (DISA) - Utvärdering genomfördes 
med DISA-gruppledare vt 2019: Det finns 80 DISA-
gruppledare utbildade i länet varav 40/80 gruppledare har 
svarat på enkät. Enkäten visade på att 98 grupper har 
genomförts med uppskattningsvis 1000-1500 elever 
Nästa utbildning är planerad till februari 2020 

Dansa utan krav! Mellan år 2015-2019 har nio av tretton 
kommuner i länet genomfört interventionsgrupp med 
sammanlagt 200-250 tjejer. Våren 2020 kommer 4 
kommuner att fortsätta erbjuda interventionen. 

Mindfulness - Sju skolor och minst 14 grupper har 
genomförts. På gång framåt är Habo kommun som vill göra 
en mer genomgripande utveckling av Mindfulness i sina 
skolor. 

Uppdrag/mål: 

Främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Aktiviteter Analys 

 Fortsätta arbetet med inrättande av ett 
Barnskyddsteam 

Region Jönköpings län har uppmärksammat behovet av att 
skapa ett Barnskyddsteam som stöd till personal och avsatt 
medel för uppbyggnad under en projekttid på två år, 2018-
2019.  Barnskyddsteamet arbetar konsultativt gentemot 
verksamheterna inom Region Jönköpings län samt utbildar 
hälso- och sjukvårdens personal. Barnskyddsteamet 
samverkar nationellt med berörda myndigheter så som 
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Aktiviteter Analys 

Sveriges kommuner och regioner (SKR), Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga (Nka). 

För att förbättra arbetet och öka kunskapen har 
barnskyddsteamet, öppnat en telefonlinje där man kan nå 
någon från barnskyddsteamet, uppdaterat rutiner för 
orosanmälan och dokumentation samt FAKTA dokument, 
drygt 40 utbildningar, samverkan med socialtjänsten, samt 
byggt en byggt en webbsida på intranätet för att underlätta 
för hälso- och sjukvårdspersonal att hitta information om 
Barnskyddsteamet. 

Ärenden som kommer till Barnskyddsteamet beskriver ofta 
komplicerade situationer med oro för våld och hot men 
även situationer där det finns ett tydligt behov av stöd för 
hälso- och sjukvårdspersonal att få diskutera med någon 
som har kompetens inom området. Arbetet med 
Barnskyddsteam är förlängt, i projektform, under 2020. 

Uppdrag/mål: 

Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

 Trygg och säker in och utskrivning från 
sjukhuset 

Arbetet med in- och utskrivningsprocessen har fortsatt 
under 2019. Ingår i länsgrupp i samverkan under 
Strategigrupp Äldre. Rapport varje månad till Reko. 
Upplevelsen är att de nya arbetssätten till stora delar 
fungerar bra. Nationell punktmätning genomfördes under 
november månad där patienter intervjuades. I nuläget har 
inte resultaten presenterats. 

 Trygg och säker vård och omsorg i 
hemmet 

Fortsatt utvecklingsarbete pågår för att säkra samverkan 
mellan vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. 

Uppdrag/mål: 

Äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Arbete för att förbättra äldres psykiska 
hälsa 

Arbetet pågår tillsammans med kommunerna. Ensamhet 
har varit ett av de teman som har lyfts via länets 
pensionärsföreningar och deras hälsoombud. 

Existentiella samtal för äldre har genomförts via ett 
Arvsfondsprojekt i samverkan med Västmanlands län. 
Utvärdering visar på goda resultat. 
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Strategiska mål: 

Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå 

hälsoeffekter hos befolkningen 

Uppdrag/mål: 

Solidarisk finansiering av barn och ungdomar med stora tandvårdsbehov. 

Aktiviteter Analys 

 Översyn  - solidarisk finansiering av barn 
och ungdomar 

En gemensam central budgetpost har inrättats. Utvärdering 
kommer att ske efter 2019 för eventuell justering till 2020. 

Framgångsfaktorer: 

God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Täckningsgrad för 
den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömni
ngar) 

90 % 94 % 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. Cirka 6 900 
personer är berättigade till uppsökande tandvård. Av dessa 
tackade 4 336 ja och 94 procent av dem som tackat ja har 
fått ett besök det innebär att målet är uppfyllt även 2019. 

  
Andel berättigade 
till nödvändig 
tandvård som fått 
den utförd 

54 % 58 % De personer som är berättigade till uppsökande tandvård 
har rätt till nödvändig tandvård för samma avgift som 
gäller inom hälso- och sjukvård. Under 2019 använde cirka 
3 970 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 rekommenderad nödvändig 
tandvård också får den utförd. 
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Strategiska mål: 

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald 

Uppdrag/mål: 

Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för 

en jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i 
samtliga verksamheter 

Jämställdhetsarbete pågår enligt Hållbar 
utvecklingsprogram. I arbetet med det nya 
hållbarhetsprogrammet som börjar gälla har området social 
hållbarhet/vi är till för alla stort fokus och här tas delmål 
och aktiviteter/handlingsplan fram. 

Uppdrag/mål: 

Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt. 

Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt. 

Uppdrag/mål: 

Mångfald och likabehandling - social hållbarhet 

Aktiviteter Analys 

Arbete med mänskliga rättigheter och målen i 
social hållbarhet inom ramen för Agenda 
2030. 

Styrgrupp för social hållbarhet leds av HR-direktör och 
Folkhälsochef. I arbetsgruppen som arbetar med området 
social hållbarhet/vi är till för alla i det nya 
hållbarhetsprogrammet finns kompetenser inom bl.a. 
jämställdhet, HBTQ, HR, integration och 
funktionsnedsättningar. 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen 

- Barnbokslut 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en handlingsplan för arbetet med 
Barnbokslut 

Modell för Barnbokslut är framtagen. 

Uppdrag/mål: 

Samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala 

klyftor och garantera framtida generationers rätt till en god 

levnadsmiljö. 

Arbete pågår inom ramen för Agenda 2030 och social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
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Uppdrag/mål: 

Ta ansvar för att hela tiden utvecklas som en demokratisk plattform 

Aktiviteter Analys 

Arbete med demokratifrågorna bedrivs 
utifrån uppdrag från regionstyrelsen 

Regionstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för 
demokratifrågor och kan ge uppdrag utöver pågående 
arbete som samverkan med organisationer och föreningar 
samt bidragsgivning. Inga ytterligare uppdrag har lämnats 
från regionstyrelsen inom området demokratifrågor. 
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Perspektiv: 

Process och produktion 
Strategiska mål: 

Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

 Hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 

Grundutbildning och stöd till hälso- och sjukvårdens 
rådgivning för levnadsvanor har fortsatt. Personlig 
rådgivning via tobaksavvänjare, kvalificerade matrådgivare 
och FaR-samordnare har kompletterats med digitala stöd 
och då framför allt via Stöd och behandlingsplattformen 
1177 Mina vårdtjänster. 

Rutiner och arbetssätt för rök- och alkoholstopp inför 
operation har införts och samverkan har skett inom 
sydöstra sjukvårdsregionen. 

Årets arbete inom överenskommelsen Idrott & folkhälsa 
har löpt på. 

Under 2019 har de flesta kommuner i länet haft aktiviteter i 
samband med äldresäkerhetsveckan. Under året har 12 
föreläsningar i ämnet fallprevention genomförts riktat till 
patientföreningar i länet. 

Satsningen FUNK (Folkhälsoenkät ung + Kultur) handlar om 
att fånga upp ungas röster kring resultatet av 
folkhälsoenkät ung. De unga har utifrån resultatet valt de 
tema de vill fördjupa sig i och har med olika kulturuttryck 
tolkat och bearbetat detta vilket har mynnat ut i 
teaterföreställningar, scenisk framställning med 
ungdomskör samt utställning utifrån ett novellprojekt. 
Merparten av projekten har gestaltat ungas psykisk hälsa 
och ohälsa. 

Kultur för hälsa konferens genomfördes februari 2019 med 
140 anmälda. 

Dans för dig med Parkinson erbjuds i Jönköping, Nässjö och 
Värnamo. Utvärdering genomförs kontinuerligt och visar på 
att insatsen behövs och är uppskattad. Sommaren 2019 
genomfördes nationellt dansläger. En kvalitativ 
forskningsstudie har genomförts av Jönköping University för 
att utvärdera hälso-relaterade effekter av dans för personer 
med Parkinson. 

Rehab-dans för dig med stroke genomförs sedan januari 
2019 och har pågått under året. Sammanlagt har 30 
danstillfällen genomförts. 

Alla skolsköterskor genomför hälsosamtal med sina elever 

87



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 17(52) 

 

 

Aktiviteter Analys 

på respektive skola och i sin kommun 4 gånger under 
elevens skolgång. Enkäterna som finns framtagna för att ha 
som underlag vid hälsosamtalen har sedan 2018 varit 
digitala. 

Region Jönköpings län är medlem i det nationella nätverket 
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Under 2019 har 
nätverket bland annat nyttjats för medfinansiering och 
spridning av nya arbetssätt inom området levnadsvanor. 

Inom området sexuell hälsa har bland annat digital 
marknadsföring för Dubbelt Skydd genomförts, med 
särskild målgrupp unga män. 

 Handlingsplan för jämlik hälsa. Genom länets handlingsplan för jämlik hälsa genomfördes 
55 aktiviteter under 2018-2019 och sammantaget förväntas 
dessa bidra till bättre livsvillkor och minskade skillnader i 
hälsa i Jönköpings län. Kortsiktiga resultat är exempelvis att 
arbetssätt och koncept har prövats och spridits i länet, 
kompetensstöd har genomförs samt att konkreta 
samverkansmodeller har omsatts i högre grad än innan. 

Ca 25 aktiviteter av 55 har direkt eller indirekt påverkan på 
psykisk hälsa för befolkningen i stort eller för olika 
målgrupper. 

Exempel på aktiviteter är metodstöd inom psykisk hälsa till 
länets skolor, uppbyggnad av självhjälpsgrupper, livscaféer 
för unga vuxna, förstärkning av länets familjecentraler och 
ungdomsmottagningar, hälsokommunikatörer för stöd till 
nyanländas hälsa, aktivitetsutbud för äldres hälsa samt 
spridning av Passion för livet (äldre). 

Under slutet av 2019 på börjades planering av 
revideringsarbete av handlingsplanen som kommer att pågå 
under 2020. 

 Utvärdering av hälsosamtal Utvärderingen av hälsosamtalen som erbjuds invånare det 
år de fyller 40-, 50-, 60- och 70 år (samt för 
förstagångsföräldrar via barnhälsovården) redovisas i 
delrapporter. Viss datainsamling beräknas kunna 
genomföras under våren 2020. 

Uppdrag/mål: 

Bidrag inom folkhälsoområdet 

Aktiviteter Analys 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs Stickprovsbesök genomförs kontinuerligt och sker i dialog 
form med ansvariga från verksamheterna. 

 Fördelning av bidrag inom 
folkhälsoarbetet 

Fördelningen av 2019 års bidrag gjordes enligt framtagna 
rutiner och nyhet om bidragsfördelning har gjorts internt 
och externt. En översyn av kriterier och rutiner har 
påbörjats i samverkan med Regional utveckling och 
fortsätter under 2020. 
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Uppdrag/mål: 

Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

 Meny till invånare Arbetet med meny till invånare är en del av uppdraget 
Hälsa för livet där såväl digitala som fysiska stöd för 
invånarnas hälsa testas, konceptualiseras och sprids i länet. 
Under 2019 lanserades Tobakshjälpen på 1177 där 
invånaren erbjuds behovsanpassade stöd för 
tobaksavvänjning. Samma koncept har börjat byggas även 
inom kostområdet och på tur för pilot står även psykisk 
hälsa/mindfulness. 

2019 påbörjades även processerna i ett spridningsarbete 
för en samverkansmodell för Hälsocenter som bygger på 
lärdomarna från Värnamo kommun som samverkar med 
vårdcentralerna för att förbättra hälsan hos invånare med 
förhöjd risk för framtida sjukdom. Tillsammans med 
Jönköpings kommun finansierar Region Jönköpings län även 
en uppstart av Hälsoguider i fyra av kommunens 
närområden. En samordnare är på plats och har ett första 
förordnande 2020-2021. 

 Utveckling av fler mötesplatser och 
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet 

Hjärtats hus finns nu på flera orter i länet. 

Utbildningssatsning till igångsättare till självhjälpsgrupper 
och ledare till Lärcafé har genomförts under året. Det finns 
nu ca 70 utbildade ledare. 

 Spridning av mötesplatser och hälsocaféer Hjärtats hus finns nu i Jönköping, Eksjö, Värnamo. Planering 
för att öppnas i Tranås januari 2020. Volontärer är ca 25 
stycken knutna till de olika mötesplatserna 

Det finns ca 50 personer i länet som medverkar i Levande 
bibliotek och Peer support. 

Uppdrag/mål: 

Rehabilitering - återgång i arbete 

Aktiviteter Analys 

 Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) Målgruppen för Kultur Understödd Rehabilitering (KUR) är 
personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa och/eller för 
ospecifik smärta. Patienten kommer till KUR via remiss från 
primärvården eller öppenpsykiatriska mottagningen. 

KUR genomförs samverkan med aktuell kommun. Region 
Jönköpings län och respektive kommun delar på kostnaden. 
Under 2019 har sju KUR-grupper genomförts i sex av länets 
kommuner (ca 60 patienter/deltagare). 

Det finns ett stort intresse nationellt för 
samverkansmodellen. Forskning pågår sedan 2017. 
Datainsamlingen beräknas vara färdig 2021. 

 Naturunderstödd grön rehabilitering Verksamheten erbjuder och genomför stöd till invånare 
med psykisk ohälsa/utmattning. Under året har 
verksamheten haft personella utmaningar. Målsättning är 
att lansera en delvis ny verksamhet- med fokus på att 
kunna erbjuda Region Jönköpings läns chefer ett stöd i att 
förebygga psykisk ohälsa. 
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Uppdrag/mål: 

Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

 Ta fram en handlingsplan för utveckling 
kring livsstilsutmaning 

Under året har delar som kan ingå i Livsstilsutmaningen 
vuxit fram (t.ex. samverkansmodell för hälsocenter, 
hälsoguider i närsamhället och utökad 
hälsokommunikation). Inför 2020 har uppdraget och ansvar 
för genomförande tydliggjorts och en handlingsplan som 
inkluderar tidsplan och budget tas fram. En viktig 
utgångspunkt är samverkan med länets kommuner. 

Uppdrag/mål: 

Samordningsförbunden 

Aktiviteter Analys 

Översyn samordningsförbund Översyn har påbörjats i samverkan mellan Jönköpings 
kommun och Region Jönköpings län. Arbetet kommer att 
följas bland annat i kommundirektörsgruppen. Rapporten 
kommer slutligen att delges Kommunalt forum. 

Uppdrag/mål: 

Strategi för hälsa 

Aktiviteter Analys 

 Gemensam handlingsplan för hälsa Strategigrupp barn har under 2019 formerat en samverkan 
med Skottland och Cincinatti Children Hospital, med syfte 
att förbättra barn och ungas hälsa i länet. Tre 
förbättringsområden är valda utifrån SKR:s satsning Strategi 
för hälsa: Fullföljda studier, fysisk aktivitet och 
psykisk/mental hälsa. 

Inventering av vad som redan görs i länets kommuner är 
genomförd och prioritering av gemensamma 
förbättringskoncept för fortsatt arbete pågår med 
målsättningen att under våren 2020 komma igång med 
praktiskt förbättringsarbete. 

Strategiska mål: 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Säker vård alla gånger 

Aktiviteter Analys 

 Säker vård alla gånger Arbetet har löpt på enligt plan och sammanfattas i 
patientsäkerhetsberättelsen. 
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Aktiviteter Analys 

 Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Planering och upplägg för 2019 års 
patientsäkerhetsberättelse har gått enligt plan. 

 Genomför patientsäkerhetsronder Planering för patientsäkerhetsronder våren 2020 pågår. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialogerna har genomförts under hösten 
enligt plan i samband med verksamhetsuppföljningarna. 

Uppdrag/mål: 

Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla arbetssätt och uppföljning av 
strategiska fokusområden 

Inom flera områden pågår aktiviteter och mätningar inom 
de strategiska fokusområdena. Planering och arbete för att 
samla mätningar i Stratsys pågår. 

Arbetet görs i förhållande till det patientsäkerhetsarbete 
som sker nationellt inom kunskapsstyrningen. 

Strategiska mål: 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: 

Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: 

Kunskapsstyrning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Indikatorer i öppna 
jämförelser 

60 % 44 % Region Jönköpings län ligger fortfarande på en andra plats i 
den totala jämförelsen av mått i Öppna Jämförelser. 
Däremot har resultatet sjunkit något jämfört med tidigare 
år. 

 

Aktiviteter Analys 

 Utveckla kunskapsstyrning utifrån 
nationell och sjukvårdsregional modell 

En utveckling och anpassning av regionens 
kunskapsorganisation (medicinska programgrupper, Fakta-
grupper och processgrupper) till Nationellt system för 
kunskapsstyrning har påbörjats. Anpassningen ska 
säkerställa Region Jönköping läns förmåga att komplettera 
och implementera nationella vårdprogram, vårdriktlinjer 
och standardiserade vårdförlopp. 

 Följer den nationella utveckling och 
genomför lokala anpassningar vid behov 

Sjukvårdsregionerna har inte klarat revideringsmålet att det 
senast 31 december 2019 ska finnas aktuella nationella 
rekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd 
(NKK). Arbetet med ersätta regionens allmänna kliniska 
kunskapsstöd Fakta har därför fördröjts. Nationella 
rekommendationer och regionens tillägg i NKK ska 
integreras i webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. 
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Aktiviteter Analys 

 Praktisk användning av nationella 
kvalitetsregister. 

Kvalitetsregistren ska vara en integrerad del i 
kunskapsstyrning och uppföljning av hälso- och sjukvård. 
Register centrum sydost (RCSO) har som komplement till 
det nationella uppdraget fått ett uppdrag att stödja 
huvudmännen i kvalitetsutveckling och kunskapsstyrning i 
sjukvårdsregionen 

Uppdrag/mål: 

Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer 

Aktiviteter Analys 

Ta fram och implementera riktlinje för 
utredning och uppföljning vid 
demenssjukdomar 

Har genomförts. 

Uppdrag/mål: 

Utreda lokala sjukhusledningar 

Aktiviteter Analys 

 Utredning av lokala sjukhusledningar Arbetet fortsätter med att en utsedd arbetsgrupp arbetar 
med det underlaget som kom fram under workshopar med 
verksamhetschefer. 

Uppdrag/mål: 

Alternativ till våld (ATV) 

Aktiviteter Analys 

Planering för fortsatt arbete med ATV för 
våldsutsatta 

Utvärderingen har genomförts. Ett fortsatt arbete planeras 
inom verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och 
diagnostik. 

Uppdrag/mål: 

Funktionshinderområdet 

Aktiviteter Analys 

 Skapa jämlika förutsättningar och en 
jämlik vård/hälsa 

Folkhälsa och kommunal utveckling har gemensamt lyft 
funktionsnedsättning som ett tema i ledningssystemet för 
samverkan med länets kommuner. 

Förbättringsområden lyfts fram i samband med 
revideringen av hållbarhetsprogrammet. 

Samverkan med länets kommuner och 
föreningsliv inom funktionshinderområdet. 

Samverkan med föreningar inom funktionshinderområdet 
sker på flera olika nivåer. Dialogmöten med politiker hålls 2 
ggr/år. Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder 
4 ggr/år. Däremellan sker samverkan i gemensamma 
aktiviteter som Hälsocafé, brukarråd, projekt etc. 
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Uppdrag/mål: 

Läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Åtgärder för att minska polyfarmaci. Utvärdering av läkemedelsgenomgångar har genomförts 
som examensarbete. Undersöker möjligheten att ännu 
bättre utnyttja Cosmic för att följa upp vissa 
läkemedelsgrupper. Parametern antal läkemedel per 
patient är inte tillräckligt bra, och att driva den frågan 
alltför mycket kan leda till att även läkemedel som 
patienten har stor nytta av kan komma att ifrågasättas. 
Region Jönköping län har bra resultat vad avser undvikbar 
slutenvård, tillstånd som behöver medicinering. Grupper 
där särskild uppföljning skulle kunna ske är 
sömnmedicinering, antidepressiva, smärtlindring och 
protonpumpshämmare. Tillstånd där det kan bli en fortsatt 
medicinering, som då regelbundet borde följas upp. 

Läkemedelsbehandling på rätt indikation Region Jönköpings län ligger väl till vad gäller nationella 
riktlinjer. Undersöker möjligheterna att ytterligare utnyttja 
Cosmic för uppföljning. 

Uppdrag/mål: 

Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av vaccinationstäckningen i 
länet 

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom 
barnvaccinationsprogrammet, 97 % av länets tvååringar är 
fullvaccinerade. Influensavaccinationskampanjen för 
säsongen 2019/2020 pågår och ett rekordstort antal 
vaccindoser är beställda. Det är dock för tidigt att veta 
vilken täckningsgrad vi kommer att uppnå. Förra säsongen 
(2018/2019) vaccinerades 64 % av befolkningen över 65 år, 
vilket var bäst i Sverige (rikssnittet låg på 52 %). 

 Samlat vaccinationspaket för länets 70-
åringar och äldre har beretts för beslut under 
2018 

Pilotprojekt genomfört under hösten 2018 föll väl ut och 
förberedelser för breddinförande är gjorda. Vi inväntar att 
det kunskapsunderlag som Folkhälsomyndigheten håller på 
att ta fram, och som innehåller hälsoekonomiska 
beräkningar för svenska förhållanden, skall bli klart. Detta 
utlovades under hösten, men är ännu ej publicerat. 

Uppdrag/mål: 

Kris- och katastrofberedskap 

Aktiviteter Analys 

 Planläggning, utbildning och övningar Planeringsarbete och kartläggning civilt försvar pågår 
utifrån överenskommelser med MSB samt 
Socialdepartementet. Planering inför totalförsvarsövning 
2020 pågår. Under 2019 har fokus legat på utbildning och 
övning för särskild sjukvårdsledning. De lokala särskilda 
sjukvårdsledningarna på sjukhusen har deltagit i 2 övningar 
per sjukhus under hösten vilket kommer att fortgå under 
2020. Krisledningsnämnden har deltagit i utbildning/övning. 
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Aktiviteter Analys 

Regional grundkurs i katastrofmedicin har genomförts, samt 
övning i sanering har genomförts för 
akutmottagningspersonal. 

 Risk och sårbarhetsanalyser Region Jönköpings läns samlade risk och sårbarhetsanalys 
har sammanställts och redovisats. 

 Tjänsteman i beredskap Under 2019 har det varit 294 unika TiB larm samt 212 larm 
via paratus där TiB aktiverats. TiB har tagit beslut om 
särskild händelse vid 8 tillfällen, den regionala särskilda 
sjukvårdsledningen har aktiverats vid 5 av dessa händelser. 

De 5 vanligaste larmen är: 

 vårdplatsbrist intern 70/ extern 44 =144 

 driftstörningar 53, varav 6 externa 

 ambulansfrågor 21 

 trafikolycka flera drabbade 17 

 polisiära händelser 10 

Civilt försvar Under 2019 har arbetet pågått utifrån överenskommelser 
med MSB och SKR samt socialdepartementet, Fokus på 
uppgifterna är att kartlägga inom befintlig verksamhet samt 
kunskapshöjning för nyckelfunktioner inom civilt försvar. 
överenskommelserna fortsätter under 2020. under året har 
planeringsarbeten för regionens deltagande i 
totalförsvarsövning pågått. 

Uppdrag/mål: 

Idéburen offentligt partnerskap 

Förberedande arbete pågår inom regional utveckling och folkhälsa och sjukvård. 

Framgångsfaktorer: 

Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Flera aktiviteter pågår via strategigrupp barn och unga: 

 Användandet av formuläret ”Mitt barn” som ett 
verktyg i samverkan har följts upp. (För barn i 
åldrarna 2 ½ år och 4 år). 

 Ett digitalt webbstöd för skolans hälsosamtal är 
framtaget och används i hälften av länets 
kommuner och privata skolhuvudmän.  

 För att barn ska få psykologisk utredning på rätt 
nivå har psykologbilagans del gällande 
överenskommelsen mellan skola/elevhälsan följts 
upp reviderats. 

 Barnahus har sedan 2017 ingått i ett nationellt 
projekt i Allmänna barnahusets regi. Projektet 
avslutades i juni 2019 och resultatet av projektet 
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Aktiviteter Analys 

ska fungera som modell för övriga län i Sverige. 

 Antalet kommuner där ungdomar har tillgång till 
fysisk Ungdomsmottagning har ökat från 10 till 12 
kommuner. Insatser har också gjorts på 
Ungdomsmottagning online, utbildning i och 
utvärdering av Sexit. 

 Arbetsgrupper har under 2019 presenterat de 
sammanställda avvikelserna i samverkan för 
strategigrupp barn och unga. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

Tillsammans med länets kommuner drivs flera aktiviteter 
och projekt, arbetet utgår från statliga satsningar och de 
krav på prestation som funnits tidigare år. Kraven har 
varierat mellan åren. Samordnas och leds i berörd 
strategigrupp. 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter 
och projekt i samverkan 

God samverkan med kommunerna i Strategigrupp Äldres 
olika områden och processer. Under hösten prioriteras 
demensområdet, palliativ vård samt Trygg och säker vård 
och omsorg. Satsningar med hälsofrämjande insatser görs 
och äldres psykiska hälsa prioriteras. 

Exempel på aktiviteter: 

 En länsövergripande grupp i Hälsofrämjande och 
förbyggande för äldre har startat upp.  

 Förberedelser pågår för att genomföra Palliativa 
veckan hösten 2020. 

 Chefsdag REKO hade temat "Att samverka optimalt 
för dem vi är till för - hur vässar vi våra arbetssätt 
tillsammans". 

Uppdrag/mål: 

Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för strategi för eHälsa En handlingsplan är framtagen tillsammans med 
kommunerna och godkänd i ehälsorådet. I handlingsplanen 
är det framtaget ett antal övergripande mål och aktiviteter 
som strategigrupperna jobbar vidare med. Exempelvis hur 
man främjar införandet av digitaliserad välfärdsteknik för 
att öka trygghet och självständighet samt avlasta för 
personalen. Under hösten har arbete i samverkan med 
strategigrupperna påbörjats. Ny workshop planeras för 
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Aktiviteter Analys 

våren 2020. Arbete pågår även med exempelvis att 
ytterligare utöka användningen av digitala mötesformer vid 
vårdplanering i samverkan, samt att öka användningen av 
UM-online. 

Framgångsfaktorer: 

God cancervård 

Uppdrag/mål: 

Arbeta utifrån regionalt cancercentrum sydöst sex löften till invånarna 

Aktiviteter Analys 

 Utveckling och uppföljning av löften för 
alla patienter 

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp inom 
cancer samt i arbetet med det nationella, regionala och 
lokala arbetet med kunskapsstyrning. 

Uppdrag/mål: 

Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

 Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) ses nu som en del i det 
ordinarie arbetssättet. 

Cancervården fortsätter med processorienterat arbetssätt 
utifrån patienternas väg i vården. Går nu in i utvecklingsfas. 
Mål att följa inom området Cancervård är de nationella 
målen för år 2020 gällande SVF: 

 70 % av alla patienter som får en cancerdiagnos 
ska ha utretts via SVF. Region Jönköpings län når 
idag 76 %. Variation finns mellan förloppen. 
Uppföljning sker även inom resp. 
verksamhetsområde. 

 80 % av alla patienter som utretts via SVF och fått 
en cancerdiagnos ska ha fått behandlingsstart 
inom fastställd ledtid. Region Jönköpings län ligger 
på 38.8 %. 

Region Jönköpings län arbetar med att skapa 
förutsättningar för en generisk modell för processorienterat 
arbetssätt med målsättning att skapa ett regiongemensamt 
angreppssätt med möjlighet att kunna användas inom hela 
vårdens verksamhet. Under 2019 har fyra områden utsetts 
att vara pilotområden: Lungcancer, prostatacancer, 
gynekologisk cancer, tjock- och ändtarmscancer. 

Uppdrag/mål: 

Förebyggande arbete inom cancersjukvården 

Aktiviteter Analys 

 Cancerpreventionsplan Arbete pågår inom respektive klinik. 
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Strategiska mål: 

Hållbar utveckling 2017-2020 

Framgångsfaktorer: 

Vi är klimatsmarta 

Uppdrag/mål: 

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Tjänsteresor, antal 
km egen bil 
(privatbil) 

-20 % 45,1 % Några avdelningar har ett högt resande med egen bil och 
analys har skett varför det är så. I något fall har det handlat 
om okunskap kring resepolicy och poolbilsanvändning. I ett 
fall avser resorna personer som inte är anställda av Region 
Jönköpings län, exempel är i verksamheterna med 
hälsocaféer, levande bibliotek. 

  
Tjänsteresor, antal 
km poolbil och 
hyrbil (korttid) 

-10 % 0,1 % Tjänsteresor med poolbil och hyrbil har inte minskat men 
heller inte ökat. Resande med poolbil betraktas som bättre 
än resande med egen bil. 

  
Tjänsteresor, antal 
km inrikesflyg 

-20 % -50 % Målet uppnått. Detta resande har minskat stadigt sedan 
2017 och befinner sig för närvarande på en låg nivå. 

  
Tjänsteresor, antal 
km utrikesflyg 

-28 % -18 % Målet ej uppnått, men trenden är ett minskat resande med 
utrikesflyg. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt arbete med att i första hand använda 
poolbilar. Fortsatt omställning till digitala 
möten. 

Många verksamheter inom Regionledningskontoret är 
länsövergripande där det är nödvändigt att vi ibland finns 
på plats i våra verksamheter. Under året har informerats 
om gällande resepolicy. 

Fortsatt omställning till högre andel digitala 
möten. 

Användandet av digitala möten ökar. Både att alla i mötet 
deltar digitalt och att några av mötesdeltagarna, som har 
längre resväg, deltar digitalt och övriga möts fysiskt. 
Fortfarande kan det finnas tekniska hinder och ovana som 
behöver lösas för att digitala möten ska öka ytterligare. 

Undvika inrikes flygresor genom omställning 
till digitala möten samt välja tåg som 
transportmedel 

Dessa resor har minskat stadigt sedan 2017 och resandet 
befinner sig i nuläget på en låg nivå. 

Minska utrikes flygresor genom att pröva alla 
resor utomlands, höja andelen digitala möten 
samt om möjligt använda andra färdmedel. 

Trenden visar på ett minskat resande med utrikesflyg. 

 Vi ska arbeta med hållbart resande. Arbete pågår med att öka användning av webb- och 
videomöten och antalet resfria möten ökar, för fysiska 
möten används i första hand pool-bilar. 

 Samordna mötestider och samåkning 
(handlingsplan reseanalys) 

Någon central samordning av mötestider har inte 
genomförts för 2019, i viss mån sker samåkning från andra 
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Aktiviteter Analys 

delar av länet när man ska på sammanträden i Jönköping. 
Uppmaning görs till förtroendevalda att samåka. 

 Utreda subventionerat kollektivtrafikkort 
till medarbetare (handlingsplan reseanalys) 

Beslut om satsning finns i budget 2020. 

 Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan 
reseanalys) 

Möjlighet till förmånscykel har funnits sedan 2016 och 
erbjuds två gånger årligen till våra medarbetare. Ca 10 % av 
medarbetarna har en förmånscykel. 

 Öka kunskapsnivån kring virtuella möten 
(handlingsplan reseanalys) 

Idag erbjuder Region Jönköpings län två möjligheter - Skype 
och/eller Cisco Meeting. På intranätet finns sidor med 
information vid sökning på "Resfria möten". 

Framgångsfaktorer: 

Vi använder våra resurser klokt 

Uppdrag/mål: 

Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid 

investeringar och upphandlingar. 

Aktiviteter Analys 

 Genomföra hälsoekonomiska beräkningar En hälsoekonomisk utvärdering har påbörjats utifrån den 
artikel som Hans Lingfors publicerat under 2019 kring 
hälsosamtal bland vuxna. 

Ett gemensamt länsnätverk för kompetensstöd och 
idéutbyten mellan olika aktörer och sektorer inom området 
samhällsekonomisk utvärdering har startats. Under året 
genomfördes en seminarieserie vars primära syfte var att 
öka kunskaperna om hur man kan utvärdera hur väl olika 
typer av insatser, inom främst den offentliga sektorn, 
fungerar. En temadag har genomförts där deltagarna fick 
veta mer om sociala investeringar och sociala innovationer. 

Uppdrag/mål: 

Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i 

organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av 

verksamheten 

Aktiviteter Analys 

Hållbart utvecklingsprogram och målen i 
Agenda 2030 ska genomsyra hela 
verksamheten 

Arbete med hållbart utvecklingsprogram pågår. Agenda 
2030 genomsyrar den Regionala utvecklingsstrategin som 
beslutades i december 2019. 

Agenda 2030 har varit en del i Nätverk för engagerat 
ledarskap under våren samt lyftes på Chefsdagen som 
genomfördes för alla chefer i Region Jönköpings län på 
Spira i början av maj. 
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Framgångsfaktorer: 

Vi är socialt hållbara 

Uppdrag/mål: 

Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom 

organisationen. 

Aktiviteter Analys 

 Förtydliga och ta fram kriterier, metoder 
och mätningar avseende projektmedel och 
andra stödformer 

Arbete pågår med att ta fram en finansieringsstrategi som 
visar vilka framtida projektutlysningar vi kommer ha för att 
stötta en hållbar utveckling och tillväxt i länet. 

Det nya handläggningssystemet NYPS 2020 är igång. Nytt 
system ger, som en del, bra input till hur hela processen för 
projekthantering där nationella samt regionala indikatorer 
och horisontella kriterier finns. Dessa är obligatoriska att 
fylla i och bygga sitt projekt runt samt att uppföljning kan 
göras på ett bättre sätt för olika indikatorer där vi kan följa 
vårt nationella uppdrag samt vår regionala 
utvecklingsstrategi. 

 Stötta länets näringsliv i insatser riktade 
mot hållbarhet 

Hållbarhet är i den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
ett genomgående perspektiv där alla tre dimensioner är 
implementerat i strategin. I RUS följer vi upp på Agenda 
2030 alla mål med kopplade indikatorer inom varje område. 
Arbete pågår också med att koppla alla våra insatser och 
verktyg till mätbara mål och indikatorer för att tydligt 
genomföra utveckling i länet i enlighet med RUS. 

 Hållbarhetsutbildning via webb med fokus 
på vad medarbetare kan göra 

Pågående utbildningsprogram som under första halvåret 
2020 kommer att revideras 

Uppdrag/mål: 

Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för hållbar 
utveckling - social hållbarhet både avseende 
dem vi är till för och medarbetare. 

Kopplat till hållbarhetsprogrammet finns en arbetsgrupp för 
social hållbarhet som leds av HR-direktör och folkhälsochef. 
Under 2019 har revideringen av hållbarhetsprogrammet 
varit en viktig del i arbetet. Andra fokusområden som har 
stärkts under året är genomförandet av En förälder blir till 
där familjecentraler i länet har genomgått ett program för 
att utveckla sitt arbete med social hållbarhet i 
verksamheten. Jämställdhet, stjärnfamiljer, mångfald etc. 
har integrerats in i det dagliga arbetet. 

HBTQ-diplomeringarna har fortsatt att genomföras i 
verksamheter inom organisationen och för 
samverkanspartners i länet. 

Under året har även insatser inom integrationsområdet, 
funktionsnedsättningar, jämställdhet och våld i nära 
relationer lyfts mer samlat med syfte att underlätta för 
verksamheternas utveckling av arbetet inom social 
hållbarhet. 
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Uppdrag/mål: 

Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling 

Aktiviteter Analys 

 Webb och informationsmaterial ska 
granskas årligen - mångfald och tillgänglighet 

Vi arbetar systematiskt med såväl tillgänglighet- som 
mångfaldsperspektiven i planeringen av det vi publicerar i 
våra officiella kanaler. Samtliga webbplatser följer 
tillgänglighetsdirektivet. 

 Återkommande kompetensutveckling i 
jämlikhet, jämställdhet, mångfald och 
likabehandling 

Vi erbjuder arbetsmiljöutbildning i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet till chefer, medarbetare och politiker. I 
den ingår delar av områdena. En särskild 
fördjupningsmodul om kränkande 
särbehandling/likabehandling kommer arbetas fram. 

 Arbetar med CEMR-deklarationen Pågår i ordinarie jämställdhetsarbete. 

 Alla politiska beslut prövas mot 
barnkonventionen. 

Barnkonventionen blir lag från 2020. Aktiviteten går över i 
det arbetet. 

Uppdrag/mål: 

Integration 

Aktiviteter Analys 

Arbete i enlighet med program för social 
hållbarhet 

Arbetsgruppen för social hållbarhet har varit delaktiga i 
genomförandet av workshops med regionens 
verksamheter, med sikte på att stärka det sociala 
perspektivet i det reviderade hållbarhetsprogrammet för 
kommande period. 

I nätverket för engagerat ledarskap fanns Agenda 2030 och 
social hållbarhet med som samtalsämnen i 2019 års 
chefsträffar.  Social hållbarhet och Agenda 2030 var även 
ett tema vid den årliga chefsträffen på Spira under våren 
2019. 

Särskilda satsningar under året inom social hållbarhet har 
bland annat varit hälsokommunikation för nyanlända, 
verksamhetsstöd inom HBTQ och funktionsnedsättningar. 
En pilot för föräldraskap "En förälder blir till" har 
genomförts" på ett antal familjecentraler i samverkan med 
Länsstyrelsen och länets kommuner. Piloten visar goda 
resultat och förslag på spridning har börjat byggas. 

Under året har arbetet fortsatt att se till att övergripande 
processer motsvarar krav utifrån icke-diskriminering och se 
till att dessa efterföljs. I rekryteringsprocessen handlar det 
exempelvis om icke-diskriminerande utformning av 
annonser och att kalla både kvinnor och män till intervju 
oavsett härkomst. Rekryteringsmetoden Kompetensbaserad 
rekrytering säkerställer att rätt kunskap och kompetens 
efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Särskilda Insatser för skapa attraktiva och inkluderande 
arbetsplatser har initierats inom VoS. Ledarseminarium för 
samtliga chefer avseende interkulturellt ledarskap och 
interkulturell kommunikation med utbildare från 
Jönköpings University. I samband med det har även ett 
projektarbete inletts för att genomföra workshops i ämnet 
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Aktiviteter Analys 

för samtliga medarbetare. 

Framgångsfaktorer: 

Vi bidrar till en sund livsmiljö 

Uppdrag/mål: 

Vi har en effektiv läkemedelsanvändning - när det gäller hälsoeffekter, 

miljöpåverkan och social påverkan. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 
(recept/1000 inv) 

260 272 Antibiotikareceptförskrivningen minskade under året. 
Målet justeras successivt nedåt för att på sikt nå det 
nationella målet på 250 recept per 1000 invånare och år. 

Strategiska mål: 

Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats 

Uppdrag/mål: 

Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer och 

arbetssätt. 

Aktiviteter Analys 

Allt arbete bedrivs så att 
samverkansmöjligheter tas till vara. 

I Regionens hus pågår ett arbete för att utforma 
aktivitetsbaserade arbetsplatser som ska underlätta och 
stimulera teamarbete. Regional utvecklingsavdelningen har 
under året flyttat in i nya lokaler som helt bygger på 
aktivitetsbaserat arbetssätt. 

Uppdrag/mål: 

Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner avseende 

kostnad per invånare inom olika verksamheter. 

Aktiviteter Analys 

VO Följa upp nyckeltal med fokus på 
kr/invånare samt produktion via databasen 
Kolada. 

Jämförelser med 2018 års data har redovisats. Materialet är 
använt som ett av flera faktaunderlag i samband med 
budgetberedningen inför 2020 års budget. 

Uppdrag/mål: 

Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Aktiviteter Analys 

 Kommunikation för ökad kunskap, insyn 
och delaktighet. 

Ett utvecklingsarbete för att identifiera vilka kanaler och 
insatser som ger bäst effekt. har genomfört under 2019 och 
utifrån detta utformas en plan för 2020. 
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Aktiviteter Analys 

Ett antal events och aktiviteter inom 1177-området har 
framgångsrikt genomförts under året, bland annat för att 
öka kunskap och delaktighet i sin egen hälsa via 
invånartjänster. 

 Utveckling av ledarnas kommunikativa 
förmågor 

Arbetet med att utveckla chefernas kommunikativa 
förmågor har pågått under hela 2019. Utbildningar för 
kommunikatörer och HR-chefer har genomförts. Verktyg 
och stödmaterial finns tillgängligt via intranätet. Aktiviteter 
i olika ledningsgrupper har genomförts. 

 Arbeta för att medarbetarna aktivt ska 
söka information 

Utveckling av intranät har pågått under hela 2019. 
Samarbetsrum lanseras i december. 

En funktionell samverkansplattform för alla som arbetar 
med folkhälsa sjukvård lanserades som ersättning för Plus. 
Vårt interna nyhetsflöde "Mina Nyheter" utvecklas ständig 
bland annat genom utökning av taggar som underlättar för 
medarbetarna att följa relevanta ämnes- och 
verksamhetsområden. 

Uppdrag/mål: 

Digitalisering av arbetsprocesser 

Aktiviteter Analys 

 Översyn av processer som går att 
automatisera 

Inom Verksamhetsstöd och service pågår arbete inom t ex 
ekonomiområdet med att automatisera rutinuppgifter. 
Arbete pågår även inom andra områden men ingen samlad 
gemensam plan för arbetet med automatisering finns och 
ingen uppföljning har därmed skett. Detta är ett 
förbättringsområde inför 2020. 

Uppdrag/mål: 

Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny 

dataskyddsförordning (GDPR). 

Aktiviteter Analys 

 Införande och spridning av kunskap kring 
GDPR 

Fortlöpande arbete med att GDPR anpassa avtal. Fortsatt 
arbete med gamla avtal som behöver uppdateras. E-
utbildning fortlöpande till medarbetare inom Region 
Jönköpings län 
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Perspektiv: 

Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: 

Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: 

Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och 

resultatuppföljning som skapar mervärde för kunden 

Aktiviteter Analys 

VO Processutveckling Pågående utbildning ATP (Advanced Training Program) 
förstärker organisationens förståelse i kunskapsstyrning och 
processutveckling. Inom cancer satsas på 
processledarfunktioner med särskilt fokus på 
processutveckling. 

Uppdrag/mål: 

Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Att bedriva god och relevant forskning inom regionen är viktigt för att utveckla och 

säkerställa att sjukvården bedrivs med god kvalitet och är ändamålsenlig. För att skapa goda 

förutsättningar för klinisk forskning har samarbete med lärosäten stärkts genom avtal, 

strategiplaner, handlingsplaner. Att vi är en del av universitetssjukvården nu skapar bra 

förutsättningar för forskning. 

Aktiviteter Analys 

VO Learnovation och CoProduction Samverkans projekt Learnovation har januari 2020 
genomfört sitt sista seminarium. Vårdcentralernas 
ledningsgrupper har deltagit och utvecklat arbetssätt för 
innovation. Arbetet med co-production pågår i en mängd 
områden och har många komponenter. Centrumbildningen 
på Jönköping Academy utvecklas parallellt med att 
HälsoCafe, Hjärtats Hus och Lärande Bibliotek är viktiga 
stödprocesser i vardags arbetet i vården. 

Framgångsfaktorer: 

Lärande och innovation 

Uppdrag/mål: 

Skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet 

Stöd i ledarskap och medarbetarskap liksom stöd genom metoder och handledning ingår bland 

annat i ledarprogram och i utvecklingsarbeten. 
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Aktiviteter Analys 

VO Esther coacher och SimLab, psykisk hälsa i 
arbetsmiljön, ledarutveckling, vård i hemmet 

Esther coach utbildning genomförs i år med 5 kommuner 
involverade. Esther SimLab har utvecklats till ett koncept 
som sprider sig över hela landet och är i vissa fall integrerat 
med arbetet för patientkontrakt. 

Psykisk hälsa i arbetsmiljön avslutas våren 2020 men där en 
fortsättning planeras. 6 kommuner och regionen har tagit 
fram nya koncept för att stärka den psykiska hälsan i utsatta 
arbetsmiljöer. 

Nätverk för engagerat ledarskap, 3 spår och Framtidens 
ledare, 5 program som fortsatt och påbörjats under hösten 
2019. 

Framgångsfaktorer: 

Forskning och utveckling 

Uppdrag/mål: 

Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård 

Aktiviteter Analys 

 Verksamhetsförlagd utbildning Arbetet med den omfattande VFU verksamheten i Region 
Jönköpings län pågår såsom planerat. 

 Studierektorsorganisation Arbetet med att utveckla kursinnehållet i ST-utbildningen. 
Utmaning finns att rekrytera personer som kan ta sig an 
studierektorsuppgifter. 

 Klinisk prövningsenhet De interna processer som utvecklats för att stödja 
genomförande av kliniska prövningar fungerar väl. Det 
pågår ett arbete med att utveckla samverkan med de övriga 
regionerna i sjukvårdsregionen för att utveckla 
gemensamma processer för genomförandefrågor 
(feasibility). Ett utvecklingsarbete har också initierats där vi 
tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen försöker 
utveckla en samverkansmodell för underlätta 
genomförande av kliniska prövningar. Vårt arbete med att 
arbeta systematiskt med kliniska prövningarna har fått en 
hel del positiv uppmärksamhet. 

Skapa en ledningsstruktur för samverkan 
mellan RJL, Jönköping University och 
Linköpings Universitet 

Arbetet med att skapa en hållbar och ändamålsenlig 
ledningsstruktur för samverkan mellan Region Jönköpings 
län och JU pågår men tempot i arbetet är lågt. Arbetet har 
varit komplext på grund av att det berört många individer 
på olika nivåer i respektive organisation och i viss mån även 
kommunerna i regionen. Dessutom har nyckelpersoner 
bytts ut i arbetet. 

AT-organisationen Budget för AT-organisation gjord för 2020. Operativt arbete 
löper på bra. BT-planering pågår. 

Läkarprogrammet LiU termin 6 till 11. Projektplaneringen av Läkarprogrammets verksamhet vid 
studieort Jönköping löper på enligt plan och studieortens 
verksamhet går gradvis över till en driftorganisation. 
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Uppdrag/mål: 

Decentraliserad läkarutbildning 

Aktiviteter Analys 

 Decentraliserad läkarutbildning i 
samverkan i sydöstra sjukvårdsregionen. 

Uppdraget genomförs på ett bra sätt och enligt plan. 
Planeringsarbete pågår för flytt till nya lokaler och är under 
kontroll. 

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL 
kopplat till RALF avtalet 

Det pågår ett arbete med att utveckla 
universitetssjukvården i Region Jönköpings län. Under 2019 
har två universitetssjukvårdsenheter skapats och flera 
ansökningar prövas. 

Uppdrag/mål: 

Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en 

Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av 

ett antal vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och 

hälsovård 

Life science strategin färdigställdes 2018 och nu pågår arbete med att omsätta denna i olika 

aktiviteter. 

Uppdrag/mål: 

Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan med 

kommunerna och andra aktörer. 

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. 

I ehälsorådet sker en samverkan med kommunerna kring gemensam digital utveckling och 

ehälsotjänster. 

Framgångsfaktorer: 

Vi arbetar med ständiga förbättringar 

Uppdrag/mål: 

Utveckling av Region Jönköpings läns webplats och intranät 

Aktiviteter Analys 

Utveckla Region Jönköpings läns intranät och 
vårdgivarwebb 

Vårdgivarwebben "För dig som jobbar med Folkhälsa och 
sjukvård i Jönköpings län" lanserades under 2019 och 
övergår nu i förvaltning. Webbplatsen är en del i 
utvecklingen av Region Jönköpings län nya intranät. 
Ytterligare delleveranser i intranätprojektet är 
Samarbetsrum som lanserades under december månad. 
Vidare har ett utvecklingsarbete med regiongemensamt 
innehåll och ny startsida genomförts under året. Utveckling 
av intranät och kommer att fortsätta under 2020. 
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Perspektiv: 

Medarbetare 
Strategiska mål: 

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

Hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Uppdrag/mål: 

Försörjning av vårdpersonal 

Hela regionen är nu certifierade inom Vård- och omsorgscollege. Vård- och omsorgscollege 

sker i samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare. Vi erbjuder varje år 70 

sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, vilket sker i samarbete med 

utbildningsanordnare. Varje termin startar nya grupper i det regiongemensamma 

introduktionsprogrammet för sjuksköterskor (RIU). Programmet genomförs för att 

sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin nya yrkesroll och är en viktig del i 

kompetensutvecklingen. 

Uppdrag/mål: 

Attrahera och rekrytera 

Utifrån identifierade kritiska målgrupper arbetas målgruppsplaner fram, syftet är att analysera 

vart respektive målgrupp finns och hur de bör tilltalas på bästa sätt för att uppfatta oss som en 

attraktiv arbetsgivare. 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar med att samordna och utveckla rekryteringsarbetet. 

Enheten stöttar cheferna i rekrytering av medarbetare, matchar kompetens mot 

verksamheternas behov samt bidrar med att stärka arbetsgivarvarumärket. Enheten arbetar 

med search, kompetensbaserad rekrytering, utlandrekrytering och att stärka 

arbetsgivarvarumärket. 

Uppdrag/mål: 

Delaktiga och kompetenta medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Medarbetarsamtal 

90 % 92 % Målet uppnått. 

  
Kompetensutveckli
ngsplan 

90 % 87 % Når inte riktigt upp till målet. 

 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt kompetensutveckling Sker på respektive avdelning inom Regionledningskontoret 
utifrån individuella kompetensutvecklingsplaner som 
revideras årligen. 

Regionledningskontoret: kompetensplan Kompetensförsörjningsplanering för 
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Aktiviteter Analys 

Regionledningskontoret sker löpande. Vid varje vakans görs 
en prövning kring möjligheter att förändra 
arbetsuppgifter/arbetsfördelning samt vilken kompetens 
som behövs om rekrytering ska ske. 

 Utveckla Nässjö utbildningscentrum Sker genom Vårdcentralerna Bra Liv. 

 Uppföljning av fördelning av 
utbildningsanställningar för sjuksköterskor. 

Verksamheterna fick efterfrågat antal platser för höstens 
intag av utbildningsanställningar. I snitt motsvarande ca 70 
ssk som läser till specialistsjuksköterska med bibehållen 
grundlön. 

 Utreda utökat behov av karriärtjänster Det finns inget ökat behov av fler karriärtjänster i 
nuvarande utformning där det bara omfattar 
allmänsjuksköterskor. Alla tilldelade karriärtjänster är ännu 
inte tillsatta av verksamheterna. Implementering sker 
löpande och i de verksamheter det finns förutsättningar. 
Tillsättning av de kvarvarande karriärtjänsterna beräknas 
ske under 2020. 

 Utreda äldre medarbetares möjlighet att 
fortsätta arbete 

Satsning på pensionerade sjuksköterskelöner har 
genomförs under året. Utredning av vissa modeller för 
nedtrappning med bibehållen lön har gjorts men bedöms 
svår att implementera både på grund av de kostnader och 
brist på arbetade timmar som de innebär. 

Uppdrag/mål: 

Arbetssätt och rätt använd kompetens 

Aktiviteter Analys 

 Pröva/utreda nya arbetstidsmodeller Pilotprojekt för arbetstidsmodell 80-10-10 pågår vid 
verksamhetsområde Kirurgi och Medicin i Eksjö och 
Värnamo. Efter avslutad pilot sker utvärdering, eventuell 
bredare implementering samt en bedömning av behov av 
andra modeller. 

Uppdrag/mål: 

En hälsofrämjande, hållbar och attraktiv arbetsplats 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Personalhälsa 
- sjukfrånvaro 

4,3 % 3,3 % Målet uppnått. Låg sjukfrånvaro under hela 2019. 

 

Aktiviteter Analys 

Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron minskade inom Regionledningskontoret. 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Arbete pågår inom respektive avdelning inom 
Regionledningskontoret. Varje avdelning anpassar arbetet 
utifrån behoven. 

Kartläggning av löneläget Kartläggning är genomförd. Behov för riktade satsningar för 
att nå målbild och en jämställd lönestruktur är identifierade 
och beslutade i budget för 2020. 
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Uppdrag/mål: 

Aktiva åtgärder för förebyggande av diskriminering och främjande av 

likabehandling 

Region Jönköpings län ska arbeta för en god arbetsmiljö, agera utifrån grundläggande 

värderingar och arbeta för att alla känner sig delaktiga och engagerade. Det är viktigt utifrån 

medarbetares trivsel och är även en konkurrensfördel. 

Att erbjuda en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och 

möjligheter för alla är angeläget. Nolltolerans råder vad gäller diskriminering, kränkningar, 

trakasserier och repressalier. Utifrån regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen finns ett 

stödmaterial för att organisationens verksamheter ska kunna arbeta främjande med 

likabehandling och förebyggande med diskriminering utifrån alla diskrimineringsgrunder. 

Materialet uppmanar till diskussion om konkreta åtgärder. 

På övergripande nivå fortsätter arbetet med att säkerställa att övergripande processer 

motsvarar kraven utifrån likabehandling och att se till att dessa efterföljs. Ex. 

rekryteringsmetoden Kompetensbaserad rekrytering säkerställer att rätt kunskap och 

kompetens efterfrågas och bedöms likvärdigt mellan sökanden. 

Uppdrag/mål: 

Ett stärkt chef- och ledarskap 

Aktiviteter Analys 

 Översyn av chefers förväntningar och 
förutsättningar 

Projekt pågår både på övergripande nivå för att skapa en 
helhetsbild av chefers förutsättningar och behov. Översyn 
och utveckling av enskilda utbildningar pågår parallellt. 
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Perspektiv: 

Ekonomi 
Strategiska mål: 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: 

Handlingsplan för ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

  
Ekonomi i balans 

0 tkr 17 778 tkr Det positiva resultatet förklaras främst av 
statsbidragsmedel från fyra FS projekt som inte nyttjats 
fullt ut +6,9 mnkr och Regional utveckling +7,8 mnkr, vilket 
förklaras av vakanta tjänster och högre projektintäkter. 

 

Aktiviteter Analys 

 Handlingsplan för ekonomi i balans Regionledningskontoret har överskott mot budget, ingen 
handlingsplan upprättas. 

Uppdrag/mål: 

Regionsjukvård, rikssjukvård och EU-vård 

Aktiviteter Analys 

Se över den ekonomiska styrmodellen för 
köpt och såld vård 

Översynen har inte kunnat prioriteras under hösten 2019, 
frågan aktualiseras åter 2020 

Uppdrag/mål: 

Översyn av ersättningssystemet inom vårdval primärvård 

Inför 2019 gjordes större förändringar i regelboken. Översyn av ersättningssystemet har 

påbörjats. En förändring av ersättningssystemet kan tidigast genomföras vid nästa 

avtalsperiod.  
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REGIONAL UTVECKLING 
Inledning 
Under hela 2019 har det varit stort fokus på revideringen av den regionala utvecklingsstrategin. 

Strategin har presenterats på styrelse och nämnder, bland kommunens företrädare och i andra viktiga 

sammanhang. Intresset och engagemanget har varit positivt och stor enighet har funnits om strategins 

vikt och betydelse för länets utveckling och tillväxt på kort, medellång och lång sikt. I december 2019 

togs beslut i Regionfullmäktige om den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035. 

Regional utveckling har fortsatt varit i en förändringsfas då anslagen ökade till enheten för 2019. 

Rekryteringen för flertalet av de nya cheferna inom de olika områdena har genomförts och de flesta av 

dessa har påbörjat sitt arbete. Vidare rekrytering pågår inom de tjänster som kunnat prioriteras. Under 

sommaren flyttade enheten regional utveckling till nya aktivitetsbaserade lokaler. Trots den korta tiden 

har de utökade resurserna redan börjat bidra till ökad måluppfyllelse och att enheten bättre kan möta 

fler av de nationella uppdragen 

Innovation och företagande 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb 

och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, 

jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt 

ökad konkurrenskraft för landsbygdsföretag. 

Framgångsfaktorer: 

 Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda. 

 Ökat antal nya företag per 1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i länet 

Prioriterade uppdrag: 

Fokuserad satsning på länets framtida strategi för smart specialisering 

Aktiviteter Analys 

Projekt Framtidens 
äldreboende 

I Jönköpings län och i Småland har vi sedan många år satsat på de 
trärelaterade näringarna och som också utpekats som ett tänkbart 
område för Smart Specialisering i länet. Fokuseringen inleddes på allvar 
runt 2011 när arbetet med framtagandet av den småländska trästrategin 
”Träregion Småland” startades. Med detta som bas har sedan ett 
industridoktorandprogram finansierat av KK-Stiftelsen mot just denna 
sektor dragits igång under Jönköpings Tekniska Högskolas ledning 
(Prowood). Under andra halvåret 2013 startades sedan innovations- och 
vinnväxtmiljön Smart Housing Småland (SHS) som fokuserar mot hållbart 
byggande med basen i trä och glas. 

Under 2018 bestämdes att en gemensam samordnare för både trä- och 
skogsstrategi skulle anställas. Personen var på plats 2019. Det operativa 
arbetet har således precis startats upp, men bl.a. några förstudier har 
genomförts under 2019, varav detta bl.a. lett fram till projektansökningar 
till ERUF. 

För SHS har 2019 till del präglats av den andra internationella 
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Aktiviteter Analys 

utvärderingen som ägde rum i början av hösten. Under hösten har även 
ansökningsförfarandet mot Vinnova och medfinansierande Regioner 
genomförts för den tredje och avslutande fasen av satsningen för den tid 
som SHS utgör del i Vinnovas ”Vinnväxt-program”. 

I Jönköpings län har under 2019 en testbädd initierats i samverkan mellan 
SHS, Jönköping University och Regionen som handlar om ”Framtidens 
äldreboende”. Testbädden arrangerade under 2019 ett seminarium på 
Regionens arena under Almedalsveckan. 

E-merge Projektet bedrivs i tre delprojekt med en samverkanspartner ansvarig för 
respektive del. Delprojekt 1 (JTH) har levererat fördjupad litteraturstudie 
samt en nationell undersökning på företag som angav att de ägnat sig åt 
e-handel. Svarsfrekvensen dock låg och vidare uppföljningsarbete krävs. 
Upparbetade kunskaper överförda som input till delprojekt 3/Science 
Park som har bearbetat 15 företag i pilot 1 och initierat ytterligare 15 
företag i pilot 2. Delprojekt 2 (RJL) har etablerat hemsida, FB-sida, 
anordnat nätverksträffar (en per kvartal) och bearbetat länets 
näringslivschefer inför deras uppsökande arbete (in kind) mot 200 
identifierade potentiella e-handelsföretag. Personellt behöver resurser 
fortfarande tillsättas i delprojekt 2 samt ny delprojektledare rekryteras i 
delprojekt 3. Delprojektledare i delprojekt 1 var föräldraledig under första 
hälften av året. Nu är dock bemanningen fulltalig, inklusive en nyligen 
tillförd doktorand.  

Prioriterade uppdrag: 

Aktivt stödja utvecklingen mot smart industri och affärsdriven miljöutveckling 

Aktiviteter Analys 

Förstudie - Framtidsutmaningar 
i industriklustret i Jönköpings 
län 

Rapporten ”Framtidsutmaningar i industriklustret i Jönköpings län” togs 
fram hösten 2018 och där visades på behovet av kompetens inom 
framförallt digitalisering och automation. Rapportens resultat ingår nu 
som underlag förbeslut om aktiviteter för genomförande av den regionala 
utvecklingsstrategi (RUS) som beslutades i december 2019. 

Projekt Innovation Runway Regionalfondsprojektet Innovation Runway (IRW) är inne på sin andra 
projektomgång som avslutas under våren 2021. Den första startades 
2015. Projektet som är ett samverkansprojekt mellan Science Park, Almi 
och Jönköping University, handlar om att stödja länets SME-företag i 
deras förnyelsearbete vad gäller innovation och produkt- och/eller 
tjänsteutveckling. Alltfler företag kan nu vittna om konkreta effekter av 
sitt deltagande i IRW i form av t.ex. nya produkter, tjänster eller 
affärsmodeller, vilket i sin tur medfört att andelen företag som vill delta 
ökar. Likaså ökar andelen företag som vill medverka i de öppna 
innovationsprocesserna som utgör del av IRW-konceptet och benämns 
innovations-race. Bland resultaten för 2019 kan nämnas: 116 företag har 
inventerats som nästan är 50 procent mer än budgeterat, bland dessa har 
37 gått vidare och handlingsplaner finns framtagna. 19 företag har 
deltagit i innovations-race. Deltagaravgifter från företagen uppgick till 
nästan 800 000 kr. Studentmedverkan från JU (JTH, JIBS, HLK) har ökat i 
företagskontakterna och i framtagandet av handlingsplaner. Nästan 100 
studenter har medverkat i någon form i projektet, av dessa var över 40 
procent internationella. Sju studenter har startat egna företag och den 
vägen också fått ytterligare uppdrag med deltagande företag. Genomförd 
extern utvärdering visar på en mycket hög kundnöjdhet bland deltagarna. 

111



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 41(52) 

 

 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar Också under 2019 har affärsutvecklingscheckar erbjudits länets SME-
företag inom områdena Internationalisering, Digitalisering, 
Produktutveckling samt Hållbarhet, de två förstnämnda även med 
finansiering från Tillväxtverket. Under 2019 har totalt 9,5 mnkr funnits 
tillgängligt för dessa checkar. Medlen har utöver Region Jönköpings län 
kommit från Tillväxtverket och Almi. Inför alla ställningstagande om att 
bevilja en inlämnad ansökan, beaktas hållbarhetens alla dimensioner, 
vilket innebär att t.ex. hållbarhetsrelaterade produktutvecklingsinsatser 
hamnar under checken för produktutveckling etc. Under 2019 beviljades 
totalt 37 checkar. 13 checkar beviljades inom internationalisering och 11 
inom digitalisering, 8 st fördelades till produktutveckling och 5 st till 
hållbarhet. 

Klustersatsningen ”Automation 
Småland” 

Klustersatsningen Automation Småland (AS) samlar länsföretag som tar 
fram och tillverkar olika former av automationsutrustning mot industrin 
och verkar som integratörer i dessa sammanhang. Satsningen har 
bedrivits sedan 2012 i olika former och med varierad finansiering. Men 
Regionen har alltid i någon form stått bakom satsningen som bedömts 
strategisk för länet vilket bl.a. inneburit att AS lyfts fram mot 
Tillväxtverket inom ramen för den S3-satsning (Smart Specialisering) som 
man drivit. Detta har bl.a. inneburit att klustersatsningen certifierats på 
brons-nivå enligt ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) samt 
beviljats finansiering från Tillväxtverket och Regionen till 
klusterutvecklingsprojektet STURK som drivs till och med år 2020. 

Bland aktiviteter under 2019 kan nämnas ett antal ”Automation Småland 
spanar-möten” som arrangerats vid några tillfällen ofta på 
medlemsföretag och tagit upp aktuella ämnen kopplade till 
medlemmarnas utveckling. En workshop för ledningen av klustret 
arrangerades under inledningen av året då man slog fast den bredare 
inriktningen gällande automation och med en koppling till hela länet 
under devisen ”Genom Automation Småland göra Jönköpings län till en 
stark och attraktiv industriregion”. Under året har även ett antal nya 
medlemmar i länet, företrädesvis runt Jönköping anslutit sig. I december 
arrangerades den 7:e årliga automationskonferensen i Hillerstorp. Även 
denna gång med god uppslutning av såväl länsföretag, aktörer och 
studenter men även motsvarande på nationell nivå. 

Klustersatsningen ” KKraft 
Interior Cluster Sweden” 

Kkraft är ett klusterutvecklingsprogram i pilotform kopplat till det 
nationella arbetet med Smart specialisering. 

Prioriterade uppdrag: 

Skapa ett samlat ledningssystem för styrning, ledning och samordning av det 

regionala tillväxtuppdraget 

Aktiviteter Analys 

Skapa ett ledningssystem Arbetet pågår enligt plan och sker parallellt med arbetet utifrån den nya 
regionala utvecklingsstrategin. Ledningssystemet planeras vara klart 
under våren 2020. 
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Prioriterade uppdrag: 

Utveckling av förnybar energikällor 

Aktiviteter Analys 

Förstudie som identifierar 
länets potential när det gäller 
förnybara energikällor 

Arbetet med att ta fram en förstudie som identifierar länets potential när 
det gäller förnybara energikällor har påbörjats.  

Arbete pågår med att ta fram en plan samt innehåll för en förstudie och 
kommer att vara klart under våren 2020. Efter det kommer en 
projektansökan skrivas fram under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Perspektivet en jämställd regional tillväxt ska prägla alla regionala utvecklings- 

och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län på alla områden 

Aktiviteter Analys 

Forum Jämställdhet 5-6 februari 
2020 

 Våren 2020 kommer den nationella konferensen Forum Jämställdhet till 
Jönköping. Tillsammans med Jönköpings kommun står Region Jönköpings 
län för värdskapet och vi har en aktiv roll i det strategiska 
planeringsarbetet. Ett projekt har hanterat de uppgifter som ligger på 
kommunen och RJL. Regionen har haft huvudansvar för kommunikation 
och marknadsföring samt för att planera ett kvällsarrangemang. Projektet 
har haft fokus på att attrahera näringslivet i länet till konferensen och på 
att skapa olika aktiviteter som sedan kan fortsätta efter det att 
konferensen är genomförd. Jämställdhetsplattformen Jäj har t.ex. använts 
och kopplat till den finns aktiviteter som genomförts före, under och ska 
genomföras efter konferensen 

Jämställd regional tillväxt Arbetet på den gemensamma plattformen Jäj har fortgått och bland 
annat har ett frukostseminarium på temat Digitalisering och jämlikhet 
genomförts i september tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
Fler företag och organisationer har under året anslutit sig till Jäj. 
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet 

Strategiska mål: 

RJL verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och bidra i ett tillgängligt, 

sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av jämlikhet, 

jämställdhet och mångfald; vara en del av det framväxande e-samhället; utveckla 

tillgänglighet, implementering av offentliga digitala tjänster, ett ökat serviceutbud 

på landsbygden; främja utvecklingen av koldioxidsnåla, energieffektiva 

infrastrukturer och transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism, 

rekreation, kultur och fritid 

Framgångsfaktorer: 

 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar 

 Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet 

 Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet 

 Länsbefolkningen ökar 

 Länet når det nationella bredbandsmålet 2020 

Prioriterade uppdrag: 

Förberedelserna inför nästa nationella- och regionala transportplan påbörjas 

under 2019. 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen 

Arbetet med den regionala transportplanen har startat men inte tagit fart 
ännu i väntan på signaler från det nationella arbetet som inte ännu har 
kommit igång. Inom Regionsamverkan Syd (RSS) har initiativ tagits för att 
upphandla och genomföra förberedande analyser. 

Regional cykelstrategi Arbetet med den regionala cykelstrategin har påbörjats men kommer att 
genomföras till merpart under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Fossilfritt flyg 

Aktiviteter Analys 

Skapa en testbädd för fossilfritt 
flygbränsle med koppling till 
skogsindustrin 

Planering har skett för att samla fler aktörer och för att få igång en 
förstudie som närmre ska undersöka förutsättningarna för en testbädd 
inom området fossilfritt flyg. 

Prioriterade uppdrag: 

Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggandet i länet. 

Aktiviteter Analys 

Ökad kommunal samverkan för 
bostadsbyggande i länet 

Arbete och diskussion pågår med länets kommuner. I anslutning till 
arbetet med att ta fram handlingsplaner för den regionala 
utvecklingsstrategin har frågan arbetats med. Utifrån det kommer arbete 
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Aktiviteter Analys 

med att analysera vilka tänkbara strukturbilder som kan behövas framåt 
att starta. 

Prioriterade uppdrag: 

Gemensam översiktsplan och strukturplan för länet. 

Aktiviteter Analys 

Strukturbilder GIS-kompetens har rekryterats under hösten och arbetet förväntas 
komma igång under 2020. 

Prioriterade uppdrag: 

Nå målen för bredbands- och digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter Analys 

Regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategi 

Bredbandsstrategin och Digitaliseringsstrategin antogs i respektive 
nämnd i november. Strategierna tar sin utgångspunkt från de nationella 
strategierna och våra regionala förutsättningar. Dialogmöten med 
kommunerna har genomförts under hösten för att tillsammans se länets 
behov och prioriteringar. Kommunernas inspel, perspektiv och 
prioriteringar fångas upp i strategierna. Under första halvåret 2020 så 
kommer arbetet konkretiseras. Handlingsplaner och aktiviteter kommer 
att tas fram i nära samarbete regionens aktörer.   

Regional bredbandskoordinator Det regionala bredbandskoordinator-uppdraget har fortsatt under året. 
Samverkan med länets kommuner har skett i olika frågor. Flera 
erfarenhetsträffar har skett. Samverkan inom RSS har också skett med 
framförallt fokus på kartläggning. En förlängning av projektet Jönköping 
helt uppkopplat har beslutats så projektet kommer fortsätta under 2020. 
Målet med projektet är att öka framdriften mot de regionala och 
nationella bredbandsmålen. 

Digitaliseringsrådet Verksamhetsplan för 2020-2022 är framtagen och tar utgångsläge från 
tidigare fokusområden. Verksamhetsplanen antogs på 
kommundirektörsmötet i december. Verksamhetsplanen skall 
kompletteras med ett samverkansavtal mellan Digitaliseringsrådet och 
Kommunal utveckling. Samverkansavtalet jobbas fram under Q1 2020 och 
verkar från Q2 2020. Samverkansavtalet skall reglera och tydliggöra 
respektive organisations uppdrag samt identifiera lämpliga 
samarbetsområden. 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner 

Digitaliseringsstrateg är på plats och förstärker vår organisation för att 
kunna fånga upp och få ut kunskap inom digitaliseringen möjligheter. 

Under hösten har strategen bekantats sig med våra aktörer i regionen och 
gjort en kartläggning över den digitala spelplanen som finns. En stor del 
av arbetet har även lagt på arbetet runt vår Digitaliseringsstrategi. 
Strategen tillhör ett nationellt nätverk där samverkan, kunskap och 
hållbar digital utveckling står i fokus. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter 

Ett samarbete har inletts 2019 med Handelshögskolan i Stockholm, 
Jönköping University och Jönköping Academy. Digitalisering i offentlig 
sektor och digitalt kommunengagemang, med syftet att kartlägga de 
effekter digitaliseringen medför, dels för den offentliga styrningen, dels 
för interaktionen mellan invånare och offentlig sektor. 

Intervjuer har genomförts med kommunala tjänstemän i forskningssyfte 
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Aktiviteter Analys 

kring digitalt kommunengagemang. Hur går samtalen kring kommunen i 
deras egna kanaler jämfört med andra kanaler? Utfallet av 
forskningsrapporten presenteras under 2020. 

Affärsutvecklingscheckar inom 
digitalisering 

Även under 2019 har det funnits checkar inom fyra olika områden att 
söka i Jönköpings län. Av totalt 37 beviljade checkar har 11 st gått till 
SME-företags digitalisering. 

Prioriterade uppdrag: 

Stärka den sociala ekonomin för att skapa ett hållbart samhälle och förbättrade 

förutsättningar för tillväxt och utveckling i hela länet 

Aktiviteter Analys 

Projekt Nya stambanor I avsaknad av ett samlat nationellt beslut om byggandet av nya 
stambanor sker statens insatser, via Trafikverket, på de etapper som i den 
nationella planen finns utpekade för byggstart. Inom ramen för projekt 
Nya Stambanor kommer delprojektet Sträckningsvalsstudie Linköping – 
Jönköping att genomföras. Projektledare för studien blir Region 
Jönköpings län. Projektet pågår och till projektledningen har en 
projektgrupp med representanter från närmast berörda kommuner 
kopplats samt en referensgrupp där också övriga kommuner, 
handelskammaren och länsstyrelsen ingår. Kontinuerlig samverkan sker 
med Trafikverket. Delprojekt kommunikation har också kommit igång och 
plan för både regionala och nationella kommunikationsinsatser har tagits 
fram 

Service på 
landsbygden/kommersiell 
service 

Inom Kommersiell service har sexton särskilda driftstöd till 
dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen betalats ut på totalt ca 3,3 
miljoner. De butiker som sökt stödet har alla beviljats då de uppfyller 
kriterierna för stödet som till exempel när det gäller avstånd till andra 
butiker, utbud och omsättning mm. 
Stödet är ett välbehövligt stöd för dessa butiker. 

I februari antog Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
den uppdaterade versionen av det Regionala serviceprogrammet. 

Efter det har möten med partnerskap för det regionala 
serviceprogrammet kommit igång. Partnerskapet leds av regionen och 
deltagarna är tjänstemän från länets kommuner och från Länsstyrelsen. 

Ett coaching-projekt som Landsbygdsmentorerna (ekonomisk förening) 
har drivit har avslutats och ett nytt har påbörjats. För detta projekt delar 
Region Jönköpings län kostnaderna med Länsstyrelsen. Mentorerna 
besöker butikerna och ger rådgivning. 

Som tidigare år har fyra kommuner i länet sökt och fått medel för 
hemsändningsbidrag 

Skapa en överenskommelse 
mellan Region Jönköpings län 
och länets organisationer inom 
den sociala ekonomin 

Samtal med berörda parter inom Region Jönköpings län, Folkhälsa och 
Regional utveckling har påbörjats. Viktigt att vi går i takt och får till ett 
avtal med civilsamhället som stärker helheten, både folkhälsa och tillväxt 
inom den sociala ekonomin. Avtal med civilsamhället är en delstrategi 
inom den regionala utvecklingsstrategin. 

Socialt företagande Projektledare och projektmedarbetare har rekryterats till projektet 
”Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektet 
startade under hösten och en styrgrupp för projektet har kallats samman. 
En aktivitetsplan finns framtagen som är godkänd av styrgruppen. 
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Kompetensförsörjning 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen försörjning 

genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad 

sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att 

matchningen på arbetsmarknaden i länet stärks. 

Framgångsfaktorer: 

 Höjd formell utbildningsnivå i länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Prioriterade uppdrag: 

Verka för en utveckling av arbetsmiljön på länets arbetsplatser 

Aktiviteter Analys 

Stärka och utveckla 
arbetsmiljön i länet samt arbeta 
mot en jämställd regional 
tillväxt 

Under det gångna året har Regional utveckling fokuserat på att dels vara 
en förebild och visa på exempelmiljöer som kan inspirera samt stimulera 
andra arbetsplatser att tänka på nya sätt och dels genom ett riktat arbete 
för att stärka arbetsmiljön på olika sätt. I det första arbetet spelar de nya 
lokalerna för Regional utveckling en viktig roll. Dessa lokaler kan konkret 
och synligt visa på hur arbetsmiljön kan stärkas. Under hösten 2019 har 
därför olika personer och organisationer besökt de nya lokalerna. 

I det andra arbetet har det varit viktigt att framhålla betydelsen av en 
fungerande integration och att mångfalden blir större på olika 
arbetsplatser. En bättre integration och en ökad mångfald är gynnsamt 
för ökad förståelse och respekt, samt leder till att nya perspektiv tillförs 
ett företag. Det stärker och utvecklar också arbetsmiljö samt ett 
inkluderande och jämställt arbetsliv. Det projekt som startades i 
september 2019 innehåller två perspektiv som ligger i linje med 
budgetens målsättning. Dels handlar det om att stärka 
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, 
samt dels att främja utrikesfödda kvinnors företagande. 

Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings 
län 

Utveckling av socialt entreprenörskap i Jönköpings län är ett led i att driva 
på utvecklingen mot en mer jämställd regional tillväxt. Projektledare och 
projektmedarbetare har rekryterats till projektet ”Utveckling av socialt 
entreprenörskap i Jönköpings län”. Projektet startade i augusti månad 
2019. Projektet deltog på Stora sociala företagsdagen i Göteborg 7 
oktober i form av att projektägaren bjöd in ett socialt företag, 
”Jobbhjälpen”, som deltagare i ett seminarium. Genom en nära 
samverkan med Coompanion kunde flera deltagare från Jönköpings län 
delta i Göteborg. I projektet har det under hösten 2019 varit fokus på tre 
inriktningar: 

1. Öka medvetenheten hos det företagsfrämjande systemet gällande 
socialt entreprenörskap. 

2. Stärka aktörer så att de blir bättre på att paketera sin verksamhet, 
utbildning i storytelling kommer vara en insats. 

3. Synliggöra socialt entreprenörskap i länet. Projektet fortsätter under 
2020 och kommer att ytterligare stärka regionens arbete med en 
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Aktiviteter Analys 

jämställd regional tillväxt. 

Stärka integrationsperspektivet 
i kompetensförsörjningsarbetet 

Projektledare har rekryterats till projektet ”Stärka 
integrationsperspektivet i det regionala kompetensförsörjningsarbetet”. 
Projektet startade den 2 september 2019. Under hösten har ett 
analysarbete bedrivits där projektledaren har genomfört många 
kartläggningssamtal med arbetsgivare från olika branscher i länet i syfte 
att skapa en bild över i vilken omfattning integrationsperspektivet 
genomsyrar dagens kompetensförsörjning, samt hur behovet av 
kompetens ser ut. Kartläggningen har ett tydligt integrationsperspektiv. 
Utifrån behovsunderlag kommer insatser och aktiviteter formas under 
2020. 

Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande 

Projektledare har rekryterats till projektet ”Främja utrikesfödda kvinnors 
företagande”. Projektet startade den 2 september 2019. Under hösten 
2019 har ett analysarbete pågått utifrån ett individperspektiv och ett 
organisationsperspektiv. Projektledaren har intervjuat både utrikesfödda 
kvinnor som startat företag och utrikes födda kvinnor som skulle kunna 
vara intresserade av att starta företag. En analys har också påbörjats av 
det företagsfrämjande systemet när det gäller utrikes föddas möjligheter 
att starta företag. Underlaget kommer att ligga till grund för framtagande 
av relevanta aktiviteter och insatser som kan stärka måluppfyllelsen. 
Projektet fortsätter under 2020 och kommer att stärka regionens arbete 
med en jämställd regional tillväxt. 

Prioriterade uppdrag: 

Bredda utbudet på länets lärcentra 

Aktiviteter Analys 

Lärcentra i alla länets 
kommuner 

Under det andra tertialet 2019 inriktades arbetet på att kartlägga hur 
många kommunala lärcentrum som finns i länet. Sex av länets kommuner 
har utvecklat tydliga lärcentra. Fem av dessa kommunala lärcentra är 
kopplade till NITUS, Nätverket för kommunala lärcentra. Regional 
utveckling har under denna kartläggning besökt de flesta kommuners 
vuxenutbildningsenheter i syfte att föra en dialog om deras behov samt 
hur Regional utveckling skulle kunna vara ett stöd för dem. Den 
långsiktiga målsättningen är att det ska finnas lärcentrum i alla länets 
kommuner. 

I samband med processen att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi 
har vikten av kommunala lärcentrum accentuerats. Under 
Almedalsveckan genomfördes ett seminarium med fokus på smart 
kompetensförsörjning. I detta seminarium poängterades vikten av 
kommunala lärcentrum som motor för det livslånga lärandet. 

Regional utveckling har under 2019 deltagit i flera träffar med 
vuxenutbildningens länsrektorsnätverk och haft dialog kring ansökan om 
statsbidrag för lärcentra. Vid dessa samtal har vikten av att kommunala 
lärcentra i sitt utbud möter arbetsmarknadens behov fokuserats. 
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Prioriterade uppdrag: 

Förstärka och förbättra olika stöd till länets branscher och företag 

Aktiviteter Analys 

Utveckla och förbättra stöd till 
länets branscher och företag 

Vikten av en god kompetensförsörjning är en angelägen fråga för 
branscher och företag. Regional utveckling har därför under 2019 haft 
möten med olika branschföreträdare i syfte att utveckla stöd och insatser 
för olika kompetensförsörjningsmöjligheter. Även frågan om effektiva 
strukturer för ökad validering har varit föremål för samtal. I samarbete 
med Träcentrum, Nässjö, har ett projekt startat som fokuserar på att 
utveckla modeller för kompetensutveckling för yrkesverksamma. 

Möten har också genomförts med Studie- och yrkesvägledare och 
Vuxenrektorer i länet. Inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige har 
möten hållits med fokus på att utveckla analys- och prognosarbetet samt 
hur vi kan stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Dialog har 
också genomförts med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Arbetslivets 
behov av yrkeshögskoleutbildning har kartlagts och samråd med YH-
anordnare har genomförts. 

En rapport ”Kompetensförsörjning i Jönköpings län” har tagits fram 
tillsammans med Tillväxtverket som fokuserar på fem branscher i länet 
med särskilt stora utmaningar när det gäller kompetensbrist. Rapporten 
är också framtagen med ett syfte att leverera en analysmodell som kan 
användas av andra regioner i sitt analysarbete. 

Under oktober hölls en arbetsmarknadsprognoskonferens för länets 
Studie- och yrkesvägledare och vägledare på Arbetsförmedlingen. 
Konferensen gjordes i samverkan med Arbetsförmedlingen. Konferensen 
genomförs årligen. 

RU är medfinansiär i ett ESF-projekt, ”Räkna med mig” som har beviljats 
under hösten med start under januari 2020. Målet är att skapa en modell 
som länets kommuner kommer att kunna arbeta efter när det gäller att 
stärka individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Projekt som fokuserar på 
kompetensutveckling av 
yrkesverksamma 

Arbete för att stödja kompetensutveckling för yrkesverksamma samt 
ökad samverkan mellan företag och akademin har Fokuserats under 2019. 
Samtal har bland annat förts med Träcentrum kring några olika projekt 
som fokuserar på att utveckla modeller för att ta tillvara 
valideringsaktiviteter genom att bygga på dessa aktiviteter med 
kompetensutveckling för yrkesverksamma, samt att stärka samverkan 
med akademin. Ett projekt inom regionalfonden har beviljats under 
hösten med start efter årsskiftet där Regional utveckling är medfinansiär. 

Projektet ”InsTrä” har som syfte och mål att skapa en modell/struktur för 
flexibla utbildningsmöjligheter efter validering. RU har samverkat med ett 
nationellt ESF-projekt ”En värld av möjligheter” som drivs av Hotell- och 
restaurangfacket. Projektet arbetar med kompetensutvecklingsinsatser 
för anställda i branschen. Under hösten har ett projekt beviljats med 
regionala utvecklingsmedel för att främst locka hit holländare med hälso- 
och sjukvårdskompetens. Regional utveckling tillsammans med HR och 
intresserade kommuner i länet kommer att delta på jobbmässan i 
Houten, ”Emigration Expo”. 
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Prioriterade uppdrag: 

Vara pådrivande i arbetet med omlokalisering av myndigheter till länet 

Aktiviteter Analys 

Omlokalisering av myndigheter Under det gångna verksamhetsåret har målsättningen om fler statliga 
myndigheter till länet fokuserats på ett tydligt sätt i och med att 
regeringen förlade ett av sina regeringssammanträde till Jönköping. I 
samband med detta regeringssammanträde fick regionala politiker tillfälle 
att träffa regeringen och bland annat framföra vikten av fler statliga jobb 
till länet. 

Ny nationell utbildning till 
regionen 

Ett arbete har inletts med fokus på att stödja Jönköping Universitys (JU) 
planer på att etablera en tandläkarutbildning vid högskolan. Regional 
utveckling har tillsammans med JU aktivt arbetat med att politiskt 
förankra ambitionen om en tandläkarutbildning vid JU. Bland annat har 
ett seminarium tillsammans med länets riksdagsledamöter och 
regionpolitiker anordnats. Även ett seminarium i Almedalen har 
genomförts. Under hösten hade också Regional utveckling besök av två 
riksdagsledamöter från riksdagens utbildningsutskott. Då fokuserades 
också värdet av en ny tandläkarutbildning vid JU. 

Internationellt samarbete 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande innovationssystemet, 

bidrar till hållbara transporter, främjar anpassningen till energi-, miljö- och 

klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och partnerskap i Sverige 

och andra länder för en hållbar utveckling på en global marknad. 

Framgångsfaktorer: 

Antalet direktinvesteringar ökar 

Aktiviteter Analys 

Utländska direktinvesteringar Tillsammans med länets kommuner har arbetet med att systematisk 
synliggöra länet inom några fokusområden, som är desamma som inom 
smart specialisering. Region Jönköpings län har i samarbete med Business 
Sweden arbetat aktivt med ett antal möjliga utländska etableringar till 
länet. Den regionala strukturen har också med fördel använts för några 
nationella förfrågningar som vi hanterat tillsammans med kommunerna. I 
samarbete med Business Sweden har också ett arbete med att visualisera 
tillgängliga siter initieras. Det baserar sig på GIS och är ett oerhört 
effektivt sätt att sälja in tillgänglig mark för etableringar.             

Framgångsfaktorer: 

Andelen exporterande företag ökar 

Aktiviteter Analys 

Affärsutvecklingscheckar inom 
internationalisering 

Även under 2019 har det funnits checkar att söka i Jönköpings län. Av 
totalt beviljade 37 checkar har 13 gått till SME-företags 
internationalisering. 

Be Global 2.0 Under 2019 har det första strukturfondsprojektet av Beglobal avslutats 
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Aktiviteter Analys 

samtidigt som fortsättningsprojektet som pågår fram till 2022-04-30 
inletts. I det nya projektet kommer man lägga större vikt vid urval av 
företag för att få än fler företag som tar stora kliv på exportmarknaden. I 
projektet erbjuds företagen individuell coachning samt olika former av 
kompetensutveckling bl.a. i form av seminarier och gruppaktiviteter. Efter 
sommaren ägde en kick-off rum där ett 30-tal företag deltog under ett 
dygn, som innehöll såväl gemensam kompetensutveckling och inspiration 
som individuellt arbete under projektledningens stöttning. Fram till år 
2022 är målet att ha haft med minst 50 SME-företag i som coachats i syfte 
att sälja på internationell marknad. Men minst det dubbla ska ha nåtts 
och deltagit i de öppna aktiviteter som anordnas av projektet. 

Projektet är nära kopplat länets arbete med 
Internationaliseringscheckarna samt länets Regionala Exportsamverkan 
(RES). 

Inom RES arrangerades under våren en större offentlig samling med över 
100 deltagare i anledning av Storbritanniens utträde ur EU som sen 
följdes upp med workshops under Business Swedens ledning. Seminariet 
var mycket välbesökt med medverkan från Kommerskollegium samt fd. 
finansministern Anders Borg. 

Verktyg för regional utveckling 

Strategiska mål: 

Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom 

en strategisk samordning av länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad 

samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt analysarbete, 

strategiska satsningar inom målområdena samt riktade projektutlysningar. 

Framgångsfaktorer: 

Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras   

Prioriterade uppdrag: 

Ett ledningssystem för strategisk samordning etableras 

Aktiviteter Analys 

Gemensamt ledningssystem Arbete fortgår enligt plan och hanteras inom regional utveckling. Stäms 
av med gruppen för kommundirektörer. 

Framgångsfaktorer: 

Analysarbetet utvecklas 

Aktiviteter Analys 

Utveckla analysarbetet Arbete med rekryteringar har pågått under året. En GIS-ingenjör är 
rekryterad och startar i januari 2020. Rekryteringen av en analytiker 
avbröts och tas upp igen under 2020. I kommande handlingsplan till den 
regionala utvecklingsstrategin är ett proaktivt analysarbete och 
omvärldsbevakning prioriterat. Tillgång till geodatasamverkan 
genomförd. 

121



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 51(52) 

 

 

Framgångsfaktorer: 

Riktade projektutlysningar genomförs 

Aktiviteter Analys 

Riktade projektutlysningar Arbetet hänger tätt samman med framtagandet av den regionala 
utvecklingsstrategin, kopplade handlingsplaner samt 
finansieringsstrategin. Det statliga systemet NYPS kommer att fungera 
som portal där utlysningar kommer ske genom Tillväxtverkets Min 
ansökan. 

Finansieringsstrategi Arbetet är igång och beslut planeras tas i regionstyrelsen under våren 
2020. 

Hållbarhet 

Strategiska mål: 

Arbete med hållbarhet ska leda till ett län med bra miljö, goda möjligheter till 

boende, arbete, företagande, utbildning och utveckling, bra kommunikationer och 

ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för god hälsa och ett bra liv 

för alla. 

Framgångsfaktorer: 

Utifrån den regionala utvecklingsstrategin stärka arbetet med hållbarhet inom 

länet. 

Aktiviteter Analys 

handlingsplan för att integrera 
och stärka klimat- och 
miljöperspektiven i det 
regionala tillväxtarbetet 

Handlingsplanen är framskriven och presenterad på nämnd för trafik, 
infrastruktur och miljö juni 2019. Planen har integrerats i arbetet med att 
ta fram regionala handlingsplaner kopplade till den regionala 
utvecklingsstrategi 2019-2035. 

Agenda 2030 Agenda 2030 har integrerats i den beslutade regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) 2019-2035. Indikatorer som mäter Agenda 
2030 olika målområden är inkluderade i RUS. Inom Region Jönköpings län 
pågår arbete med att visa hur olika verksamheters arbete bidrar till 
Agenda 2030 och de globala målen. Agenda 2030 har varit en viktig 
utgångspunkt när det nya hållbarhetsprogrammet utvecklats. Regional 
utveckling ingår i arbetet och en GAP-analys har tagits fram. Externt 
arbetar även RJL och Länsstyrelsen tillsammans mot kommunerna för att 
informera, utveckla och bidra till att utveckla kommunerna för att uppnå 
Agenda 2030´s mål. Tre gemensamma träffar har ägt rum under 2018 och 
2019. Ytterligare en träff har planerats och kommer genomföras i januari 
2020. Ytterligare planering pågår för en fortsatt samverkan med 
länsstyrelsen. Regional utveckling, Miljöenheten, Folkhälsa, Qulturum 
deltar i detta arbete tillsammans med Länsstyrelsen. 

Utvecklingsprojekt FASTR - Projektets syfte är att tillsammans med länets kommuner, 
kommunala bolag, energibolag, små- och medelstora företag, Region 
Jönköpings län samt länets medborgare ge Jönköpings län bättre 
förutsättningar till att nå prioriteringen om en fossiloberoende 
fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050. 
Projektet genomförs av Energikontoret Norra Småland. Under året har 
projektet bl.a. startat ett upphandlingsnätverk inom länet för att utveckla 
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Aktiviteter Analys 

deltagarnas förmåga att genomföra klimatsmarta upphandlingar av 
fordon och transporttjänster. Deltagarna har även genomgått utbildning 
om förnybara drivmedel. FASTR har även stöttat i anskaffning av 
biogassymboler och text som nu finns på regionens nyinköpta 
biogasfordon och även stadsbussarna. 

Livsmedelsstrategi för 
Jönköpings län 

Arbetet med handlingsplaner för livsmedelsstrategins fem områden har 
startat. Dialogmöten och workshops med specifika målgrupper och 
länsövergripande grupper har genomförts runt om i länet. Syftet har varit 
att samla in material till handlingsplanerna, ringa in behov och 
utmaningar hos olika led i livsmedelskedjan, förankra livsmedelsstrategin 
och skapa engagemang för det fortsatta arbetet. Ett särskilt fokus har 
lagts på den kommunala nivån. I samarbete med styrgruppens 
organisationer har en rad events med koppling till livsmedelsstrategin 
anordnats, t.ex. flera seminarier om mat och klimat under länets 
klimatvecka, seminarium om validering och kompetensutveckling inom 
besöksnäringen etc. En kommunikationsplan har tagits fram och en 
Facebook-sida har startat. Erfarenhetsutbyte med andra län har skett 
kontinuerligt. 

Etablering av Grön mack i länet Förberedande arbete för etablering av Grön mack har genomförts under 
året och har resulterat i att två möjliga etableringslägen kunnat föreslås. 
Bollen ligger nu hos det etablerande företaget som behöver genomföra 
utredningar och analyser för en eventuell etablering. Fortsatt samverkan 
och kontakt i frågan sker löpande. 
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 12-28
Tid: 2020-02-17 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 19

Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman än 
Regionen 2020
Diarienummer: RJL 2020/133

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. fördela preliminärt bidrag per organisation på totalt             
16 821 000 kronor enligt tabell.

2. fastställa ersättningen till 630 kronor per vecka.
3. fastställa att rekommendationen från Sveriges Kommuner och 

Landsting på 400 kr per elevvecka i mobilitetsersättning skall 
tillämpas för elever utanför länet.

Sammanfattning 
Nämndens budget för år 2020 innehåller ett anslag på 19,8 mnkr för 
folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens egna. 
Den ersättningsmodell som gäller sedan budget 2000 innebär att 
ersättning till folkhögskolor såväl inom som utanför länet lämnas i 
enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation, 
dvs för kurser som omfattar minst 15 veckor.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15
 SKL rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna 

2020
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-01-17 RJL 2020/133

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Bidrag till folkhögskolor med annan 
huvudman än Region Jönköpings län 2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. fördelar preliminärt bidrag per organisation på totalt 16 821 000 
kronor enligt tabell.

2. fastställer ersättningen till 630 kronor per vecka.
3. fastställer att rekommendationen från Sveriges Kommuner och 

Landsting på 400 kr per elevvecka i mobilitetsersättning skall 
tillämpas för elever utanför länet.

Sammanfattning
Nämndens budget för år 2020 innehåller ett anslag på 19,8 mnkr för 
folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens egna. Den 
ersättningsmodell som gäller sedan budget 2000 innebär att ersättning till 
folkhögskolor såväl inom som utanför länet lämnas i enlighet med Sveriges 
Kommuner och Landstings rekommendation, dvs för kurser som omfattar 
minst 15 veckor.

Information i ärendet
För statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet avseende elever 
från länet utgör ersättningen 630 kronor per elevvecka.

Garanterad ersättning utgår för långa kurser motsvarande genomförd volym.

Sveriges Kommuner och Landsting fastställer årligen schablonersättning för 
statsbidragsberättigad utbildning utanför det egna länet. Ersättningen beräknas på 
grundersättningen per deltagarvecka från Folkbildningsrådet och utgör 25 procent 
därav. För 2020 uppgår schablonersättningen till 1 600 kronor. Regionen 
rekommenderas att tillämpa ett schablonbelopp om 400 kronor per deltagarvecka 
för statsbidragsberättigad utbildning utanför länet. Ersättningen är oförändrad 
jämfört med föregående år.

Ett fåtal landsting/regioner avviker från rekommendationen och i de fall 
rörelsefolkhögskola/regionskola har elev från sådant landsting/region gäller 
ömsesidighet.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2020/133

Skola Elevveckor 
2019 utfall

Ersättning 
2019 utfall

Elevveckor 
2020

Ersättning 
2020

Ädelfors 
folkhögskola 5 279 3 241 552 5 300 3 339 000
S:a Vätterbygdens 
folkhögskola 6 707 4 118 037 6 700 4 221 000
Mullsjö 
Folkhögskola 3 231 1 983 895 3 200 2 016 000
June Folkhögskola 5 949 3 652 655 6 000 3 780 000
Mariannelunds 
folkhögskola 1 265 776 956 1 300 819 000
Sommenbygdens 
folkhögskola 3 377 2 073 601 3 400 2 142 000
Braheskolan 767 470 999 800 504 000
Summa 26 575 16 317 695 26 700 16 821 000

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15
 SKL rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna 2020

Beslut skickas till
Berörda organisationer 
Utbildning och kultur

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Göran Stenström 
Ekonomichef
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 12-28
Tid: 2020-02-17 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 20

Projekt - Framtidens digitalisering av besöksnäringen
Diarienummer: RJL 2020/89

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

1. bevilja Smålands turism 300 000 kr under förutsättning att övrig 
finansiering beviljas

2. Finansiering sker ur anslag för 1:1 medel

Sammanfattning 
Projektets mål är att i en förstudie ta fram ett kunskapsunderlag kring den 
digitala globala värdekedjan för besöksnäringen och hur den kommer att 
utvecklas, vilka globala aktörer som kommer att dominera i framtiden och 
hur man bäst samverkar för att utveckla destinationer. Besöksnäringen i 
länet består till största delen av små och medelstora företag som behöver 
stöd för att bli digitalt konkurrenskraftiga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15
 Ansökan från Smålands Turism
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-01-15 RJL 2020/89

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Projektansökan, Framtidens 
digitalisering av besöksnäringen
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 beviljar Smålands turism 300 000 kr under förutsättning att övrig 
finansiering beviljas

 Finansiering sker ur anslag för 1:1 medel

Sammanfattning
Projektets mål är att i en förstudie ta fram ett kunskapsunderlag kring den digitala 
globala värdekedjan för besöksnäringen och hur den kommer att utvecklas, vilka 
globala aktörer som kommer att dominera i framtiden och hur man bäst samverkar 
för att utveckla destinationer. Besöksnäringen i länet består till största delen av 
små och medelstora företag som behöver stöd för att bli digitalt 
konkurrenskraftiga.

Information i ärendet
Förstudien kan ses som en följd av det stora projektet Hållbar produktutveckling 
(HPU) som nämnden och Tillväxtverket tidigare finansierat. I det projektet 
framkom att flera företag behöver utveckla sin digitala mognad.
Materialet från förstudien kommer att spridas till företag inom besöksnäringen 
och till kommunerna. Även länets kommuner behöver informationen för att stötta 
företagen och för att ge ett större digitalt avtryck kring icke kommersiella 
besöksmål som t.ex. vandringsleder och badsjöar.
Förstudien är ett första steg mot en digital strategi för länets besöksnäring.
Projektet kan kopplas till den Regionala utvecklingsstrategin inom flera av dess 
områden t.ex. inom en attraktiv region, en smart region och en global region.  
Ansökan kopplar också till den Regionala digitaliseringsstrategin på flera punkter 
bl.a. när det gäller digital kompetens.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15
 Ansökan från Smålands Turism
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2020/89

Beslut skickas till
Smålands turism

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef Attraktivitet och 
Livsmiljö
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 12-28
Tid: 2020-02-17 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 21

Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen för år 2020
Diarienummer: RJL 2020/231

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna förslag till fördelning av statsbidrag.

Sammanfattning 
Kulturrådet har för 2020 beviljat Region Jönköpings län bidrag med 
36 115 tkr kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) 
om fördelning av vissa statsbidrag.
I jämförelse med 2019 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört ytterligare 
505 tkr i utökad ram.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-01-28
 Beslut Statens kulturråd 2020-01-23
 Beslut Statens kulturråd 2020-01-28
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2020-01-28 RJL 2020/231

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Fördelning av statliga bidrag inom 
samverkansmodellen för år 2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag.

Sammanfattning
Kulturrådet har för 2020 beviljat Region Jönköpings län bidrag med 
36 115 tkr kronor att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag.
I jämförelse med 2019 års statsbidrag, har Kulturrådet tillfört ytterligare 505 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 36 
115 tkr för 2020 (KUR 2019/8368).

Bidraget är i jämförelse med 2019 indexuppräknat med 1,6 % vilket motsvarar en 
nettoökning på 505 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 1 182 tkr för kvalitetsförstärkande åtgärder inom 
scenkonstverksamheter (KUR 2019/8113). 

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 utgiftsram. Den utökning av statsbidraget som nu beviljats via 
Kulturrådet förutsätts inte leda till motsvarande förändringar av berörda 
budgetanslag eftersom indexuppräkning redan gjorts i ordinarie budgetbeslut. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2020/231

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 113 108 23 352
- Regional museiverksamhet

Jönköpings läns museum 23 419 7 094
- Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Centrum för konst och design - Vandalorum 2 105 1 025
Riksteatern Jönköpings län 876 318
Bild och form, dans, film 8 595 864

- Regional enskild arkivverksamhet
Jönköpings läns folkrörelsearkiv 2 259 311

- Hemslöjdsfrämjande verksamhet 2 444 670
- Regional biblioteksverksamhet 7 742 2 481
TOTALT 160 548 36 115

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-01-28
 Beslut Statens kulturråd 2020-01-23
 Beslut Statens kulturråd 2020-01-28

Beslut skickas till
 Utbildning och kultur stab
 Regionledningskontoret/ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Göran Stenström 
Ekonomichef
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KULTURRÅDET
Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5, 08 519 264

kulturradetfalkultumadet. se
kulturr-sdet.se

Beslut

2828-81-28

.'1.
KUR ley/siai

s.1(2)
/eV-

Ärende

Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för förstärkning av den
musikaliska scenkonsten, år 2020

Beslut

1. Statens kulturråd beviljar bidrag och bidragsbelopp enligt bilaga 1.
Villkor för mottagande av bidraget framgår av bilaga 2.

Totalt beviljat belopp vid denna fördelning är 50 000 000 kronor.

Ärendets handläggning och beredning
Ansökningar

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in 22 ansökningar. Totalt ansökt belopp
uppgår till 64607819kr.

Sammanläggning

Alla ansökningar har lagts samman till detta ärende (se dnr ovan), eftersom
ansökningarna bedöms i ett sammanhang.

Beslutet och beredningen

Detta beslut har fattats av generaldirektören Staffan Forssell efter föredragning av
handläggare Andreas Åberg, l beredningen har även enhetschefen VeronTca Lamppa
Lönnbro, koordinatorn Margareta Brilioth och handläggaren Ove Bengtsson deltagit.

Skäl för beslutet

Aktuella bestämmelser m.m.

Enligt Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2019 får högst 50 000 000 kronor av
anslagsposten 1:6 ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet, användas för 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 kultursamverkansmodellen samt verksamheter i
Stockholms län, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse
inom ramen för denna satsning.

Kulturrådet 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 1:6 ap.1 i
Kulturrådets regleringsbrev för budgetår 2019. För regionala och lokala kulturinstitutioner

r
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KULTURRÅDET Beslut

i de län som inte omfattas av lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till
regional kulturverksamhet gäller förordningen (1996:1596) om statsbidrag till regional
kulturverksamhet. Ändamålet med bidraget, enligt förordningen 2010:2012 är att bidra till
att de nationella kulturpolitiska^målen uppnäs samt att ge ökade möjligheter till regionala
prioriteringar och variationer. Enligt 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 barn- och
ungdomsperspektiv. Kulturrådet har vidare ett sektorsansvar för funktionshinderfrägor
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
samt de prioriteringar som har redovisats ovan, bedömer Kulturrådet att medlen bör'
fördelas enligt bilaga 1.

2020-01-28

KUR 2820/8104
5.2(2)

PaJ<ulturrådets vägnar

Generaldirektör Andreas Åberg

Föredragande
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IiSa2^/Tl'Od4rag ti" re9ional kulturverksamhet tö--förstärkning av den musikaliska scenkonsten 2020 Bilaga 1
2020.01-28

Beviljade bidrag, belopp i kronor

Dnr KUR Sökande

KUR 2019/8139

KUR 2019/8108

KUR 2019/8109

KUR 2019/8110

KUR 2019/8111

KUR 2019/8112
KUR 2019/8113
KUR 2019/8114
KUR 2019/8128
KUR 2019/8116

KUR 2019/8118

KUR 2019/8129

KUR 2019/8130
KUR 2019/8131

KUR 2019/8132
KUR 2019/8133
KUR 2019/8134

KUR 2019/8138

KUR 2019/8117

KUR 2019/8141

Länsmusiken i Stockholm

Region Blekinge
Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg
Region Jämtland

Region Jönköpings län
Region Kalmar län

Region Norrbotten

Region Skåne

Region Sörmland

Region Uppsala
Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland
Stockholms Konserthusstiftelse

Västra Götalandregionen

232100-0016
232100-0081

232100-0180

212000-0803

232100-0198
232100-0214

232100-0057
232100-0073

232100-0230

232100-0255
232100-0032

232100-0024

232100-0156
232100-0222

232100-0206

232100-0172
232100-0164

232100-0040

802001-8266

l 278 000
630 000

408 090

l 350 000

505 000

2 900 000

l 754 052

l 483 000

105 000

l 021 996

13 656 900

250 000

750 000

2 187 194

l 850 000

940 400

791 453

l 800 000

4 864 734

4 800 000

Beviljat belopp
3510000

502 000

325 000

l 076 000

402 000

2 312 000

l 398 000

1182 000

84000

815 000

10 886 000

199 000

598 000

l 743 000

l 475 000

750 000

631 000

l 435 000

3 878 000

3 120 000

50 000 000

^Q

1(1)
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KULTURRÅDET
Box 27215, 182 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1-5, 08 519 264
kulturradet@kultur'r'adet. se
kulturrådet.se

Villkor

2028-81-28

KUR 2020/8104

5.1(2)

Villkor för bidrag från Kulturrådet

l. Bidragsmottagarens åtaganden
Alla somfår bidrag från Kulturrådet måste följa vara 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, l 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
författning.

1.4. Redovisning

Redovisning för utfall av finansiering och kostnader ska framgå av respektive
verksamhets årsredovisning.

1.5. Förlängning av perioden för medlens användning

Om bidragsmottagaren Inte använder 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 ursprungliga bidragsperioden går ut.
Kulturrådet beslutar om eventuell förlängning.

1.6. Återbetalning av outnyttjade medel

Eventuella outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kulturrådet. Den ansvarige
bidragshandläggaren pé Kulturrådet ska informeras i förväg om att återbetalning kommer
att göras. Bidragsbeslutets diarienummer ska anges som referens vid återbetalning.

1.7. Aterkrav

Om bidragsmottagaren inte genomför det som den åtagit sig kan Kulturrådet besluta att
kräva tillbaka hela eller delar av bidraget.
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Bidragsmottagaren blir återbetalningsskyldig om

1. mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att
bidraget har beviljats felaktigt eller med för 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 för det
ändarna! som låg till grund för att bidraget beviljades,

4. mottagaren inte redovisat i enlighet med informationen i avsnitt 1.4
Redovisning ovan,

5. i övrigt inte följt villkoren för bidraget.

1.8. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar

1.8.1. Organisationer som arrangerar publik verksamhet

Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via
kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika
verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i fristående
evenemangskalendrar som används.

1.8.2. Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller via
kultursamverkansmodellen, 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: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-
av-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/

a
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Ärende

Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för er 2020 inom ramen för
kultursamverkansmodellen

Sökande

Region Jönköpings län (nedan kallad Region Jönköping), (org. nr. 232100-0057), Box
1021, 551 11 Jönköping

Beslut

Statens kulturråd beviljar Region Jönköping bidrag om 34 933 000 kronor att
fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa
statsbidrag till regional kulturverksamhet under 2019.

Av dessa är 1 200 000 kr en tillfällig förstärkning i syfte att öka utbudet och
tillgängligheten till folkbiblioteksverksamheten i regionen.

Bidraget ska även användas för kvalitetsförstärkande insatser inom
scenkonstområdet. Regionen ska fördela dessa medel till verksamheter som
främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom
scenkonstomrédet.

Bidraget betalas ut kvartalsvis

Kulturrådets villkor för mottagandet av bidraget framgår av Maga f.

Ärendets handläggning och beredning
Ansökan

Region Jönköping inkom den 20 november 2019 med en framställan om statlig
medfinansiering för år 2020. Till stöd för framställan har Region Jönköping sin regionala
kulturplan för perioden 2018-2020 som inkom till Kulturrådet den 13 november 2020.
Kulturplanen är framtagen i samverkan med regionens kommuner och efter samråd med
bland andra företrädare för regionens professionella kulturliv och den ideella sektorn och
godkänd av Regionstyrelsen. Med utgångspunkt i dessa samråd har Region Jönköping
tagit fram sex olika kulturpolitiska prioriteringar i syfte att ne nationella och regionala mål.
Dessa prioriteringar är kulturell infrastruktur, villkor för konstnärligt skapande, fokus på
barn och unga, tillgängligt kulturliv, interregionalt, internationellt och interkulturellt
samarbete samt samverkan och dialog.

Regionen äskar om sammanlagt 54 101 000 kr. Äskandet avser en förstärkning av det
statliga bidraget motsvarande 19 700 000 kronor.
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Beslutet och beredningen

Detta beslut har fattats av Kulturrådets styrelse genom ordförande Svante Weyler och
ledamöterna Kjell Englund, Malena Ernman, Ann-Sofie Köping Olsson, Po Tidholm, Klara
Tomson och generaldirektören Staffan Forssell.

Ärendet har även beretts med kultursamverkansmodellens Samverkansräd som inrättats
av regeringen, l beredningen deltog Magnus Aspegren, VD Riksteatern; Karin Grönvall,
riksbibliotekarie Kungliga biblioteket; Jörgen Peters, länsråd vid Länsstyrelsen i Halland;
Friedrike Roedenbeck, kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor; Anna Söderbäck,
direktör Konstnärsnämnden; Anna Serner, VD Svenska Filminstitutet och Karin Aström
Iko, riksarkivarie Riksarkivet.

Ärendet har föredragits för styrelsen och samverkansrådet av regional koordinatorn
Margareta Brilioth och handläggarna Ove Bengtsson och Andreas Åberg.

l beredningen av ärendet har följande personer ur Kulturrådets ledningsgrupp deltagit:
enhetscheferna Veronica Lamppa Lönnbro, Magnus Boström, Lotta Brilioth Biörnstad och
Bongi MacDermott.

l beredningen av ärendet har även följande sakkunniga handläggare från Kulturrådet
deltagit: Monica Christensen Luotsinen, Maria Lewenhaupt, Anna Liven West, Luciana
Marques och Henriette Zorn.

l beredningen av ärendet har även en arbetsgrupp med sakkunniga från
Samverkansrédets parter deltagit. Den består av Charlotte Hamilton, antikvarie
Riksantikvarieämbetet; Carina Heuriin Fernold, handläggare Kungliga biblioteket; Maud
Almström Blom, samverkanssamordnare Riksarkivet; Annika Gillegård, regional
samordnare Filminstifutet; Bitte Jarl, utredare och Magnus Lemark, handläggare
Konstnärsnämnden; Friedrike Roedenbeck, kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Elisabet Rundqvist, handläggare Kungliga biblioteket samt Anna Selvåg,
verksamhetsutvecklare Riksteatern.

Skäl för beslutet

Aktuella bestämmelser m. m.

Kulturrådet beslutar om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet med
stöd av förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet (nedan kallad förordningen) under anslag 1:6 ap. 1 i Kulturrådets
regleringsbrev för budgetår 2018. Ändamålet med bidraget är att bidra till att de nationella
kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och
variationer.

l 5-8 §§ förordningen anges följande. En regional kulturplan ska beskriva de prioriteringar
som landstinget vill göra i fråga om regional kulturverksamhet som avses få statligt stöd,
prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska målen samt uppgifter om
planerad statlig, kommunal och annan finansiering av verksamheterna.
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En region eller ett landsting får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om
en kulturplan har upprättats av regionen/landstinget och kulturplanen överensstämmer
med förordningen.

Den regionala kulturplanen ska utarbetas i samverkan med regionens/länets kommuner
och efter samråd med regionens/länets professionella kulturliv och det civila samhället.

Bidragsgivningen ska främja en god tillgång för regionens/länets invånare till:
1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet,
2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete,
3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet,
4. professionell bild- och formverksamhet,
5. regional enskild arkivverksamhet,
6. filmkulturell verksamhet och
7. främjande av hemslöjd.

Kulturrådet beslutade den 17 maj 2017 (S 2017:3) att upp till två procent av anslaget i
dess helhet kan komma att omprioriteras inför fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet för att kunna möta satsningar som långsiktigt verkar i enlighet med
Kulturrådets styrelses prioriteringar. Vägledande för prioriteringarna är en regional
kulturverksamhet som ökar tillgängligheten till och skapar förutsättningar för ökad kvalitet
och förnyelse genom att:
- ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter,
- utveckla den regionala infrastrukturen, använda nya arbetssätt och samverka samt
- ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional struktur.

Vidare beslutade Kulturrådet att viktiga möjligheter för utveckling är att de regionala
kulturverksamheterna ger goda förutsättningar för kulturskapare och att de samverkar
med fria aktörer.

Den 28 oktober 2019 beslutade Kulturrådet (S 2018:4) att tillämpa en huvudprincip för
pris- och löneomräkning, men med prövning i varje enskilt fall. Under förutsättning att
huvudmannen för den regionala kulturplanen ökar sin finansiering i förhållande till
föregående är ökar Kulturrådet det statliga bidraget. Om huvudmannens insats ligger pé
samma nivå som föregående er lämnar Kulturrådet samma stöd som föregående år. Vid
en sänkning av huvudmannens ekonomiska insats sänker även Kulturrådet bidraget.
Principen gäller under förutsättning att tillgängliga medel finns. Kulturrådet har informerat
berörda regioner om beslutet.

Regeringen ställer krav på att Kulturrådet ska ha ett jämställdhets-, mångfalds- och barn-
och ungdomsperspektiv i sin bidragsgivning. Kulturrådet har även ett särskilt ansvar för
funktionshinderfrågor inom kulturområdet och ska också främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Detta framgår av
förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd. Det är därför viktigt att
dessa olika aspekter inger som en del i bedömningen av de olika ansökningarna.

Av Kulturrådets regleringsbrev för budgetåret 2020 framgår att Kulturrådet särskilt ska
uppmärksamma regionernas arbete för att främja de nationella minoriteternas och i
synnerhet romers kultur och kulturarv i sin bedömning och uppföljning av regionala
kulturplaner.
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Kulturrådets bedömning
Kulturrådet bedömer att Region Jönköpings regionala kulturplan uppfyller kraven på vad
en sädan plan ska innehålla.

Kulturrådet konstaterar vidare att kulturplanen har tagits fram i samverkan med
kommunerna i regionen och efter samråd med regionens professionella kulturliv och det
civila samhället. Verksamhetsområden som finns angivna i 8 § förordningen finns också
beskrivna i kulturplanen och Kulturrådet anser att regionens bidragsgivning kommer att
främja en god tillgång för dess invånare till dessa verksamhetsområden.

Region Jönköping har bekräftat att den regionala budgeten för de enligt förordningen sju
utpekade konst- och kulturområdena för 2020 kommer att öka i förhållande till föregående
är. Därmed bör Region Jönköping beviljas en pris- och löneomräkning som för 2020 är
1, 6 procent av grundbidraget för regional verksamhet.

l budgetpropositionen för år 2020 har regeringen aviserat en förstärkning av budgeten
under perioden 2018-2020 i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till
biblioteksverksamheten i hela landet. Av denna satsning avsätts 25 000 000 kronor till
kultursamverkansmodellen. l enlighet med regeringens ambition att öka tillgången till
biblioteksverksamheten i hela landet tillförs Region Jönköping 1 200 000 kronoV. Vid
denna fördelning har Kulturrådet tagit hänsyn till antal kommuner i varje region/län, antal
invånare och regionens/länets yta. Beloppet är inte grund för pris- och löneuppräkningen.

Mot bakgrund av ovanstående, tillgängliga medel och med hänsyn tagen till ändamålen
med bidraget samt de principer och prioriteringar som har redovisats ovan bedömer
Kulturrådet att Region Jönköping bör beviljas bidrag med 34 933 000 kronor, som
regionen enligt förordningen ska fördela till verksamheter som också får bidrag från
landsting, kommun eller annan huvudman. För medel som regionen avsätter for
kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet gäller särskilda villkor, se bilaga 1.

Regionen ska ansvara för att statsbidrag endast fördelas till verksamheter som uppfyller
delmålen i arbetet med förverkligandet av funktionshinderpolitikens mål, se bilaga 1.

Pé Kulturrådets vägnar

7'
Svante Weylér

Ordförande i Kulturrådets styrelse

Regional koordinator, föredragande
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Villkor för bidrag från Kulturrådet

l. Bidragsmottagarens åtaganden
Alla som far bidrag från Kulturrådet måste följa våra villkor. Om innehållet i projektet eller
verksamheten förändras väsentligt jämfört med ansökan måste bidragsmottagaren
meddela Kulturrådet se snart som möjligt. Detta gäller exempelvis väsentliga förändringar
av budget, l 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
författning.

1. 4. Redovisning

Bidragsmottagaren ska lämna redovisningen av verksamheten enligt nedan och den ska
innehålla de uppgifter som efterfrågas av Kulturrådet.

Bidragsmottagaren ska senast den 15 maj 2021 redovisa till Kulturrådet hur det statliga
stödet använts samt pé förfrågan delta i separata uppgiftsinsamlingar i enlighet med
Kulturrådets gällande riktlinjer för uppföljning av vissa statsbidrag till regional
kulturverksamhet. Bokslut, årsredovisning och verksamhetsberättelser för verksamheter
som mottagit statsbidrag 2020 ska bifogas redovisningen i digital form.

En företrädare för bidragsmottagaren ska bekräfta för Kulturrådet när uppgifter från
verksamheterna lämnats in samt att de är granskade av bidragsmottagaren.

1. 5. Förlängning av perioden för medlens användning

Om bidragsmottagaren inte använder 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 ursprungliga bidragsperioden går ut.
Kulturrådet beslutar om eventuell förlängning.
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1. 6. Återbetalning 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

1. mottagaren har lämnat oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att
bidraget har beviljats felaktigt eller med för 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 för det
ändamål som låg till grund för 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 villkor

När bidragsmottagaren har fattat beslut om preliminär fördelning av de statliga
verksamhetsmedlen ska beslutet snarast, dock senast den 28 mars 2020. skickas in till
Kulturrådet. Av beslutet ska framgå vilka organisationer som erhållit statsbidrag samt hur
mycket varje organisation erhållit. Även den regionala finansieringen för dessa
organisationer ska meddelas till Kulturrådet vid samma tillfälle.

Bidraget ska även användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet.
Regionen ska fördela dessa medel till verksamheter som främjar utveckling, förnyelse
och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Medlen ska i första hand fördelas till
de institutioner som till och med den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till
förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa
arbetstagare med icke-statlig anställning.

Bidragsmottagaren ska senast den 28 mars 2020 rapportera till Kulturrådet hur medel för
kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstomrédet har fördelats.

3. 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.
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4. Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättningar
4. 1. Organisationer som arrangerar publik verksamhet

Alla organisationer som arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet och via
kultursamverkansmodellen ska ha information om tillgängligheten till sin publika
verksamhet eller sitt arrangemang på sin webbplats, i sociala medier eller i fristående
evenemangskalendrar som används.

4. 2. Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

Alla organisationer som har verksamhetsbidrag från Kulturrådet eller via
kultursamverkansmodellen, och har egen lokal för publik verksamhet, ska ha åtgärdat så
kallade enkelt avhjälpta hinder' i sina publika lokaler.

4. 3. Kulturinstitutioner

Varje kulturinstitution med statligt bidrag via Kultursamverkansmodellen, eller bidrag
direkt från Kulturrådet ska ha:

. Handlingsplan för tillgänglighet

. Information om tillgängligheten till publik verksamhet på webbplats, och/eller på
de olika sociala medier eller fristående evenemangskalendrar som används

. Ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder i sina publika lokaler

. Uppfylla standard WCAG 2. 1 för sin webbplats och mobila applikationer enligt
gällande EU direktiv2

Läs mer i Boverkets broschyr Enkelt avhjälpta hinder. Länk: http://www. boverket. se/sv/om-boverket/publicerat-
av-boverket/publikationer/2015/enkelt-avhjalpt-i-lokaler/

Enligt EU direktiv gäller följande tidsplan för fullt genomförande: Nya webbplatser 23 september 2019;
Befintliga webbplatser (offentliga innan 23 september 2018): 23 september 2020; Mobila applikationer 23 iunl
2021.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 12-28
Tid: 2020-02-17 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 22

Anslag till externa organisationer för ANA-nämndens 
ansvarsområde 2020
Diarienummer: RJL 2020/70

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande sammanställning för anslag till externa 
organisationer för ANA-nämndens ansvarsområde 2020.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län ger bidrag till externa organisationer löpande varje 
år. Dessa bidrag ligger under nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitets ansvar. Verksamhetsbidragen inom regional utveckling håller 
på att ses över i syfte att säkerställa att de bidrar till de mål och syften samt 
ger de effekter som varit avsikten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16 inklusive sammanställning fasta 

bidrag 2020

157



TJÄNSTESKRIVELSE 1(5)

2020-01-16 RJL 2020/70

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Anslag till externa organisationer för 
ANA-nämndens ansvarsområde 2020
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreliggande sammanställning för anslag till externa 
organisationer för ANA-nämndens ansvarsområde 2020.

Sammanfattning
Region Jönköpings län ger bidrag till externa organisationer löpande varje år. 
Dessa bidrag ligger under nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitets ansvar. Verksamhetsbidragen inom regional utveckling håller på att 
ses över i syfte att säkerställa att de bidrar till de mål och syften samt ger de 
effekter som varit avsikten.

Information i ärendet
Region Jönköpings län ger bidrag till externa organisationer löpande varje år. 
Dessa bidrag ligger under nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitets ansvar.

Externa bidrag ges till:

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer 
Region Jönköpings län ger bidrag till politiska ungdomsorganisationer som är 
verksamma i länet och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige. 
Bidraget syftar till att främja barn och ungdomars demokratiska fostran genom 
engagemang och deltagande i samhällsutvecklingen. Bidrag ges i form av 
organisations- och verksamhetsbidrag. 

Bidrag till ungdomsorganisationer 
Region Jönköpings län ger bidrag till ungdomsorganisationer som främjar barn 
och ungdomars demokratiska fostran, genom engagemang i föreningsliv som 
bidrar till en meningsfull fritid. Bidrag ges i form av organisationsbidrag, som 
stöd till administration och som verksamhetsbidrag. 
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Bidrag till pensionärsorganisationer 
Bidrag till pensionärsorganisationer som är verksamma inom länet kan lämnas till 
dess distriktsorganisation. Bidraget är avsett för administration samt för 
information och utbildning av organisatörer och förtroendevalda. 

Smålands Turism
Region Jönköpings län och länets kommuner äger Smålands Turism AB, som ska 
erbjuda kompetens och samordning inom turismområdet.  Bolaget ska utveckla 
plattformar för marknadsföring och samverkan samt stärka länets 
konkurrensförmåga.

Miljösamverkan f
Miljösamverkan f är ett samarbete mellan alla kommuner i Jönköpings län, 
Länsstyrelsen och Region Jönköpings län. Samarbetet syftar till att samordna och 
effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd både till 
myndighetsutövning (tillsyn) och till mer informativa och förebyggande insatser.

Bidrag Länsmuseet
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och 
Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings läns museum. Region Jönköpings län 
ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun 
ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns 
museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin 
historia. Museet ska arbeta för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i 
ökad omfattning och i nya sammanhang. 

Vandalorum
Vandalorum är ett internationellt konst- och designcentrum med ett nationellt 
uppdrag och stark regional förankring. Målsättningen är att erbjuda upplevelser på 
flera plan samtidigt. Vandalorum vill vara en mötesplats för det lokala och 
regionala först och främst, men med ambitionen att skapa nationellt intresse för 
verksamheten och ge den en internationell relevans. Inte minst genom ett nära 
samarbete mellan konstnärer, formgivare, den kreativa industrin i trakten och 
näringslivet i stort.

Studiedistrikt
Region Jönköpings län lämnar bidrag till studiedistrikt som är anslutna till 
studieförbund som får statligt stöd. Bidragen syftar till att främja länsinvånarnas 
behov och intressen för bildning, gemenskap och kultur. Bidragen avser stöd till 
administration, genomförande av kursverksamhet samt för anordnande av 
kulturarrangemang.

Verksamhetsbidrag m fl (Kulturbidrag)
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och 
enskilda som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och 
inriktningar.
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Regionala utvecklingsprojekt ANA
Region Jönköpings län avsätter, utöver de statliga medlen, stöd för olika former 
av projekt och verksamheter som bidrar till regional tillväxt.

Under perioden 2019-2021 sker en översyn av verksamhetsbidragen inom 
regional utveckling i syfte att bedöma om bidragen till verksamheterna bidrar till 
den regionala utvecklingsstrategis mål och syften.  Efter utvärderingen kommer 
bidragen att prövas och nya beslut om bidrag att tas under 2021 för en kommande 
treårsperiod 2022-2024.

Verksamhetsbidrag Regional utveckling

Almi Företagspartner AB 
Region Jönköpings län stödjer Almi vars över gripande mål är att främja 
utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora före tag, samt att 
stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 
Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 
dotterbolag. Dotterbolaget för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent och 
Region Jönköpings län med 49 procent. Organisationens uppgift handlar om 
affärsutveckling och finansiering. Prioriterade projektområden har bland annat 
varit att utveckla stora idéer i små företag,  företagarprogram för invandrare,  
affärsutveckling för kvinnor samt hjälp till svenska företag att hitta rätt partners i 
Europa till nya produkter för vården. 

Enterprise European Network (EEN)
Almi Företagspartner AB är värdorganisation för Enterprise Europe Network 
(EEN),  som är en organisation med uppdrag att utveckla internationella 
företagskontakter och etablera partnerskap. I Sverige finns 15 regionala EEN-
kontor där kontoret i Jönköping svarar för Jönköpings- och Gotlandsregionen. 

Science Park
Science Park Jönköpings län bedriver verksamhet för att öka förutsättningarna för 
fler entreprenörer, fler tillväxtföretag och bättre regional innovations miljö. 
Genom affärscoacher i länets kommuner skapas förutsättningar för 
affärsutveckling och råd givning på hemmaplan. Science Park är en viktig aktör i 
det regionala tillväxtarbetet.

Valideringscheckar
För att underlätta för företag att ta tillvara på och stärka sin kompetens infördes 
företagsvalideringscheckar som är en garant för existerande kompetens och 
snabbare matchning. Checkar kan av juridiska skäl inte betalas ut direkt till 
företag av Region Jönköpings län då en särskild förordning saknas för detta.
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Ung företagsamhet
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. 
Organisationen utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom 
processutbildningen UF-företagande. De bedriver även utbildningar i 
entreprenörskap på grundskolenivå. 

Coompanion
Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. 
Organisationen erbjuder personlig rådgivning och ger de som vill förverkliga 
företagsidéer tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och 
utbildning – från idé till framgångsrikt företagande.

Smålands vandringsleder
Region Jönköpings län är huvudman för 200 mil av länets vandringsleder. Ur ett 
motions- och folkhälsoperspektiv är de en viktig resurs för länets invånare och för 
att attrahera besökare till länet. 

Regionutvecklingsstöd Högskolan
En högskola med starkt stöd från Region Jönköpings län, länets kommuner och 
näringslivet är en betydelsefull faktor för regionens tillväxt. Jönköping University 
utmärker sig som högskola genom att ha en starkt internationell profil och en stark 
näringslivskoppling. Det samarbete som etablerats mellan Högskolan i Jönköping 
och länets kommuner för att decentralisera högskoleutbildningen har varit 
framgångsrikt. Denna form av decentralisering betraktas även i ett nationellt 
perspektiv som mycket lyckosam. 

Partnerskap Högskolan
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare är ett 
samverkanscentrum för praktiknära forskning och utbildning i kvalitetsförbättring 
och ledarskap inom hälsa och välfärd. Jönköping Academy for Improvement of 
Health and Welfare erbjuder bland annat magister- och masterprogram i 
kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg. 

Anslag till externa organisationer (tkr) Budget
ANA-nämndens ansvarsområde 2020
Centrala anslag

900512 Politiska ungdomsorg -806
900513 Ungdomsorg -6 725
900514 Pensionärsorg -1 243
900557 Almi företagspartner Jkpg AB -10 732
900562 EnterpriseEuropeanNetwork EEN -600
900563 Regionutvstöd Högskolan -1 000
901737 Partnerskap Högskolan -750
900903 Smålands turism -5 665
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901080 Smålands vandringsleder -250
901437 Miljösamverkan f -100
901443 Regionala utvecklingsproj ANA (RU-
medel)

-9 000

901485 Science Park -7 000
901486 Valideringscheckar -800
901487 Ung företagsamhet -1 000
901488 Coompanion -500
    Summa -46 171

Verksamhetsområdet Utbildning o kultur
693100 Bidrag Länsmuseet -23 419
693200 Vandalorum -2 105
694700 Studiedistrikt -28 348
694100 Verksamhetsbidrag m fl (Kulturbidrag) -9 662
    Summa -63 534
    
Totalt -109 705

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-16 inklusive sammanställning fasta 

bidrag 2020

Beslut skickas till
Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

Elisabet Eriksson 
Enhetschef Regional utveckling
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 12-28
Tid: 2020-02-17 kl. 14:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 23

Den glömda konsten
Diarienummer: RJL 2019/2979

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Att i samband med kommande budgetprocess, redovisa, hur mycket 
resurser som skulle behövas för att verkställa motionen om att 
återanvända arkiverad konst.

Sammanfattning 
Kristina Nero har för Vänsterpartiet inkommit med en skrivelse gällande 
den bortglömda konsten, efter en bifallen motion i regionfullmäktige RJL 
2017/232. I motionen föreslogs att Region Jönköpings län utreder 
möjligheten att använda arkiverad konst som av olika anledningar inte 
längre anses lämplig att ställas ut fritt i våra faciliteter.

Nämnden remitterade frågan 2019-12-11 § 178 till Kulturutskottet för 
fortsatt hantering.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag kulturutskottet 2020-01-29
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-12-11
 Skrivelse från Vänsterpartiet angående den bortglömda konsten
 Motion, den bortglömda konsten  RJL 2017/232

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet konstaterar att kulturutskottets förslag om att utreda om det är 
möjligt att gestaltning i samband med ny- och ombyggnationer om 1% kan 
användas i detta syfte inte är möjligt.
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PROTOKOLL

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-8
Tid: 2020-01-29 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

§ 3

Den glömda konsten
Diarienummer: RJL 2019/2979

Beslut 
Kulturutskottet föreslår nämnden

1. Att i samband med kommande budgetprocess, redovisa, hur mycket 
resurser som skulle behövas för att verkställa motionen om att 
återanvända arkiverad konst.

2. Utreda om det är möjligt att gestaltning i samband med ny- och 
ombyggnationer om 1% kan användas i detta syfte.

Sammanfattning 
Kristina Nero har för Vänsterpartiet inkommit med en skrivelse gällande 
den bortglömda konsten, efter en bifallen motion i regionfullmäktige RJL 
2017/232. I motionen föreslogs att Region Jönköpings län utreder 
möjligheten att använda arkiverad konst som av olika anledningar inte 
längre anses lämplig att ställas ut fritt i våra faciliteter.

Nämnden remitterade frågan 2019-12-11 § 178 till Kulturutskottet för 
fortsatt hantering.

Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 2019-12-11
 Skrivelse från Vänsterpartiet angående den bortglömda konsten
 Motion, den bortglömda konsten  RJL 2017/232

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Susanne Nilsson, konstsamordnare vid kultur och utveckling informerar om 
Region Jönköpings läns hantering av ca 14 0000 konstverk. Bland annat 
pågår en inventering av all konst i ett nytt register. 

Kulturutskottet föreslår att den fortsatta hanteringen av regionens konsverk 
bör behandlas i den kommande budgetprocessen och att en uträkning på 
kostnaderna krävs för att verkställa motionen.
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PROTOKOLL

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-8
Tid: 2020-01-29 kl. 10:00

Plats: Regionens hus, sal B

Protokollsutdrag, bestyrkande Justerare, signatur

Kulturutskottet föreslår även att regionledningskontoret utreder om det är 
möjligt att gestaltning i samband med ny- och ombyggnationer om 1% kan 
användas i detta syfte.

Beslutets antal sidor
2
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 158-179
Tid: 2019-12-11 kl.09.00-16.00

Plats: Regionens hus, sal A

§178 Övrigt
Kristina Nero har för Vänsterpartiet inkommit med en övrig fråga 
gällande den bortglömda konsten. 

Nämnden föreslår att frågan remitteras till Kulturutskottet för 
fortsatt hantering.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Rune Backlund 
Ordförande

Gun Lusth (M) Adam Starck (S)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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”Den bortglömda konsten”

I en bifallen motion från 10.1.17 (Dnr RJL 2017/232) föreslog Vänsterpartiet Region Jönköpings län 
besluta att man utreder möjligheten att använda arkiverad konst som av olika anledningar inte 
längre ansågs lämpliga att ställas ut fritt i regionens faciliteter. En interpellation i ärendet lämnades i 
in 21.1.19 (Dnr R32 2019/199) ställd till Ordförande i ANA nämnden med frågor om vad som hänt 
sedan motionen, samt ifall man kommit fram till om något klokt gjorts med den konst som lämnats in 
under åren.

I samband med den inventering som nu pågår om konstbeståndet väcks frågan igen om hur den 
allmänna tillgängligheten ska främjas för konst inköpt av skattemedel.

Ett konkret förslag vore att göra som skett på Centralsjukhuset i Karlstad, nämligen att inrätta 
konsthallen ”Spisrummet” där anhöriga, personal och intresserade kan möta samtidskonst. För varje 
utställning finns informationsmaterial placerat i hallen. Där finns också olika diskussionsfrågor att 
utgå från. För Region Jönköpings län skulle för detta ändamål kunna användas ett tomt rum i Hus D1. 
Dessutom skulle en pedagoginsats behövas.

Ännu en motion/interpellation skulle innebära ytterligare fördröjning av ärendet. En sådan skulle 
dessutom komma åter till nämnden för behandling. Därför skriver jag denna fråga direkt till ANA 
antingen som ett initiativärende alternativt som en övrig fråga till nästa nämndmöte den 11/12 2019.
KRISTINA NERO (V)
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