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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2021-01-27 kl: 09:00 
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Ordinarie ledamöter: 
Per Eriksson (C) ordf. 
Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (M) 2:e vice ordf. 
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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) 
Anton Axelsson (KD) 
Vakant (KD) 
Jessica Hagård (C) 
Matilda Henriksson (C) 
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Henrik Dinkel (V) 
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Elisabeth Wahlström (M) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Maria Högberg (SD) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 

 
Tjänstemän: 
Jane Ydman, regiondirektör 
Ulf Fransson t.f. Regional 
utvecklingsdirektör  
Camilla Holm, budgetchef 
Peter Friberg, sektionschef samordning, 
uppföljning och analys  
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter: 
Irene Tengberg Herrstedt, SACO 
Birgitta Svensson, ersättare  
 

 
Regionråd 
Maria Frisk (KD) 
Marcus Eskdahl (S) 
Rachel De Basso (S) 
Per Eriksson (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, 2021-07-27 

 Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

 Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2020-12-09 
 Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-01-13 
 Protokoll kulturutskottet 2020-12-18 

 
Inkomna handlingar 

 
 RJL 2020/2645 Jönköpings läns museum, Hemställan om tillfälligt anslag samt utökning av 

ramanslag till följd av akut behov av magasinslokaler 
Utgående skrivelser 

 
 

Regeringsbeslut 
 

 RJL 2020/2689 Regeringsbeslut N2020/02852, 02192 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2020 
avseende anslag 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 inom 
utgiftsområde 19 Regional utveckling 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

 RJL 2020/2658, 2021-01-07 Ordförandebeslut, beslut om övergång till distansundervisning 

RJL 2021/18
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2021-01-27 
Ärendetyp  Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat 
ANA 4.2.1 Kontrakt Nordic Artists Management A/S - Christian 

Ihle Hadland 
RJL 2020/1702 2020-11-27 Ulrika Josefsson 

ANA 4.2.1 Kontrakt Björn Dobbelaere - dirigent RJL 2020/2571 2020-12-04 Ulrika Josefsson 
ANA  4.1.4 Tilläggsbudget/budgetförändringar efter 

Regionfullmäktiges beslut 
RJL 2020/80 2020-11-13 Maria Berghem 

     
     
     
     
     
     
     

RJL 2021/15
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Dokument
Utskriftsdatum: 2020-12-02 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remiss November 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.13182 I Samrådshandling - Förslag till planprogram för 

Råslätt
Linda Byman

2020-11-03 Jönköpings kommun Stadsbyggnadsnämnden RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2392 Remiss - Förslag till planprogram för Råslätt
Svar senast 2020-12-31

REMISS

2020.13255 I Program för Smart specialisering i Kronoberg 
2012-2017

Peter Friberg

2020-11-06 Region Kronoberg RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2419 Remiss - Program för Smart specialisering
Svar senast 2020-12-07

REMISS

2020.13394 I Konsekvensutredning av Länsstyrelsen i 
Jönköpings läns beslut om förbud mot vissa 
sammankomster och tillställningar för att 
motverka spridningen av det nya coronaviruset

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-11-10 Länsstyrelsen i Jönköpings län RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2433 Remiss - Konsekvensutredning gällande 
föreskrift om förbud om sammankomster
Svar senast 2020-11-19

REMISS

2020.13897 I Remiss Regionalt strukturfondsprogram för 
investeringar i tillväxt och sysselsättning i 
Småland och Öarna 2021-2027

Mikael Gustafsson

2020-11-20 Tillväxtverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2534 Samråd miljöbedömning ERUF - Småland och 
Öarna
Svar senast 2020-12-14

REMISS

2020.13920 I Förlängd giltighetstid för Läkemedelsverkets 
föreskrifter HSLF-FS 2020:20 Omfördelning av 
läkemedel mellan apotek 

Evelina Örn

2020-11-23 Läkemedelsverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2544 Remiss - Förlängd giltighetstid för 
Läkemedelsverkets föreskrifter HSLF-FS 
2020:20
Svar senast 2020-12-04

REMISS
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2020.13934 I Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat 
klimat

Maria Cannerborg

2020-11-23 Länsstyrelsen i Jönköpings län Verksamhetsstöd och 
service

RJL 2020/2547 Remiss - Åtgärdsprogrammet Anpassning till ett 
förändrat klimat
Svar senast 2021-03-31

REMISS

2020.13944 I Revidering -  Konsekvensutredning av 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns beslut om 
förbud mot vissa sammankomster och 
tillställningar för att motverka spridningen av det 
virus som orsakar covid-19

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-11-24 Länsstyrelsen i Jönköpings län RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2433 Remiss - Konsekvensutredning gällande 
föreskrift om förbud om sammankomster Svar 
senast 2020-11-19

REMISS

2020.13950 I Konsekvensutredning - Förslag till tillägg av 
alitretinoin i Läkemedelsverkets föreskrifter om 
begränsningar av förordnande och
utlämnande av vissa läkemedel

Evelina Örn

2020-11-23 Läkemedelsverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2558 Remiss - Ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter om begränsningar av förordnande 
och utlämnande av vissa läkemedel
Svar senast 2021-01-14

REMISS

2020.14112 I Operativt program Fonden för en rättvis 
omställning

Peter Friberg

2020-11-26 Tillväxtverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2586 Remiss - Fonden för en rättvis omställning
Svar senast 2020-12-16

REMISS

2020.14127 I Remiss - Nationella regionalfondsprogrammet 
för Europeiska regionala utvecklingsfonden 
2021-2027

Peter Friberg

2020-11-26 Tillväxtverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2589 Remiss - samråd miljöbedömning ERUF 
Nationellt program
Svar senast 2020-12-17

REMISS

2020.14254 I Förslag om att bygga en europeisk hälsounion 
samt Förslag till förordning om utvidgat mandat 
för ECDC

Nathalie Bijelic Eriksson

2020-11-30 Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2607 Remiss - Europeiska kommissionens förslag om 
en europeisk hälsounion och att stärka EU:s 
förmåga att hantera gränsöverskridande 
hälsohot
Svar senast 2021-01-12 anstånd till 2021-01-26

REMISS
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Dokument
Utskriftsdatum: 2020-12-02 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Promemoria November 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.13337 I Promemoria - Begäran om underlag inför 

kommande planrevidering avseende åtgärder 
gällande ny transportplan för perioden 2022-
2023/2037

Erik Bromander

2020-11-05 Trafikverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/1646 Inriktningsunderlag 2020 SKRIVELSE
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Dokument
Utskriftsdatum: 2021-01-05 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Remisser December 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.14415 I Regionplan för Skåne 2022 – 2040 Erik Bromander
2020-12-01 Region Skåne RLK o Verksamhetsnära 

funktion
RJL 2020/2628 Remis - Regionplan för Skåne 2022 – 2040

Svar senast 30 april 2021
REMISS

2020.14427 I Partnerskapsöverenskommelsen 2021-2027 Peter Friberg
2020-12-01 Näringsdepartimentet, 

Arbetsmarknsdsdepartimentet
RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2630 Remiss – Partnerskapsöverenskommelsen
Svar senast den 15 januari 2021

REMISS

2020.14559 I Förordning om statsbidrag för verksamhet i 
regionala registercentrum och 
kvalitetsregisterverksamheten vid regionala 
cancercentrum

Lena Strand

2020-12-07 Socialdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2669 Remiss av förordning om statsbidrag för 
verksamhet i regionala registercentrum och 
kvalitetsregisterverksamheten vid regionala 
cancercentrum
Svar senast 1 mars 2021

REMISS

2020.14996 I Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom Evelina Örn
2020-12-16 Sveriges Kommuner och Regioner RLK o Verksamhetsnära 

funktion
RJL 2020/2808 Remiss - Nationellt vårdprogram för kronisk 

njursjukdom 
Svar senast 14 februari 2021

REMISS
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Dokument
Utskriftsdatum: 2021-01-05 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Motioner December 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
168556 K Motionsunderlag - Huvudvärk, hur kan vården 

förbättras
Anette Peterson

2020-12-14 Nämnd för folkhälsa och sjukvård RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/1384 Motion - Huvudvärk, hur kan vården förbättras MOTION
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Dokument
Utskriftsdatum: 2021-01-05 Utskriven av: Nina Granström

Diarieenhet: Region Jönköpings län Sekretess: Visas ej

Beskrivning av sökning:

Promemorier December 2020

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig
Datum Avsändare/Mottagare Avdelning
Ärendenummer Ärendemening Dokumenttyp
2020.14413 I Promemoria - Pandemin och 

kompetensförsörjningen. Lärdomar och 
åtgärdsförslag från Nationella 
vårdkompetensrådet efter coronavåren 2020

Lena Strand

2020-12-01 Nationella vårdkompetensrådet RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2629 Analys och åtgärdsförslag från Nationella 
vårdkompetensrådet om 
kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården 
efter pandemivåren 2020

SKRIVELSE

2020.14462 I Promemoria - Gemensamt upphandlingsavtal 
hyrpersonal

Jane Ydman

2020-12-03 Sveriges kommuner och regioner RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2272 Gemensam upphandling av hyrpersonal BILAGA
2020.14529 I Kompletterande promemoria till betänkandet En 

långsiktigt hållbar migrationspolitik SOU 2020:54
Lena Strand

2020-12-04 Justitiedepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2186 Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54)

MISSIV

2020.14530 I Promemoria/Remiss Kompletterande 
bestämmelser En långsiktigt hållbar 
migrationspolitik SOU 2020:54

Peter Friberg

2020-12-04 Justitiedepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2186 Remiss - En långsiktigt hållbar migrationspolitik 
(SOU 2020:54)

SKRIVELSE

2020.15281 U Promemoria - Förfrågan om deltagande i tidig 
vaccinering mot covid-19

Jane Ydman

2020-12-21 Sveriges Kommuner och Regioner RLK o Verksamhetsnära 
funktion

RJL 2020/2845 Tidig vaccinering mot covid-19 SKRIVELSE
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 13  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

 Folk och Kultur 10-12 februari. 
Presidiet föreslår att kulturutskottet ges möjlighet att delta. 

 Folkhögskoleföreningens Årsmöte den 12 mars. 
Presidiet föreslår att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen ges möjlighet att delta. 

 KLYS en nationell konferens om kultur och konstnärspolitik den 28 
april. 
Presidiet föreslår att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen ges möjlighet att delta. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1

11



From:                                 Folk och Kultur
Sent:                                  Thu, 3 Dec 2020 09:27:21 +0000
To:                                      Byman Linda
Subject:                             COMMERCIAL:Satellitkonvent: för digitala möten och inspiration

 

Problem att läsa? Se det i webbläsaren

Vill ni mötas digitalt och inspireras under Folk och Kultur 2021? 

Bli satellitkonvent 2021!

Folk och Kultur genomförs 2021 som ett digitalt konvent, vilket förhindrar fysiska interaktioner. Men det 

hindrar inte att nya möten sker och inspiration delas i anslutning till konventet – vi presenterar formatet som 

möjliggör detta: satellitkonvent. Det är ett digitalt format där olika aktörer (kommuner, myndigheter, 

institutioner m.fl.) kan hålla workshoppar kring Folk och Kulturs innehåll utifrån ett lokalt perspektiv och 
applicera det på sitt egna arbete och engagemang. Formatet har utvecklats tillsammans med Gislaveds 

12
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kommun som är först ut med att hålla ett satellitkonvent.

Satellitkonventen pågår under eftermiddagarna 10-12 feb, vilket ger möjlighet att utgå från innehåll och 

teman som belysts under förmiddagen (konventet pågår 08.30-12.00). Folk och Kultur stöttar med 
upplägg, frågeställningar, genomförande och moderatorer för dessa digitala workshoppar. Kostnad 

baseras på antal workshopdagar som genomförs.

Vill du veta mer om våra satellitkonvent?

Onsdag 9 december 10:30-11:30 kommer ett Zoom-möte hållas där Viktor Rosenqvist introducerar 

workshopformatet. Intresserad? Mejla kimberley.torchia@folkochkultur.se för att anmäla dig. Sista 

anmälningsdag är tisdag 8 december kl 17.00. 

Om ni är en nationell medlemsorganisation och har medlemmar som detta kan vara intressant för, 

vidarebefordra gärna detta mejl till era medlemmar.

Kontakta 
oss

Folk och Kultur
Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och 

bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en arena för dialog 

och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela 

landet, sprida kunskap om kulturens betydelse i sig och för andra sektorer. Folk och Kultur är den ledande 

mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Konventet hålls i 

Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. 2021 blir Folk och Kultur ett digitalt konvent och erbjuds 

kostnadsfritt för alla besökare.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och 

Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland.
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www.folkochkultur.se I info@folkochkultur.se

Vill du inte prenumerera på vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här

This email was sent to Linda.byman@rjl.se 

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Kulturlyftet · Sabbatsbergsvaegen 6 2 Tr · Stockholm 113 61 · Sweden 
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Nyhetsbrev nr 2 2020

Nyhetsbrev från Folkhögskoleföreningen för  
regionägda folkhögskolor och kallelse till årsmöte 

Några ord från ordförande 
Man kan lugnt säga att 2020 varit ett underligt år. Vi startade alla med stora förväntningar på vad 
detta år skulle innebära för våra folkhögskolor. Men rätt så snabbt fick vi inse att inga planer skulle 
genomföras utan att det var helt nya beslut som behövdes. Stängda skolor, distansundervisning 
med mera. Oro för smittan har överskuggat alla andra tankar. Det fanns en förhoppning att hösten 
skulle bli bättre men nu är vi precis i topp som vi inte vet när den upphör. Glädjande är framfarten 
av vaccin. Som det ser ut nu kan vi under 2021 kanske börja ta tag i det utvecklingsarbete som vi 
hade hoppats på i år. Men en sak vet vi. Vi har blivit bra på digitala möten. Jag har en förhoppning 
att vi under kommande år kan se vilka lärdomar som vi tar med oss och delar med oss kring 
digitaliseringen både inom pedagogiken och möten. 


För Folkhögskoleföreningen kommer vi under 2021 kartlägga hur folkhögskolan beskrivs i de 
regionala styrdokumenten. Bilden som vi har är att det ser väldigt olika ut. Vi kommer även börja 
lyfta frågan att det behövs en uppräkning av statsbidraget. Det vill säga en värdet på 
deltagarveckorna måste öka för att täcka skolornas kostnader. Vi upplever att regionerna får ta ett 
allt större ekonomiskt ansvar för folkhögskolorna än vad som är överenskommet. 


SKR utreder tillsammans med representanter från regionerna hur ett framtida mobilitetsstöd ska 
se ut som har en acceptans och som är enkelt att hantera för folkhögskolor och regioner. Från 
föreningens sida kommer i aktivt följa frågan och se till att man inte glömmer bort deltagarna 
möjligheter till ett fritt sökande av folkhögskola runt om i hela landet. 


Vi hoppas att pandemin ger med sig så vi från styrelsen på ett mer aktivt sätt kan få möjlighet att 
besöka er i styrelserna runt om i landet för att få en bild av hur ni ser på utbildningsformen 
folkhögskola och vad ni vill att vi driver på nationell nivå. 


Nu önskar jag er en tid med nära och kära där vi ser till att återhämta kraft och få inspiration för 
kommande år. Så God Jul och Gott Nytt År

Peter Högberg, ordförande 


Kallelse till årsmöte 
Härmed kallas till årsmöte 12 mars 2021 med Folkhögskoleföreningen för regionägda 
folkhögskolor. Mötet kommer vara digitalt och vi återkommer med tider och innehåll.  

Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen till del 29/1 2021. Nomineringarna 
sändes till valberedningens sammankallande Åsa Kratz, asa.kratz@regionsormland.se 

Motioner till årsmötet ska sändas till föreningens sekreterare Gun Lusth, gun.lusth@rjl.se 
senast 29/1 2021. 

Ombud till årsmötet anmäls till Peter Högberg, ordförande peter.hogberg@vimmerby.se 
senast 19/2 för att de ska få ut handlingarna i tid för årsmötet 
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Pandemin visar med all tydlighet på vikten av folkbildning. 
Det finns så oerhört många argument för Folkhögskolornas existens och de prövningar som 
coronapandemin sätter samhället inför bevisar med ännu större tydlighet på behoven av 
folkbildning och folkhögskola.


Precis på samma sätt som tystnaden som lägrat sig i samhället, när kulturevenemang efter 
kulturevenemang fått ställas in påverkar öppenhet, samtal, diskussioner, konfrontationer och 
möten kring svåra frågor som kulturen ibland vågar lyfta - blir omställningen till 
distansundervisning i folkhögskolevärlden till ett demokratiskt dilemma.


Folkhögskolan har många uppgifter och utmaningar - utbilda, kompensera, ge nya chanser till 
grundskole- oh gymnasiekompetens, utveckla intressen, skapa mötesplatser, samtal, förståelse 
för allas lika värde, folkbilda, leverera kulturyttringar och som resultat bidraga till det öppna och 
demokratiska samhället.


För att leverera allt detta är just det fysiska mötet, samvaron i gruppen, stödet från andra 
deltagare och personal oerhört viktigt - inte minst för den som misslyckats i tidigare studier. 
Folkhögskolan är just denna arena, som genom att man tvingas till distansstudier tappar så 
mycket av bildningskraften och mest utsatt blir den som mest behöver stödet, gruppen och 
samtalen.


Folkhögskolorna är dock oerhört duktiga och uppfinningsrika för att lösa situationen så bra som 
möjligt.


…men det blir även tyst i närsamhället nära Folkhögskolorna, när skolornas samarbete med 
lokalsamhället avtagit, när kulturarrangemang ställts in eller när olika öppna arrangemang fått 
utebli.


Den här tystnaden och minskade chansen för skolorna att bedriva demokratiarbete är på sikt 
besvärlig, varför vi nu håller tummarna för ökade möjligheter att komma tillbaka till ett normalläge 
så snart som möjligt.


Folkhögskolornas insatser för samhället är betydande och inte minst just nu visar det sig med all 
tydlighet.


VI ser dock hoppfullt på det kommande året med förvissningen om Folkhögskolornas betydelse 
för att hela samhället skall kunna komma igång på ett väl fungerande sätt, när väl pandemin är 
över.


Robert Uitto, kassör


Lägesrapport från våra skolor 
Styrelsen har bett att få lägesrapporter från regionerna utifrån läget i våra skolor i samband 
med pandemin. Sammanfattningsvis kan läsas att de flesta, trots allt, klarat utmaningarna 
även om de flesta verkar ha haft Covid bland både lärare och studerande. Situationen ser 
olika ut i skolor med internat och skolor utan. Skolor utan internat har haft det lite enklare 
eftersom skolan inte utgör bostad för studerande. Gemensamt för många folkhögskolor är ett 
geografiskt läge som ligger utanför och bortom tätort. Det har varit ett dilemma i sig pga 
beroendet av kollektivtrafik för att ta sig till och från skolan. För de med internat har en del 
skolor valt att försöka få så många som möjligt att lämna för annat boende, medan andra 
gjort tvärtom och valt att uppmana studerandena att stanna och vara utanför skolan så lite 
som möjligt. Några beskriver problem med provtagning när de studerande inte varit skrivna 
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på orten. Samtliga verkar uppleva god samverkan med smittskyddsläkare och särskilda 
lösningar för transport till provtagning är något flera lyfter som viktiga funktioner. Olika grad 
av isolering har de studerande behövt under pandemin. Vissa skolor har haft vissa hus på 
området som “Covid-hus”. En del har inte serverat mat, andra har delat upp i mindre 
matgrupper och med spridd sittning. 

Samtliga beskriver att man under våren gick över till digital undervisning i den mån det var 
möjligt och successivt under hösten återgått till det igen. Många beskriver att man befarade 
att det skulle drabba många av de studerande negativt utifrån t.ex särskilda behov. Det har 
också drabbat somliga, samtidigt som det också beskrivs ha gått bättre än förväntat. Extra 
individuellt stöd har satts in där det behövts.   

De praktiska kurserna är såklart svårare att bedriva på distans. Här beskriver skolorna ändå 
att man gör det i de delar det går. Rent praktiska delar har lösts genom t.ex indelning i 
mindre grupper. Flera nämner lösningar som schemaläggning i fria utrymmen som studios 
och estetiska miljöer som möjliggjort tillgång för några i taget.  

Alla beskriver att man förlorat ekonomiskt på pandemin. Minskade intäkter och ökade 
kostnader verkar vara folkhögskolornas gemensamma situation. Regionerna har fått stora 
tillskott för att täcka skattebortfall och ökade kostnader kopplade till pandemin och det 
medför att skolorna ändå är trygga inför 2021. Många beskriver att man efter jullovet 
kommer inleda med en vecka av karantän på skolan innan man ses i undervisning igen. Så 
kommer våren att behöva börja - med mycket av fortsättning på det vi är i nu. Våra 
förhoppningar ligger nu på vaccin och att sol, värme och ökade möjligheter att träffas 
utomhus kommer bidra till att våren ändå ska kunna innebära mer av närhet, samspel och 
glädje tillsammans - både på våra fina skolor och i livet i stort. 

Meit Fohlin, vice ordförande 

Årsmöte 2020 
Den 29 november fick vi äntligen ha vårt årsmöte för folkhögskoleföreningen inom SKR  det känns 
märkligt att precis genomföra ett årsmöte för att sedan planera nästa 2021. Mötet leddes av 
ordförande Peter Högberg som tillsammans med mig Gun Lusth och Eva Ternegren infann oss på 
Magnus Ladulåsg. 63A medan resten av deltagarna fanns med digitalt. Det digitala mötet hade 
representanter från 14 regioner vilket innebar 34 skolor. I Förvaltningsberättelsen togs det upp att 
förra året var ett intensivt år och styrelsen insåg att för att ta vara på och stötta folkhögskolan 
måste vi vara mer aktiva och visa oss mer utåt, inte minst mot myndigheter och regering. 
Styrelsen har försökt att anamma detta genom att uppvakta SKR och försökt påverka regeringen. 
Vi syns nu mer på FB och andra sociala media.


Ett nytt förslag på namnförändring i föreningen kommer att ske beroende på att SKL har bytt 
namn. Styrelsens förslag är Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor. Det är ju de 
regionägda folkhögskolorna vi företräder. Årsmötet fastställde föreningens nya namn.

Styrelsen skulle även vilja titta på en förändring av stadgar så de uppfyller samma struktur och 
byts ut. Vilka förändringar som kommer ske skickas ut i god tid till alla. 

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till nästa årsmöte.

Vi beslutade att Peter Högberg får två nya år som ordförande, vilket betyder mycket då han är väl 
förankrad i arbetet. Vi hälsar även Hans Backlund och Jenny Elander Ek välkomna till styrelsen, 
vilka kommer att berika oss med nya fräscha idéer och tankar. Till ny revisor valdes Kurt 
Podgodsky och till ny revisorssuppleant valdes Marianne Andersson. Sven-Olof Larsson lämnade 
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styrelsen efter många års arbete. Styrelsen kommer se till att han blir avtackad när läget tillåter… 
Även vår revisor Bertil Holmberg valde att kliva åt sidan efter många granskande år. 

När vi nu ser fram mot 2021 så hoppas vi på att pandemin inte sätter fler pinnar i hjulen utan att vi 
kan fortsätta att göra allt för att för att marknadsföra det fina och unika med våra folkhögskolor.

Gun Lusth Sekreterare 


Ny i styrelsen 
Hej.

Jag heter Jenny Elander Ek och jag är nyvald ledamot i styrelsen. Jag är bosatt på en liten gård i 
Valdemarsvik, på gränsen mellan Östergötland och Småland. Jag är gift, har två barn och 80 
hektar skogsmark i behov av röjning och gallring. Jag arbetar deltid som biträdande jurist på en 
advokatbyrå mestadels inriktad på affärsjuridik. Resten av min arbetstid tillbringar jag som C-
märkt kommunalråd i Valdemarsviks kommun med ansvar för bland annat utbildningsfrågor. Jag 
är också ledamot av Regionutvecklingsnämnden i Region Östergötland, som bland annat är 
skolstyrelse för Lunnevad folkhögskola. Folkbildning ligger mig varmt om hjärtat. Jag är uppvuxen 
på landsbygden där frivilliga sammanslutningar för att lösa utmaningar tillhör vanligheten och där 
folkbildning spelat, och spelat, en stor roll för många som kanske inte har en traditionell 
akademisk bakgrund. Jag ser fram emot att genom detta nya hedrande uppdrag verka för ökad 
kunskap och bildning i samhället.


Även Hans Backlund är ny i styrelsen och är verksam Västernorrland som regionråd och 
Ordförande Nämnden för Hållbar Utveckling som också är folkhögskolestyrelse


Styrelsen i sin helhet ser ut som följer 
Ordförande Peter Högberg (S), Kalmar län

Vice ordförande Meit Fohlin (S), Gotland

Kassör Robert Uitto (S), Jämtland/Härjedalen

Sekreterare Gun Lusth (M), Jönköping

Ledamot Jenny Elander EK (C), Östergötland

Ledamot Hans Backlund (S), Västernorrland

Ledamot Eva Ternegren (MP), Västra Götaland
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From:                                 Backlund Rune
Sent:                                  Tue, 22 Dec 2020 20:14:50 +0100
To:                                      Byman Linda;Starck Adam
Subject:                             Fwd: SAVE-THE-DATE: Onsdag 28 april 2021 gör KLYS en nationell konferens om 
kultur o konstnärspolitik

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: Carl Liungman <carl.liungman@klys.se>
Datum: 22 december 2020 15:40:47 CET
Till: Carl Liungman <carl.liungman@klys.se>
Ämne: SAVE-THE-DATE: Onsdag 28 april 2021 gör KLYS en nationell 
konferens om kultur o konstnärspolitik

 
Hej! 
 
Vänligen notera i din kalender att onsdagen den 28 april 2021 arrangerar KLYS och KLYS 
medlemsförbund en nationell heldagskonferens om professionella kulturskapares villkor 
och konstnärspolitiska perspektiv på kultursamverkansmodellen och flernivåstyret av 
kulturpolitiken m.m. Konferensens tema relaterar till det pågående regeringsuppdraget 
som Kulturrådet har att undersöka kulturskapares villkor i landets regioner. Konferensen 
produceras i en studio i Stockholm och sänds digitalt med somliga gäster via länk. 
 
Klart är att kultur- och demokratiminister Amanda Lind medverkar på konferensen. Frågor 
om konferensens programinnehåll kan besvaras först i januari/februari 2021. 
 
Sprid gärna detta mejl vidare i din organisation eller till andra relevanta kontakter. 
 
Vi på KLYS kansli önskar dig och de dina en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Marika B Lagercrantz, ordförande 
Ulrica Källén, verksamhetsledare 
Carl Liungman, Regionalpolitisk sekreterare / projektledare 
Evelina Freiman, koordinator 
 
 
KLYS – en samlad röst för Sveriges kulturskapare 
Alströmergatan 12, 112 47 Stockholm 
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+46 (0) 702 62 19 38 
  

             
 
www.klys.se 
Facebook: KLYS 
Twitter/Instagram: @klys59 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 7  
 
Intern kontrollplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2492 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 fastställa intern kontrollplan för 2021. 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den 
regionövergripande planen som fastställs av regionstyrelsen. 
Regionledningskontoret redovisar förslag till intern kontrollplan för 2021 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-12-01 
 Intern kontrollplan 2021 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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MISSIV 1(2) 

 2020-12-01 RJL 2020/2492 

 
  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Intern kontrollplan 2021 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 fastställer intern kontrollplan för 2021 

Sammanfattning  
Enligt reglementet för intern styrning och kontroll ska nämnderna årligen 
fastställa en intern kontrollplan med utgångspunkt från den regionövergripande 
planen som fastställs av regionstyrelsen. Regionledningskontoret redovisar förslag 
till intern kontrollplan för 2021. 

Information i ärendet 
Reglementet för intern styrning och kontroll syftar till att säkerställa att Region 
Jönköpings län upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. 
 
Reglementet anger att den interna kontrollen ska utgå ifrån en riskanalys samt att 
en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta ska göras. Reglementet 
anger vidare tider och innehåll för interna kontrollplaner.  
 
Regionstyrelsen fastställer inför varje nytt budgetår en regionövergripande 
kontrollplan. Nämnderna ansvarar för att det finns en god intern kontroll inom de 
områden man ansvarar för. Nämndernas internkontrollplaner utgörs i första hand 
av den regionövergripande kontrollplanen som fastställts av regionstyrelsen. Om 
nämnderna gör bedömningen att ytterligare kontrollmoment behövs ska egna 
kontrollmoment vid sidan av den regionövergripande kontrollplanen fastställas.  
 
Förslaget till nämndens interna kontrollplan för 2021 utgörs av den 
regionövergripande planen och framgår av bilaga. 

Beslutsunderlag 
 Missiv daterat 2020-12-01 
 Intern kontrollplan 2021 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret Ekonomi 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2020/2492 

 

 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Lars Wallström 
Controller 
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2020-11-20 RJL 2020/2492 

 

 

 
 

Intern kontrollplan 2021 
Syfte 
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: 

1. Via månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsredovisning kontrolleras att: 
 

 tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige och 
styrelse/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 Region Jönköpings läns tillgångar 
 upptäckt av allvarliga fel och eliminering av dessa 
 ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner 

 
För 2021 har en regionövergripande kontrollplan med kontrollmoment tagits fram 
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys. Detta innebär att sannolikheten för att 
brister och fel förekommer inom ett visst område har bedömts och sedan avvägts 
mot de konsekvenser som kan bli följden av eventuella brister. I detta arbete har 
representanter för de olika verksamhetsområdena medverkat. Flera av 
kontrollmomenten berör samtliga verksamhetsområden, medan några av 
momenten är inriktade på vissa delar av verksamheten. 
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Regionövergripande kontrollplan för 2021 
 

 Kontrollmoment  Syfte/frågeställning Metod/underlag Berörda verksamhets- 
områden 

Väsentlighet- 
och risk-
bedömning 

1 Extra ersättningar (lön, 
semesterdagar) till 
personal. 

(Följsamhet till policy, 
riktlinjer) 

(Rättvisande och 
tillförlitlig redovisning) 

Utifrån coronapandemin som 
exempel på extraordinär 
händelse: 
- Hur har beslutsprocessen 
fungerat? 
- Omfattas ”rätt” personer av 
ersättningarna? 
- Hur har verkställigheten 
fungerat? 
- Går det att utläsa 
kostnadsbilden (utfallet) på ett 
relevant sätt? 

Analys av beslutsunderlag jämfört 
med information från HR-systemet 
Heroma. 

Intervjuer med personalansvariga 
chefer.  

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret (Ekonomi- 
avdelningen och HR-funktionen). 

Rapport lämnas senast 15 mars 2021. 

Verksamhetsområden 
som bedriver sjukvård. 

Kännbar/ 
möjlig. 

2 Arbetsbelastning som 
följd av extraordinär 
händelse. 

(Följsamhet till lagar, 
policy, riktlinjer) 

(Rättvisande och 
tillförlitlig redovisning) 

Utifrån coronapandemin som 
exempel på extraordinär 
händelse: 
- Hur har ser det ut med 
övertid, extrapass etc? 
- Har arbetstidsreglerna för vila 
m m kunnat följas? 
- Hur har semestrar kunnat tas 
ut? 
- Har man lyckats omfördela 
personal? Finns det 
områden/personalgrupper där 
verksamhetens omfattning 
minskat och där omfördelning 
borde kunnat göras? 
- Finns det en relevant 
redovisning/rapportering för 
detta område? 

Analys av information från HR-
systemet Heroma. 

Analys av produktionstal från 
verksamheten. 

Intervjuer med personalansvariga 
chefer.  

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret (Ekonomi- 
avdelningen och HR-funktionen). 

Rapport lämnas senast 17 maj 2021. 

Samtliga 
verksamhetsområden.  

Kännbar/ 
sannolik. 

3 Licenser för IT-system. 

(Ändamålsenliga och väl 
dokumenterade system 
och rutiner)  

(Skydd mot förluster) 

- Utnyttjas de system som 
regionen betalar för? 
- Finns det system med så liten 
användning att det inte är 
motiverat att betala för en 
licens? 
- Finns det system som 
utnyttjas mer än de licenser 
regionen har?  
- Finns det rutiner för att ha 
kontroll på licenser och 
användning? 

Kontrollmomentet avser i första hand 
licenser som ligger utanför IT-
centrums ansvarsområde. 
Kontrollmomentet avser både över- 
och underlicensiering. 

Genomgång av rutiner. 

Stickprovskontroller avseende 
användandet av vissa IT-system.  

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen). 

Rapport lämnas senast 15 juni 2021. 

Samtliga 
verksamhetsområden. 

Lindrig/ 
möjlig. 
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4 Utnyttjande av statliga 
projektmedel. 

(Ändamålsenliga och väl 
dokumenterade system 
och rutiner) 

(Rättvisande och 
tillförlitlig redovisning) 

- Utnyttjas tillgängliga 
projektmedel (statliga 1:1-
medel för regional utveckling) i 
den omfattning som det finns 
möjlighet till? 
- Finns det kunskap/förståelse 
för modellen/regelverket? 
- Finns det rutiner för 
uppföljning och löpande 
lägesavstämning? 

Kontrollmomentet avser de statliga 
1:1-medel som regionen disponerar. 

Analys av utnyttjande under de 
senaste åren. 

Genomgång av rutiner. 

Intervjuer med berörd personal. 

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen).  

Rapport lämnas senast 15 sep 2021. 

Regional utveckling. Kännbar/ 
sannolik. 

5 Inkurans i lager och 
förråd. 

(Ändamålsenliga och väl 
dokumenterade system 
och rutiner)  

(Skydd mot förluster) 

- Kasseras det för mycket 
varor? 
- Mäts och redovisas detta på 
ett relevant sätt? 

Kontrollmomentet avser hela 
försörjningskedjan och lager på 
samtliga nivåer oavsett hur lagren tas 
upp i redovisningen.  

Genomgång av rutiner. 

Analys av data från ekonomi- och 
förrådssystem. 

Intervjuer (ev enkät) med beställare 
och förrådsansvariga på olika ställen. 

Kontrollmomentet leds av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen). Samverkan 
sker med verksamhetsstöd o service. 

Rapport lämnas senast 15 okt 2021. 

Verksamhetsstöd o 
service samt 
verksamhetsområden 
som bedriver sjukvård. 

Kännbar/ 
möjlig. 

6 Ersättningssystemet 
inom primärvården.  

(Följsamhet till lagar, 
policy, riktlinjer) 

(Ändamålsenliga och väl 
dokumenterade system 
och rutiner)  

(Skydd mot förluster) 

- Finns det följsamhet till 
regelverk/anvisningar; d v s 
utbetalas rätt belopp till externa 
vårdcentraler och till de egna 
vårdcentralerna? 
- Är regelverket och 
beräkningen av ersättningarna 
begripliga och transparanta? 
- Uppfyller verksamheterna 
(mottagarna av ersättningen) 
villkoren i avtalen och följer 
regionen som finansiär upp 
detta? 

Genomgång av rutiner.  

Analys av beräkningar jämfört med 
fastställt regelverk. 

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen). 

Rapport lämnas senast 15 nov 2021. 

Regionledningskontoret i 
form av finansiär och 
ansvarig för regelverket. 

Allvarlig/ 
möjlig. 

7 Avtalstrohet. 

(Följsamhet till lagar, 
riktlinjer och policys) 

(Skydd mot förluster) 

- Är följsamheten till avtal och 
upphandlingar tillräckligt bra? 
- Sker uppföljning av 
avtalstrohet på ett relevant sätt? 

Analys av data från ekonomi- och 
förrådssystem. 

Eventuell komplettering sker via 
intervjuer.  

Kontrollmomentet utförs av 
Regionledningskontoret 
(ekonomiavdelningen) tillsammans 
med inköpsfunktionen inom 
Verksamhetsstöd o service. 

Rapport lämnas senast 15 dec 2021. 

Samtliga 
verksamhetsområden. 

Lindrig/ 
sannolik. 
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Nämnderna ska vid behov besluta om egna kontrollmoment vid sidan av denna 
regionövergripande kontrollplan. 

Verksamhetsområdena kan komplettera regionövergripande och av nämnd beslutade 
kontrollmoment med egna kontrollmoment inom verksamhetsområdet i den 
omfattning som behövs för att upprätthålla en god intern kontroll.  

Uppföljning av regionövergripande kontrollplan 2021 
Varje genomfört kontrollmoment redovisas efter hand till regiondirektören. Efter 
första halvåret sker en delredovisning till nämnder och styrelse av genomförda 
kontrollmoment. Slutredovisning av genomförda kontrollmoment för 2021 
återredovisas till nämnder och styrelse i februari 2022. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 11  
 
Remiss - Partnerskapsöverenskommelsen 2021-2027 
Diarienummer: RJL 2020/2630 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Delar av partnerskapsöverenskommelsen.  

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11 
 Förslag till yttrande daterat 2021-01-27 
 Remiss partnerskapsöverenskommelsen 2020-12-01 

Beslutet skickas till 
Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 

Beslutets antal sidor 
1
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Yttrande - Delar av 
partnerskapsöverenskommelsen 

Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Regeringskansliet, 
Näringsdepartementet 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag 
Delar av partnerskapsöverenskommelsen.  

Information i ärendet 
Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) tecknas mellan EU-kommissionen och varje 
medlemsstat och syftar bland annat till att visa samordning mellan 
strukturfonderna. 
Yttrandet lyfter att underlaget ger en övergripande bild över kontexten för 
fonderna. Det visar också på hur de strategiska inriktningarna för de olika 
fonderna kan komplettera varandra och i andra fall särskiljas. Några faktorer som 
ger konsekvenser där synergier riskerar att utebli lyfts fram ur ett regionalt 
perspektiv i yttrandet.  

Beslutsunderlag 
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11 
 Förslag till yttrande daterat 2021-01-27 
 Remiss partnerskapsöverenskommelsen 2020-12-01 

Beslut skickas till 
Näringsdepartementet per e-post n.remissvar@regeringskansliet.se 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
Per Eriksson 
Ordförande nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 

Ulf Fransson 
Tf Regional Utvecklingsdirektör 
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Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057  

 

                      
Avsändare  

Regeringskansliet 
      
            
 

YTTRANDE ÖVER DELAR AV 
PARTNERSKAPSÖVERENSKOMMELSEN 
FÖR PERIODEN 2021-2027 
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade  
Delar av partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027 
 

Sammanfattning 
De delar av PÖ vi tagit del av ger en övergripande bild över kontexten för 
fonderna. Ur ett regionalt perspektiv vill vi lyfta fram några faktorer som kan ge 
konsekvenser där synergier riskerar att utebli.  
 
Från regionalt håll ser vi med oro på att Arbetsförmedlingen förväntas ansvara för 
stor del av genomförandet av ESF+. Vi ser att synergierna mellan fonderna 
riskerar att minska och att ESF som verktyg kommer längre ifrån 
genomförandekraften på regional och lokal nivå. 
 
Region Jönköpings län framhåller vikten av att se satsningen som möjliggörs 
inom FRO som en nationell angelägenhet viktig för att uppnå EU:s och Sveriges 
mål kring hållbarhet och miljö. Vi ser en stor fara i en lösning där ERUF-medel 
tas från berörda programområden för att finansiera FRO då satsningen riskerar att 
bli kontraproduktiv. 
 
Vi efterfrågar en regional dialog kring RFF och vill lyfta fram att 
Partnerskapsöverenskommelsen bör tydliggöra hur investeringar inom ramen för 
RFF ska förhålla sig till ERUF.  
 
Flertalet fonder relaterar till och tangerar ERUF. Vi vill därför lyfta fram vikten 
av interaktion med Regionalt utvecklingsansvariga aktörer. 

Synpunkter på förslaget 
Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) tecknas mellan EU-kommissionen och varje 
medlemsstat och syftar bland annat till att visa samordning mellan 
strukturfonderna. De delar av PÖ vi tagit del av ger en övergripande bild över 
kontexten för fonderna. De visar också på hur de strategiska inriktningarna för de 
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olika fonderna kan komplettera varandra och i andra fall särskiljas. Ur ett 
regionalt perspektiv vill vi lyfta fram några faktorer som kan ge konsekvenser där 
synergier istället riskerar att utebli.   
 
ERUF och ESF är viktiga verktyg för regional utveckling. Synergier och 
kopplingar mellan ERUF och ESF är tydliga på regional nivå men framgår inte 
tydligt i PÖ. Från regionalt håll ser vi med oro på att Arbetsförmedlingen 
förväntas ansvara för stor del av genomförandet av ESF+. Vi ser att synergierna 
mellan fonderna riskerar att minska och att ESF som verktyg kommer längre ifrån 
genomförandekraften på regional och lokal nivå. Detta minskar avsevärt 
möjligheten att möta de utmaningar och behov som finns regionalt kring t.ex. 
kompetensförsörjning, matchning, utanförskap och livslångt lärande. Att 
genomförandet åläggs en central myndighet urholkar regionernas och inte minst 
kommunernas möjligheter att skapa tillväxt.     
 
I PÖ framgår att Fonden för rättvis omställning (FRO) ska göra det möjligt för 
regioner att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av 
omställningen till en klimatneutral ekonomi. Åtgärder ska omfatta regioner som 
står inför allvarliga socioekonomiska utmaningar. Det framgår också att FRO ska 
komplettera insatser inom ERUF. Region Jönköpings län framhåller vikten av att 
se satsningen som möjliggörs inom FRO som en nationell angelägenhet viktig för 
att uppnå EU:s och Sveriges mål kring hållbarhet och miljö. I tabell 6 framgår att 
stöd ska föras över från ERUF till FRO. Vi ser en stor fara i en lösning där ERUF-
medel tas från berörda programområden för att finansiera FRO då satsningen 
riskerar att bli kontraproduktiv. Medlen från det operativa programmet för ERUF 
utgör en stor och viktig del av det regionala utvecklingskapitalet i Småland och 
Öarna. I programmeringsarbetet av ERUF har vi välkomnat inriktningen som tar 
utgångspunkt i politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa. Insatser 
inom detta område ger kraft att arbeta med energiomställning, gröna investeringar, 
klimatanpassning och cirkulär ekonomi vilket överensstämmer väl med de fyra 
länens regionala utvecklingsstrategier. I Jönköpings län, där tillverkningsindustrin 
utgör en betydande del av näringslivet och där transportsektorn är viktig, är 
satsningar som ryms inom detta politiska mål helt avgörande för länets hållbarhet 
och fortsatta konkurrenskraft. FRO bör ses som en nationell angelägenhet och 
därmed medfinansieras i första hand på nationell nivå. I andra hand bör 
medfinansiering fördelas genom ERUF-medel från samtliga regionala program i 
Sverige. 
 
Planen för Fonden för återhämtning och resiliens (RFF) har i Sverige hittills 
arbetats fram utan regional dialog. Denna fond har möjlighet att investera i 
satsningar som till stor del överensstämmer med inriktningen för ERUF. Förutom 
att vi, tillsammans med andra regioner efterfrågar en regional dialog kring RFF 
vill vi lyfta fram att PÖ bör tydliggöra hur investeringar inom ramen för RFF ska 
förhålla sig till ERUF.  
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ERUF är den fond där vi som regionalt utvecklingsansvarig aktör har tydligast 
uppdrag i framtagande och genomförande. Fonden lyfts ofta fram som potentiell 
medfinansiär för olika satsningar, både i ett nationellt och i ett europeiskt 
perspektiv. Ur ett regionalt perspektiv ser vi fondsamordning som bidrar till ett 
effektivt genomförande som angeläget. Vi vill lyfta fram vikten av att 
kontinuerligt under hela programperioden ge förutsättningar och ställa 
förväntningar på samordning mellan fonderna. PÖ visar att flertalet fonder 
relaterar just till och tangerar ERUF. Vi vill därför lyfta fram vikten av interaktion 
med Regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Detta är av vikt för att samordningen 
ska ge effekt för regional utveckling och tillväxt.  
 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN 
 
 
 
Per Eriksson (C) 
Ordförande, nämnd för  arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 

Ulf Fransson  
T.f Regional utvecklingsdirektör 
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ANNEX II1 

Template for Partnership Agreement - Article 7(4)2 

Reference: Article 7(3a) CPR. The justifications and text fields under points 1-7 of this Annex amount to no 

more than 35 pages, whereby one page contains on average 3000 characters without spaces. 

 

CCI [15 characters3] 

Title [255] 

Version  

First year [4] 

Last year [4] 

Commission decision number  

Commission decision date  

 

1. Val av politiska mål och det särskilda målet för FRO, om tillämpligt 

Tabell 1: Val av politiskt mål (och det särskilda målet för FRO) med motivering  

Valt politiskt mål Program Fond 

 

Motivering för valet av ett politiskt mål (eller det 

särskilda målet för FRO)  

Ett smartare Europa 

genom innovativ 

och smart 

ekonomisk 

omvandling 

Övre Norrland, 

Mellersta Norrland, 

Norra Mellansverige, 

Östra Mellansverige, 

Stockholm, 

Västsverige, Småland 

och öarna, Skåne och 

Blekinge och 

Eruf Forsknings- och innovationsarbete i samverkan med 

näringslivet och offentlig sektor och organisationer på 

lokal, regional och nationell nivå är  fortsatt viktigt. Små 

och medelstora företag och organisationer behöver ha 

tillgång till kompetens från universitet och högskolor 

samt från yrkeshögskolan för att förbättra möjligheterna 

att utvecklas och konkurrera på olika marknader genom 

att ta tillvara relevant forskning och utveckling  och 

omsätta det i praktiken. Det är angeläget att Sverige 

 
1  Without prejudice to further alignment in relation to the outcome of interinstitutional 

negotiations on the articles of the CPR and the fund-specific regulations. 
2  As regards the ERDF, only table 6 in section 6 is relevant for Interreg goal, while all the 

information in the remaining sections and tables concern only the Investment for Jobs and 

Growth goal.   
3   Numbers in square brackets refer to number of characters without spaces 
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Nationellt 

regionalfondsprogram 

fortsätter att utveckla lösningar för att hantera 

omställningen som olika samhällsutmaningar innebär. 

Det finns ett behov att öka den digitala mognaden över 

hela landet. Digitalisering kan även bidra till att möta 

samhällsutmaningar och till att bidra till omställning till 

en cirkulär ekonomi. Stärkt innovationsförmåga är även 

viktig för att nå målen om en livskraftig landsbygd med 

likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende 

och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling 

i hela landet. 

Ett grönare och 

koldioxidsnålare 

Europa 

Övre Norrland, 

Mellersta Norrland, 

Norra Mellansverige, 

Östra Mellansverige, 

Stockholm, 

Västsverige, Småland 

och öarna, Skåne och 

Blekinge,  Nationellt 

regionalfondsprogram, 

och Operativt program 

för Europeiska havs- 

och fiskerifonden 

Eruf 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHFF 

Konsekvenserna av ett varmare klimat med bränder, 

torka och stigande havsnivåer drabbar människor. 

Politiken ska bidra till energiomställning och att nå miljö- 

och klimatmålen samt främja samhällets anpassning till 

klimatförändringarna. Energibesparing och 

teknikutveckling är viktiga åtgärder för minskad 

klimatpåverkan. Teknikutveckling är viktigt för att 

främja förnybar energi. Här finns ett stort behov av nya 

lösningar och innovationer utifrån regionala 

förutsättningar. Utvecklingen mot en cirkulär ekonomi 

bland annat genom industriell symbios är central för att 

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Den kräver 

förändring av hela värdekedjor där innovativa giftfria, 

cirkulära och fossilfria produktionssätt, 

återvinningstekniker och affärsmodeller utvecklas. 

Landsbygdens företag har en viktig roll i omställningen 

till ett grönare och koldioxidsnålare samhälle  och kan 

samtidigt bidra målen om en livskraftig landsbygd med 

likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende 

och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling 

i hela landet beaktas. 

Insatserna inom ramen för det operativa programmet för 

EHFF har  fokus på ett hållbart nyttjande av naturresurser 

och syftar bl.a. till att  bevara akvatiska miljöer och skapa 

förutsättningar för en innovativ och konkurreskraftig 

fiskerinäring med större anpassningsförmåga till en 

resursbesparande ekonomi. 

Ett mer 

sammanlänkat 

Europa 

Övre Norrland och 

Mellersta Norrland 

Eruf Det finns särskilda utmaningar i de glest befolkade 

områdena i Övre och Mellersta Norrland. Tillgång till 

bredband med hög överföringskapacitet har  betydelse för 

hållbar tillväxt, möjligheten att driva företag, bo och 
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tillhandahålla god samhällsservice och tillgång till 

utbildningsmöjligheter. För att öka produktiviteten och 

konkurrenskraften och möta behoven av tillgång till 

bredband med hög överföringshastighet i glest befolkade 

områden, behövs  ökad bredbandsutbyggnad. 

Näringslivet i dessa områden är påverkat av långa 

avstånd och gleshet vilket  innebär ett fortsatt stort 

beroende av fossila bränslen och vägtransporter. God 

tillgänglighet är av strategisk betydelse för Sverige och 

centralt för att uppnå utvecklingskraft med stärkt lokal 

och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i 

alla delar av landet. För glest befolkade delar av landet är 

satsningar för god tillgänglighet och hållbara transporter 

betydelsefulla för näringsliv, arbetsmarknad och 

livsmiljö. Satsningarna behövs för att bidra till målen om 

en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till 

företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en 

långsiktigt hållbar utveckling i hela landet. 

Ett mer socialt 

Europa 

Nationellt 

socialfondsprogram 

ESF+ Det finns behov av investeringar i utbildning,  

kompetensutveckling, arbetsmarknadspolitiska insatser 

och social inkludering för att ta itu med de utmaningar 

som har identifieras inom ramen för den europeiska 

planeringsterminen. Kommissionen lyfte i sin 

landrapport för Sverige 2019  fram behov av att bland 

annat främja livslångt lärande, flexibla möjligheter till 

kompetenshöjning,  omskolning och övergång mellan 

utbildning och arbete. Kommissionen ser behov av och 

insatser för dem som står långt från arbetsmarknaden, 

inklusive vuxna och unga med kort utbildning, personer 

med funktionsnedsättning och tredjelandsmedborgare. 

De landspecifika rekommendationerna till Sverige 2019 

och 2020 rörde bland annat utbildning och 

kompetensutveckling. 

Följderna av den kris som utlösts av covid-19-pandemin 

har starkt negativt påverkat situationen på 

arbetsmarknaden under första halvåret 2020, vilket 

förväntas försämra resultaten innevarande år liksom 

förutsättningarna för kommande år. Den ökade 

arbetslösheten medför ett ökat antal arbetssökande som 

tidigare haft en relativt god ställning på arbetsmarknaden, 

men också försämrade möjligheter för personer som 

sedan tidigare redan hade svårt att konkurrera om jobben.  
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En ökad arbetslöshet kan även orsaka en högre 

långtidsarbetslöshet. Redan innan utbrottet av covid-19 

var långtidsarbetslösheten hög. Grupper som sedan 

tidigare står utanför eller har en svag ställning på 

arbetsmarknaden riskerar att drabbas särskilt hårt.  

Att erbjuda kompetenshöjande och individanpassade 

insatser är viktigt för att arbetssökande ska kunna stärka 

sin ställning på arbetsmarknaden och ta de jobb som 

kommer när konjunkturen vänder. Det behövs även 

åtgärder som säkerställer att matchningen till de 

branscher som fortsatt uppvisar betydande 

rekryteringsbehov fungerar väl. 

Livslångt lärande med möjligheter till vägledning, 

validering, kompetensutveckling och omskolning 

förbättrar förutsättningarna för rörlighet på 

arbetsmarknaden och för att anställda ska kunna behålla 

sin ställning på arbetsmarknaden i takt med att 

arbetslivets krav utvecklas, exempelvis till följd av 

digitaliseringen eller den gröna omställningen. Det är 

viktigt att utbildningssystemet tillhandahåller flexibla 

möjligheter till utbildning för olika målgrupper, för att 

tillgodose både arbetslösas och anställdas behov av 

kompetensutveckling och omskolning. 

Inkomstskillnaderna mellan dem med högst respektive 

lägst inkomster har ökat, samtidigt som realinkomsterna 

ökat i samtliga grupper. Den absoluta fattigdomen har 

minskat och i Sverige är andelen absolut fattiga lägst i 

hela EU. Den relativa fattigdomen har dock ökat något 

under de senaste tio åren. Andelen personer som uppbär 

försörjningsstöd har minskat något men det utbetalda 

biståndsbeloppet har ökat något under de senaste tio åren, 

mellan 2010-2019.   I syfte att stärka den sociala 

inkluderingen och minska den materiella fattigdomen 

finns behov av exempelvis insatser för att personer ska 

närma sig arbetsmarknaden. Därigenom kan möjligheten 

till egenförsörjning ökas.  

I de glest befolkade programområdena Mellersta 

Norrland och Övre Norrland finns utmaningar i form av 

stora avstånd och en låg befolkningstäthet. Det finns 
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därför behov av särskilda distansöverbryggande och 

kapacitetsstärkande insatser i dessa programområden. 

Ett Europa närmare 

medborgarna 

   

Att göra det möjligt 

för regioner och 

människor att 

hantera de sociala, 

ekonomiska och 

miljömässiga 

konsekvenserna av 

omställningen till 

en klimatneutral 

ekonomi 

Ett nationellt program 

gällande fonden för en 

rättvis omställning 

FRO Åtgärder för klimatomställning av stål-, mineral- och 

metallindustrin samt raffinaderibranschen inkl. 

bioraffinaderi kan omfattas av fonden.  Stödet ska riktas 

mot anläggningar som har stora utsläpp så att 

substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga. 

Åtgärder ska omfatta regioner som står inför allvarliga 

socioekonomiska utmaningar kopplat till 

övergångsprocessen mot en klimatneutral ekonomi i 

unionen 2050 inom ramen för dessa utpekade industrier. 

De utpekade industrierna står för en betydande del av 

växthusgaserna i Sverige och det finns därmed en stor 

potential i att uppnå minskade utsläpp. Åtgärder ska 

inriktas på produktiva investeringar i små och medelstora 

företag, inklusive uppstartsföretag, som leder till 

ekonomisk diversifiering och omställning, investeringar 

i skapandet av nya företag, investeringar i forskning och 

innovation och främjande av överföring av avancerad 

teknik, investeringar i användning av teknik och 

infrastruktur för ren energi, minskning av 

växthusgasutsläpp, energieffektivitet och förnybar 

energi, investeringar för att främja cirkulär ekonomi, 

resurseffektivitet, återanvändning och återvinning samt 

för kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare. 

 

 

2. Policy choices, coordination and complementarity   

Reference: Article 8(b)(i)-(iii), CPR 

A summary of policy choices and the main results expected for each of the funds covered by the Partnership 

Agreement – Article 8(b)(i) CPR 

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) 
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Insatserna inom regionalfondsprogrammen ska bidra till omställningen till en hållbar regional utveckling 

bland annat genom tillgång till kompetensförsörjning. Insatserna ska därmed bidra till ett grönt, hållbart och 

mer innovativt Europa.  

Minst 85 procent av programmen avsätts till det politiska målet 1 Ett smartare Europa genom innovativ och 

smart ekonomisk omvandling och det politiska målet 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa, varav minst 

30 procent ska gå det politiska målet 2. Därutöver finns det kompletterande insatser inom politiskt mål 3 ett 

mer sammanlänkat Europa i programmen i de mycket glesa områdena i Sverige, vilket innebär programmen 

Övre Norrland och Mellersta Norrland.  

Inom det politiska målet 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling ska de 

regionala programmen bidra till att förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och främja användningen 

av avancerad teknik. Programmen ska bidra till att säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag, 

organisationer och myndigheter. Programmen ska bidra till att förbättra de små och mellanstora företagens 

tillväxt och konkurrenskraft. Programmen ska bidra till att bland annat genom utbildning och 

kompetensutveckling utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap. 

Inom det politiska målet 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa ska de regionala programmen bidra till att 

främja insatser för energieffektivitet och förnybar energi för minskad klimatpåverkan. Programmen ska bidra 

till att främja klimatanpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot naturolyckor i samband med 

klimatförändringen och främja en hållbar vattenförvaltning. Programmen ska bidra till att främja övergången 

till en cirkulär ekonomi och en hållbar vattenförvaltning. Programmen ska också bidra till utvecklingen av en 

uthållig och energieffektiv samhällsplanering, lokalt och regionalt, som gynnar energibesparing, ekologisk 

resiliens och icke fossil energi. 

Inom det politiska målet 3 ett mer sammanlänkat Europa finns kompletterande insatser i programmen i de 

mycket glesa områdena i Sverige, vilket innebär programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland. Inom 

det politiska målet ska de nordliga programmen bidra med tillgång till bredband med hög 

överföringskapacitet. Regionalfondens insatser ska inom detta område bidra till hållbara transportlösningar 

som underlättar näringslivets förbindelser till omvärlden och ökar arbetskraftens rörlighet. Förbättrad 

kapacitet i befintligt transportsystem, med positiv effekt på näringslivets konkurrensförmåga samt fler 

hållbara och klimatneutrala transportlösningar. 

Det nationella regionalfondsprogrammet ska fokusera på tre delar nämligen gränsöverskridande 

flernivåsamverkan inom politiskt mål 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk 

omvandling, finansieringsinstrument och hållbar stadsutveckling. Det nationella regionalfondsprogrammet 

ska bidra med insatser för att adressera de av städernas utmaningar som är av långsiktig karaktär.  
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Det finns möjlighet att stödja insatser för kulturella och kreativa näringar, kulturella verksamheter och 

kulturarv under förutsättning att insatserna bidrar till de särskilda målen som återfinns under de politiska 

målen. 

Europeiska socialfonden plus (ESF+) 

Inom det politiska målet 4 Ett mer socialt Europa ska det nationella socialfondsprogrammet innehålla insatser 

som förbättrar tillgången till sysselsättning, främjar livslångt lärande, uppmuntrar aktiv inkludering och 

främjar social inkludering. I syfte att öka kapaciteten i de nordliga programområdena Övre Norrland och 

Mellersta Norrland ska programmet även innehålla insatser som bidrar till att modernisera arbetsmarknadens 

institutioner och tjänster.  

Inriktningen på socialfondsprogrammet ska vara kostnadseffektiva insatser där behoven är som störst. 

Fonden för en rättvis omställning (FRO) 

Fonden för en rättvis omställning (FRO) har ett särskilt mål som är att göra det möjligt för regioner och 

människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en 

klimatneutral ekonomi. FRO förväntas bidra till omställningen av stål-, mineral- och metallindustrin samt 

raffinaderibranschen inklusive bioraffinaderi och huvudsakligen riktas mot anläggningar som har stora 

utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga. Insatserna omfattar regioner som står 

inför allvarliga socioekonomiska utmaningar kopplat till övergångsprocessen mot en klimatneutral ekonomi i 

unionen 2050 inom ramen för dessa utpekade industrier.  

Fonden kommer att bidra till produktiva investeringar i små och medelstora företag, inklusive 

uppstartsföretag, som leder till ekonomisk diversifiering och omställning, investeringar i skapandet av nya 

företag, investeringar i forskning och innovation och främjande av överföring av avancerad teknik, 

investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, minskning av växthusgasutsläpp, 

energieffektivitet och förnybar energi, investeringar för att främja cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, 

återanvändning och återvinning samt för kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare. 

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 

Det kommande operativa programmet för Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) har som primär 

målsättning att understödja genomförandet av EU:s gemensamma fiskeripolitik samt delar av EU:s 

integrerade havspolitik.  Insatserna i programmet syftar till att skapa mervärden för samhället. Insatserna ska 

stimulera företag, myndigheter och andra aktörer inom fiske och vattenbruk att genomföra sådana åtgärder 

som bidrar till en utveckling i riktningen mot social och miljömässig hållbarhet, jämställdhet, samt mot ökad 

konkurrenskraft. Programmet kommer därmed att bidra till målet om ett grönare och hållbarare Europa. 
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Alla programmen kommer beakta horisontella kriterier som miljö, jämställdhet, likabehandling och icke-

diskriminering i genomförandet. 

 

Coordination, demarcation and complementarities between the Funds – Article 8(b)(ii) CPR 

Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling  

Inom det politiska målet 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling ska Eruf 

främja innovationsinsatser och stötta investeringar i bl.a. små och medelstora företag. Att förbättra forsknings- 

och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik är ett särskilt mål inom Eruf. Genom en 

förbättrad forsknings- och innovationskapacitet och användning av avancerad teknik skapas också möjligheter 

för företag att verka och utvecklas i hela landet. Fonden för en rättvis omställning kommer i vissa delar 

komplettera insatser inom ramen för Eruf inom politiskt mål 1. Det gäller framför allt i de delar som berör 

insatser som kommer att bidra till produktiva investeringar i små och medelstora företag, inkl. 

uppstartsföretag, investeringar i skapandet av nya företag samt investeringar i forskning och innovation och 

främjande av överföring av avancerad teknik. Det finns en avgränsning gentemot EHFF och inriktningen på 

innovativ och konkurrenskraftig fiskerinäring med större anpassningsförmåga till en resursbaserande ekonomi 

genom att Eruf inte är inriktat på en specifik bransch.  

För att företagen ska få tillgång till arbetskraft med lämplig kompetens är det viktigt att insatser inom de 

regionala programmen samverkar med regionalt kompetensförsörjningsarbete, nationella insatser samt 

Europeiska socialfonden+ i frågor som rör kompetensutveckling. Programmen ska använda de möjligheter att 

finansiera kompetensutveckling och livslångt lärande som finns i den fondgemensamma förordningen.   

Ett grönare och koldioxidsnålare Europa  

Inom det politiska målet 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa ska Eruf-programmen bland annat bidra 

till att främja insatser för energieffektivitet och förnybar energi. Det finns en tydlig koppling till Fonden för en 

rättvis omställning som kan komplettera Eruf:s satsningar på projekt som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. 

Fonden för en rättvis omställning ska främja omställningen till klimatneutralitet av stål-, mineral- och 

metallindustrin samt raffinaderibranschen inkl. bioraffinaderi och riktas mot anläggningar som har stora 

utsläpp så att substantiella minskningar av växthusgaser är möjliga.  

Eruf-programmen ska bidra till att främja klimatanpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot 

naturolyckor i samband med klimatförändringen. Programmen ska främja uppbyggande och skydd av 

ekosystem inkl. hållbar vattenförvaltning, inklusive anpassning till klimatförändringar. Programmen ska bidra 

till att främja övergången till en cirkulär ekonomi. Här kompletterar insatserna inom Eruf de delar av det 

operativa programmet för EHFF som berör utvecklingen mot en högre grad av hållbarhet inom 

fiskerinäringarna. Satsningar inom ramen för det operativa programmet för EHFF syftar huvudsakligen till att 
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genomföra den gemensamma fiskeripolitiken och delar av den integrerade havspolitiken. Insatser inom ramen 

för det operativa programmet för EHFF ska bl.a. hjälpa fiskare vid övergången till ett mer hållbart fiske, 

stimulera innovation och utvecklingen av hållbara vattenbruk och processer inom beredningsindustri. De ska 

också främja bevarandet av akvatiska miljöer och biologisk mångfald och ett hållbart nyttjande av 

naturresurserna. Det finns en tydlig avgränsning till Fonden för en rättvis omställning som är inriktad på att 

främja omställningen i andra branscher som inte EHFF hanterar.  

Ett mer sammanlänkat Europa 

Inom det politiska målet 3 Ett mer sammanlänkat Europa ska Eruf främja utbyggandet av bredband, hållbara 

transporter i programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland. Inom det politiska målet ska de nordliga 

programmen bidra med tillgång till bredband med hög överföringskapacitet.  

Ett mer socialt Europa 

Inom det politiska målet 4 Ett mer socialt Europa ska ESF+ förbättra tillgången till sysselsättning, främja 

livslångt lärande, uppmuntra aktiv inkludering och främja social inkludering, samt för de nordligaste 

programområdena även bidra till att modernisera arbetsmarknadens institutioner och tjänster. 

Att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap är ett särskilt mål 

inom Eruf. För att bidra till detta särskilda mål kan Eruf stödja strategiskt kompetensförsörjningsarbete i små 

och medelstora företag inom områden kopplat till smart specialisering.  

Fonden för en rättvis omställning kommer i vissa delar komplettera insatser inom ramen för ESF+. Det gäller 

framför allt i de delar som berör insatser som kommer att bidra till kompetenshöjning och omskolning av 

arbetstagare. 

Ett Europa närmare medborgarna  

Inom det politiska målet 5 Ett Europa närmare medborgarna kan Eruf bidra inom ramen för hållbar 

stadsutveckling genom att främja lokala utvecklingsstrategier genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Därigenom kan insatserna bidra till en hållbar utveckling för att möta samhällsutmaningarna. Utgångspunkten 

är att hållbara städer ska vara inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en 

attraktiv och grön livsmiljö. Helhetssyn i planeringen tillsammans med innovativa och smarta lösningar kan 

bidra till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt. För att öka den sociala 

inkluderingen finns möjligheter till synergier med insatser som stöds av ESF+.  

Att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga 

konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi 

Inom det särskilda målet för FRO att göra det möjligt för regioner och människor att hantera de sociala, 

ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi förväntas 
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fonden bidra till omställningen av stål-, mineral- och metallindustrin samt raffinaderibranschen inklusive 

bioraffinaderi och riktas mot anläggningar som har stora utsläpp så att substantiella minskningar av 

växthusgaser är möjliga.  

Det finns en tydlig koppling till Eruf-programmen och insatser inom ramen för det politiska målet 1 Ett 

smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling samt 2 Ett grönare och koldioxidsnålare 

Europa.   Fonden för en rättvis omställning kommer i vissa delar komplettera insatser inom ramen för Eruf 

inom dessa politiska mål. Det gäller framför allt i de delar som berör insatser som kommer att bidra till 

produktiva investeringar i små och medelstora företag, inklusive uppstartsföretag, investeringar i skapandet av 

nya företag, investeringar i forskning och innovation och främjande av överföring av avancerad teknik, 

investeringar i användning av teknik och infrastruktur för ren energi, energieffektivitet och förnybar energi, 

investeringar för att främja cirkulär ekonomi samt resurseffektivitet. Fonden för en rättvis omställning kan 

komplettera Eruf:s satsningar på projekt som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi. Fonden för en rättvis 

omställning kommer i vissa delar komplettera insatser inom ramen för ESF+. Det gäller framför allt i de delar 

som berör insatser som kommer att bidra till kompetenshöjning och omskolning av arbetstagare. 

 

Complementarities and synergies between the funds covered by the Partnership Agreement and other Union 

instruments – Article 8(b)(iii) CPR 

Digitala Europa syftar till att stödja den digitala omvandlingen av ekonomi och samhälle i Europa och se till 

att europeiska medborgare och företag kan dra nytta av omvandlingens fördelar. Det finns kopplingar till Eruf 

och det särskilda målet om forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik. 

Det är betydelsefullt att kunna utveckla olika typer av innovativa systemlösningar där företag, regioner, 

kommuner, statliga myndigheter och andra relevanta aktörer samarbetar och bidrar med kompetenser och 

erfarenheter. Det finns synergier med programmet för ett digitalt Europa i frågor kopplade till 

kompetensutveckling, samt innovationssinsatser genom Europeiska digitala innovationshubbar. 

Programmet för den inre marknaden ska bl.a. stärka kluster och klustersamarbeten. Programmet ska också 

stödja kreativitetsdriven innovation och insatser inom bl.a. konkurrenskraft, växt-, djur-, livsmedels- och 

foderområdet och konsumentskydd. Programmet tillför ett instrument för att stödja växande företag vilket 

även ska främja tillvaratagandet av resultat från bl.a. ramprogrammet för forskning och innovation samt 

Horisont Europa. Programmet för den inre marknaden kan vara kompletterande till Eruf som också ska stödja 

den hållbara tillväxten och konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Programmets insatser inom 

djurområdet kan i viss mån komplettera EHFF när det gäller åtgärder för att bekämpa och förebygga spridning 

av fisksjukdomar. Programmets insatser inom jordbruks- och livsmedelskedjan angränsar mot CAP och kan 

även komplettera dessa insatser. 

Kreativa Europa ska bl.a. öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft. I de kulturella och 

kreativa sektorerna ingår bland annat arkitektur, arkiv, bibliotek och museer, konsthantverk, det audiovisuella 
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området vilket inkluderar film, television, dataspel och multimedia, materiellt och immateriellt kulturarv, 

design (inklusive modedesign), festivaler, musik, litteratur, scenkonst, böcker och förlagsverksamhet, radio 

och bildkonst. Kreativa Europa kan komplettera satsningar inom Eruf på forskning och innovation genom att 

nyttja kulturens betydelse och potential för regional utveckling.  

Horisont Europa övergripande mål är att skapa en vetenskaplig och teknisk grund för att kunna möta 

samhällets utmaningar och uppnå Parisavtalet och FN:s Agenda 2030-mål, samtidigt som den europeiska 

industrins konkurrenskraft ska öka. Horisont kan bl.a. komplettera insatser inom hållbar stadsutveckling samt 

klimatanpassning inom ramen för Eruf. Ett utvecklat regionalt innovations- och forskningsarbete är en viktig 

förutsättning för ett utvecklat nationellt innovations- och forskningsarbete samt skapa förutsättningar för att 

bygga kapacitet och förmåga att delta samarbeten på EU-nivå, exempelvis i Horisont Europa där bl.a. 

kulturella och kreativa näringar nu lyfts fram. Horisont Europa kan även komplettera insatser inom EHFF och 

EJFLU inom området livsmedel, bioekonomi, naturresurser, jordbruk och miljö genom att främja kunskap, 

utöka kapacitet och leverera innovativa lösningar för att påskynda övergången mot en hållbar förvaltning av 

naturresurser. Horisont Europa omfattar åtgärder för klimatanpassning och klimatneutralitet, för hållbar 

primärproduktion (jordbruk, skogsbruk, fiske och vattenbruk), värdekedjor, livsmedelssystem och 

biobaserade industrier; optimering av ekosystemtjänster som kan leda och stödja övergången till en 

konkurrenskraftig, mer cirkulär och biobaserad, klimatneutral, motståndskraftig och miljövänlig ekonomi. 

EHFF kan stödja lanseringen av ny teknik och innovativa produktprocesser och tjänster kopplat till dessa 

insatser.  

Urban Development network programme (URBACT) IV är ett interregionalt samarbetsprogram som 

omfattar samtliga medlemsstater samt Norge och Schweiz. URBACT:s mål är att möjliggöra för städer att 

tillsammans arbeta och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Stor vikt ligger på 

kunskaps-och erfarenhetsutbyte och nätverkande mellan regionala och lokala aktörer. Programmet kan 

komplettera Eruf som också har hållbar stadsutveckling som ett delområde.  

LIFE är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatåtgärder och ska möjliggöra övergången till ett 

klimatsmart Europa. LIFE ska medfinansiera projekt i medlemsstaterna som inbegriper naturbevarande, 

miljöprojekt och klimatåtgärdsprojekt. Synergier och komplementaritet med EU:s fonder främjas framförallt 

genom de s.k. integrerade projekt och strategiska naturprojekt. Integrerade projekt syftar till att genom 

storskaliga projekt, t.ex. regionala eller multiregionala, skapa synergier mellan andra sektorsområden och 

miljö- och klimatområdet. Från och med programperioden 2021–2027 är det tänkt att strategiska naturprojekt 

ska stödja uppnåendet av unionens mål för natur och biologisk mångfald genom att genomföra sammanhållna 

handlingsprogram i medlemsstaterna för att integrera dessa mål och prioriteringar i övriga politikområden och 

EU-fonder. För att skala upp projekten ska både de integrerade projekten och de strategiska naturprojekten 

samfinansieras och ha minst en annan finansieringskälla som t.ex. EU-fonderna. Det finns en tydlig 

komplementaritet och synergier mellan LIFE och andra EU-fonder såsom Eruf, EHFF, EJFLU och Fonden för 

en rättvis omställning som finansierar miljö- och klimatåtgärder på de tillämpningsområdena som är 

överlappande inom LIFE och dessa fonder.  
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Den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) har under 2021–2027 följande nio mål: garantera 

lantbrukarna en skälig inkomst; öka konkurrenskraften; omfördela makten i livsmedelskedjan; motverka 

klimatförändringen och klimatanpassa jordbruket; vårda miljön; bevara landskap och biologisk mångfald; 

stödja generationsskiften; bidra till en levande landsbygd och skydda folkhälsan samt matens kvalitet. När det 

gäller EHFF har EJFLU och EHFF tydliga synergier då många stöd inom det operativa programmet för EHFF 

gynnar fiske och vattenbruk samt beredningsindustrin för fiskeriprodukt, som alla är landsbygdsnäringar. 

Utvecklingen av tekniken när det gäller odling av fisk på land i recirkulerande system är intressant och har 

potential att påverka lantbruket. Insatsen lokalt ledd utveckling genomförs genom CAP men inte i övriga 

fonder berörda av den gemensamma förordningen CPR. CAP kommer att ha en öronmärkning av medel till 

miljö- och klimatåtgärder, även om åtgärderna ännu inte är utformade.  CAP insatserna förväntas även ha en 

inriktning mot innovationer och konkurrenskraft inom jordbruket- och trädgårdsnäringen, samt förädling i 

livsmedelskedjan. Flera insatser inom CAP kommer angränsa och ha synergier mot ERUF, bland annat lokalt 

ledd utveckling, miljö- och klimatåtgärderna och insatserna mot innovationer, konkurrenskraft och förädling.   

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) ska bidra till att säkerställa en långsiktig hållbar 

migrationspolitik. Syftet med AMF är att: förstärka det gemensamma europeiska asylsystemet, stödja laglig 

migration och integrationsåtgärder i inledningsskedet och förebygga irreguljär migration med hjälp av 

fungerande system för återvändande samt genom att främja samarbete med tredjeländer. Fonden kan 

komplettera och skapa synergier med flera fonder som omfattas av den gemensamma förordningen. AMIF 

kan exempelvis komplettera Fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för gränskontroll och 

viseringar (BMVI) med utvecklandet av integrerad gränsförvaltning, där en av komponenterna rör 

återvändande. AMIF kan även komplettera ESF+ när det gäller integrationsåtgärder – språkutbildning, 

samhällsorientering och arbetsförberedande åtgärder. AMIF kan genomföra insatser tidigt i 

integrationsprocessen för nyanlända medan ESF+ har ett långsiktigare perspektiv.  

Invest EU-programmets övergripande mål är att främja investeringar, konkurrenskraft, tillväxt, innovation 

och arbetstillfällen inom EU. Programmet kan komplettera Eruf genom insatser på forskning och innovation 

inom hållbar infrastruktur och digitalisering. Invest EU kan också komplettera Eruf:s satsningar på små och 

medelstora företag.  

Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Erasmus+ ska bidra till EU:s 

utbildningsstrategi 2030. Både enskilda personer och organisationer kommer att kunna beviljas bidrag genom 

Erasmus +. Programmet ska ge européer möjligheten att studera, praktisera och få andra erfarenheter 

utomlands. Programmet ska även ge möjlighet för internationella samarbeten mellan organisationer och 

institutioner genom t.ex. partnerskap för spetskompetens och kan därigenom vara ett komplement till insatser 

som stöds av Eruf.  Erasmus+ ska också främja den högre utbildningen och bidra till EU:s ungdomsstrategi. 

Programmet kommer dessutom att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten genom att stödja övergången 

från utbildning till arbetsliv och kan därigenom vara ett komplement till insatser som stöds av ESF+.  
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Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) ska finansiera främja hållbarhet genom att projekt inom 

transport, energi och digitalisering. FSE bidrar till utfasningen av fossila bränslen i transport- och 

rörlighetssektorn och därmed till uppnåendet av klimatneutralitetsmålet för 2050. FSE främjar utvecklingen 

av järnvägar, vägar, inre vattenvägar och sjöfartsinfrastruktur samt trygg, säker och hållbar rörlighet. Även 

utvecklingen av de transeuropeiska transportnäten, speciellt gränsöverskridande projekt, kommer att 

prioriteras. Inom digitaliseringsområdet kommer det fortsättas att satsas på utbyggandet av tillförlitliga och 

överkomliga nät med hög eller mycket hög kapacitet. FSE kan komplettera Eruf:s satsningar på 

bredbandsutbyggandet samt satsningar inom digitala agendan för Europa (DAE). 

EU-fonden för inre säkerhet (ISF) är en av de tre inrikesfonderna och omfattar totalt cirka 1,97 miljarder 

euro för perioden 2021–2027. Syftet med fonden är tillförsäkra en hög säkerhetsnivå inom unionen, särskilt 

genom att förebygga och bekämpa terrorism och radikalisering, grov organiserad brottslighet och 

cyberbrottslighet samt att ge stöd till brottsoffer. Fonden ska därvid bidra till ett antal särskilda ändamål, 

nämligen bland annat förbättrat informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, 

gemensamma gränsöverskridande insatser samt en uppbyggnad av medlemsstaternas brottsbekämpande 

förmåga. Det kan finnas möjligheter till synergier mellan ISF och ESF+ för att motverka radikalisering genom 

att främja social inkludering.   

*The total length of the text inserted in the three text fields above shall be between 10 000 and 30 000 

characters. 

 

[3. Contribution to the budgetary guarantee under InvestEU with justification]4 

Reference: Article 8(e) CPR; Article 10(a) CPR; 

Table 2: Contribution to InvestEU 

 Category 

of 

regions* 

Window 

1 

Window 

2 

Window 

3 

Window 

4 

Window 5 Amount 

  (a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)) 

ERDF More 

developed 

      

Less 

developed 

      

 
4  The Council’s partial mandate deleted window 5 in order to align it to the proposed 

InvestEU proposal. 
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Transition       

Outermost 

and 

northern 

sparsely 

populated 

      

ESF+ More 

developed 

      

Less 

developed 

      

Transition       

Outermost       

CF        

EMFF        

AMIF        

ISF        

BMVI        

Total        

 

Text field [3500] (justification) 

 

[4. Transfer between categories of region with justification] 

Reference: Article 8(d), Article 105 CPR;  

Table 3. Transfer between categories of region 

Category of 

region 

Allocation by 

category of 

region*  

Transfer to: Transfer 

amount  

Share of the 

initial allocation 

transferred 

Allocation by 

category of region 

after the transfer 

(a) (b) (c) (d) (g)=(d)/(b) (h)=(b)-(d) 
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Less developed   More developed    

Transition     

More developed   Less developed     

Transition 

 

 Less developed    

* Initial allocation by category of region as communicated by the Commission after InvetEU contributions and transfers referred to in tables 

2-4, applicable to ERDF and ESF+ only. 

 

Text field [3500] (justification) 

 

4bis The form of Union contribution for technical assistance 

Reference Article 8(d bis), CPR 

The choice of the form of the Union 

contribution to technical assistance 
 Technical assistance pursuant to Article 30(4)* 

 Technical assistance pursuant to Article 30(5)** 

* If chosen table 5bis is to be filled in. 

** if chosen table 5 is to be filled in. 

Text field [3500] 

 

5. Preliminärt anslag per politiskt mål och det särskilda målet för FRO 

Referens: Artikel 8 c i förordningen om gemensamma bestämmelser 

Tabell 4: Preliminärt anslag från Eruf, ESF+, FRO, Sammanhållningsfonden och EHFF per politiskt mål* 

Politiskt 

mål/FRO:s 

särskilda mål 

Eruf ESF+ FRO Sammanhållningsfonden  EHFF Totalt 

Politiskt mål 1       
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Politiskt mål 2       

Politiskt mål 3       

Politiskt mål 4       

Politiskt mål 5       

FRO:s 

särskilda 

mål** 

      

Tekniskt stöd       

Anslag för 

perioden 2026–

2027 

      

Totalt        

*Politiska mål och det särskilda målet för FRO enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, ESF+, 

Sammanhållningsfonden och FRO för åren 2021–2025, för EHFF för åren 2021–2027. 

**I denna rad inkluderas de kompletterande stöd från Eruf och ESF+ som enligt planerna förs över till FRO. 

 

Text field [3500] (justification) 

 

Table 5: Preliminary financial allocation from AMIF, ISF and BMVI by policy objective* 

Policy objective Allocation 

Policy objective as referred to in Article 3 of the [AMIF Regulation]  

Policy objective as referred to in Article 3 of the [ISF Regulation]  

Policy objective as referred to in Article 3 of the [BMVI Regulation]  

Technical assistance  

Total   

* Policy objectives according to fund-specific regulations for EMFF, AMIF, ISF and BMVI; allocation for years 2021-2027 

 

6. List of programmes 

Reference: Article 8(f), CPR; Article 104 CPR 
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Tabell 6. Förteckning över program med preliminära anslag* 

Namn [255] Fond Kategori av 

regioner 

EU-

bidrag 

Nationellt 

bidrag** 

Totalt  

Program 1 Eruf Mer utvecklade    

Övergångsregioner    

Mindre utvecklade    

De yttersta 

randområdena och 

de nordliga 

glesbefolkade 

områdena 

   

Program 1 Sammanhållningsfonden     

Program 1 ESF+ Mer utvecklade    

Övergångsregioner    

Mindre utvecklade    

De yttersta 

randområdena och 

de nordliga 

glesbefolkade 

områdena 

   

Program 1 FRO-anslag*** Mer utvecklade    

Övergångsregioner    

Mindre utvecklade    

Program 1 FRO – ESF+ kompletterande stöd 

som förs över till FRO 

Mer utvecklade    

Övergångsregioner    

Mindre utvecklade    
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*Politiska mål och det särskilda målet för FRO enligt artikel 4.1 i förordningen om gemensamma bestämmelser. För Eruf, ESF+, 

Sammanhållningsfonden och FRO för åren 2021–2025, för EHFF för åren 2021–2027. 

** I överensstämmelse med artikel 106.2 om fastställande av medfinansieringsgrader. 

*** Det planerade preliminära FRO-anslaget – där det ursprungliga FRO-anslaget och de kompletterande stöden från ESF+ och Eruf för den 

berörda regionkategorin anges separat, ifall de redan är kända. 

 

Table 5bis. Preliminary financial allocation from each of the Ffunds covered by the Partnership Agreement 

to technical assistance at national level and breakdown of financial resources by programme and category of 

regions* 

Title [255] Fund Category of 

regions 

Union contribution National 

contribution 

Total  

Union 

contribution 

without TA 

pursuant to 

Article 

30(5)   

Union 

contribution 

for TA 

pursuant to 

Article 30(5) 

  

Programme 1 ERDF More 

developed 

    

Program 1 FRO – Eruf kompletterande stöd 

som förs över till FRO 

Mer utvecklade    

Övergångsregioner    

Mindre utvecklade    

Totalt  ERUF, 

SAMMANHÅLLNINGSFONDEN, 

ESF+, FRO 

    

Program 2 EHFF     

Program 3 Amif     

Program 4 Fonden för inre säkerhet     

Program 5 Instrumentet för gränsförvaltning 

och visering 

    

Totalt  Samtliga fonder     
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Transition     

Less 

developed 

    

Outermost 

and northern 

sparsely 

populated 

    

Programme 2 CF      

Programme 3 ESF+ More 

developed 

    

Transition     

Less 

developed 

    

Outermost 

and northern 

sparsely 

populated 

    

Total  ERDF, 

CF, 

ESF+ 

     

Programme 4 EMFF      

Total  All 

funds 

     

*Programme may be multifund in line with Article 20(1) CPR (as priority can be multifund in line with Article 17(2) 

CPR). 
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Reference: Article 8 CPR 

Table 7 6 List of Interreg programmes  

Programme 1  Title 1 [255] 

Programme 2  Title 1 [255] 

 

7. A summary of actions planned to be taken to reinforce administrative capacity of the implementation of 

the funds covered by the Partnership Agreement 

  

Reference: Article 8(g), CPR 

Text field [4 500] 

 

8. (where appropriate) An integrated approach to address the demographic challenges and/or specific needs 

of regions and areas 

Reference: Article 8(ga), CPR 

Text field [3 500] 

 

9. (optional) A summary of the assessment of the fulfilment of relevant enabling conditions referred to in 

Article 11 and Annexes III and IV 

Reference: Article 8 3rd subparagraph CPR 

Enabling 

condition 

Fund Selected specific 

objective 

(N/A to the EMFF) 

Summary of the assessment 
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2020-12-01 
 
  
 

 

Näringsdepartementet  
Arbetsmarknadsdepartementet 

Enligt sändlista  

 

 

 

  
 

Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 

2021-2027 för eventuella synpunkter 

 

Sändlista 

Arbetsförmedlingen 

Arbetsgivarverket 

Coompanion Sverige 

Dalarnas läns landsting 

Diskriminerigsombudsmannen (DO) 

Fiskbranschens Riksförbund 

Forskningsrådet för arbetsliv, hälsa och välfärd 

Forum- idéburna organisationer med social inriktning 

Frälsningsarmén 

Funktionsrätt SverigeFöretagarna 

Försäkringskassan 

Gotlands kommun 

Göteborgs kommun 

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) 

Hela Sverige ska leva 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 

Kronofogdemyndigheten 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 

Linnéuniversitetet 

Läkare i  världen 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Länsstyrelsen i Dalarna 

Länsstyrelsen i Gotlands län 

Länsstyrelsen i Gävleborg 
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Länsstyrelsen i Halland 

Länsstyrelsen i Jämtland 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Länsstyrelsen i KalmarLänsstyrelsen i Kronobergs län 

Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Länsstyrelsen i Västerbottens län 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län 

Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Länsstyrelsen i Östergötlands län 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

Länsstyrelsen Skåne 

Matfiskodlarna 

Migrationsverket 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) 

Naturskyddsföreningen 

Naturvårdsverket 

Nätverket för utsatta EU-medborgare 

Post- och telestyrelsen 

Region Dalarna  

Region Gävleborg  

Region Halland  

Region Jämtland Härjedalen   

Region Jönköpings län 

Region Kalmar län  

Region Kronoberg  

Region Norrbotten  

Region Skåne  

Region Stockholm  

Region Sörmland 
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Region Uppsala  

Region Värmland  

Region Västerbotten  

Region Västernorrland  

Region Västmanland  

Region Örebro län  

Region Östergötland  

Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling (RFHL) 

Riksidrottsförbundet 

Polismyndigheten 

Romano Pasos Research Centre 

Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) 

Rädda barnen 

Röda korset 

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige (SIOS) 

Sametinget 

Skolverket 

Socialhögskolan, Lunds universitet 

Socialstyrelsen 

Statens Energimyndighet 

Statens jordbruksverk 

Statens kulturråd 

Stockholms kommun 

Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland  

Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige 

Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge 

Strukturfondspartnerskapet i Småland och Öarna 

Strukturfondspartnerskapet i Stockholm  

Strukturfondspartnerskapet i Västsverige  

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige  

Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland 

Svensk skaldjursodling PO 

Svenskt Näringsliv 

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) 

Sveriges Fiskares PO 

Sveriges Fiskvattenägareförbund 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

Sveriges kristna råd 
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Sveriges kust- och insjöfiskares organisation (SKIFO) 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund Sportfiskarna 

Sveriges stadsmissioner 

Sveriges ungdomsorganisationer 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) 

Tillväxtverket 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

Universitets-och högskolerådet  

Verdandi 

Verket för innovationssystem (Vinnova) 

Världsnaturfonden WWF Sverige 

Västra Götalandsregionen 

 

 

Partnerskapsöverenskommelsen (PÖ) anger Sveriges strategiska inriktning 

för fonderna Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Fonden för en 

rättvis omställning (FRO), Europeiska socialfonden plus (ESF+) samt 

Europeiska havs- och fiskefonden (EHHF). Därutöver beskrivs 

komplementaritet och synergier, dels mellan dessa fonder, dels till övriga 

EU-fonder. Mallen till PÖ är väldigt begränsande i antal tecken. Utkastet 

innehåller övergripande skrivningar för att slå fast en strategisk inriktning för 

fonderna utan att upprepa och föregripa innehållet i de berörda 

programmen. Resterande avsnitt i PÖ som följer efter den strategiska 

inriktningen kommer hanteras längre fram i processen. Här finns tabeller 

som anger bland annat medelsfördelning. 

Vi vill gärna ta del av era synpunkter på bifogat utkast på delar av 

Partnerskapsöverenskommelsen. Eventuella synpunkter ska ha kommit in till 

Näringsdepartementet senast den 15 januari 2021. Svaren skickas per e-post 

till n.remissvar@regeringskansliet.se i både word- och pdf-format. Ange 

diarienummer N2020/02875  och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. Vänligen döp filen till Regeringskansliets diarienummer 

(utan snedstreck) N2020-02875, följt av remissinstansens namn.  

För frågor om Partnerskapsöverenskommelsen och processen framåt kan ni 

kontakta Monica Sylvander på monica.sylvander@regeringskansliet.se. 
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Mattias Moberg 

Enhetschef 

Näringsdepartementet, Landsbygdsavdelningen, Enheten för regional tillväxt 

och landsbygdsutveckling 

Sara Colliander 

Enhetschef 

Näringsdepartementet, Landsbygdsavdelningen, Enheten för fiske, jakt och 

rennäring 

Jasmina Hopstadius 

Enhetschef 

Arbetsmarknadsdepartementet, Arbetsmarknadsenheten 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 6  
 
Budget och verksamhetsplan 2021 
Diarienummer: RJL 2020/76 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

1. Notera förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag 
och lägga dem till handlingarna. 

2. Notera förslag till budget och verksamhetsplan 2021 för 
verksamhetsområde Utbildning och kultur och lägga dem till 
handlingarna. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
och verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 
2020. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29  
 Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde Utbildning och 

kultur 
 Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Dan Sylvebo (M) anmäler att Moderaterna inte deltar i beslutet och 
återkommer på nämndsammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Budget och verksamhetsplan 2021 -
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet  
 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Noterar förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag och 
lägger till handlingarna 

2. Noterar förslag till budget och verksamhetsplan 2021 för 
verksamhetsområde Utbildning och kultur och lägger till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och 
verksamhetsplan 2021 med flerårsplan 2022-2023 angivit att respektive nämnd ska 
konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2020. 

Information i ärendet 
Inledning 
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns 
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Regionfullmäktiges 
beslutade budget med verksamhetsplan 2021 anger utgiftsramar och 
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett 
vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet 
med förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras. 

Verksamhetsplanens utformning 
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region 
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska 
mål arbetar Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard. 
 
Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens 
utveckling utifrån fem perspektiv: 
 Medborgare och kund 
 Process och produktion 
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 Lärande och förnyelse 
 Medarbetare 
 Ekonomi 
 
Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje 
perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt mätetal. 
Verksamhetsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse. 
 
Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde Utbildning och kultur framgår 
av bilaga. Nämnden delges även budget och verksamhetsplan för 
Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, i vilken många av uppdragen 
rör nämndens ansvarsområde. För det regionala utvecklingsuppdraget har 
verksamhetsplanen utformats utifrån sex utpekade strategiområden. 

Systemmätetal 
Regionfullmäktige har i budget 2021 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal 
med mål. I bifogade verksamhetsplaner framgår aktuella systemmätetal samt hur 
ofta de följs upp. Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som 
regionen finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa 
producenter.  

Ansvar och befogenheter 
Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige 
anvisat. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och 
effektivisera verksamheten till givna ramar. 
 
För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med 
sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för 
verksamheten. 

Ekonomisk ram  
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2021 om budget till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet på 275 155 000 kronor.  
Budgeten fördelas mellan centrala anslag och verksamhetsområde Utbildning och 
kultur enligt nedan.  
 
Regionstyrelsen och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram 
göra förändringar mellan utgiftsområden och verksamhetsområden, i de fall det är 
en del i att uppnå fullmäktiges beslutade budget med verksamhetsplan 2021. Utöver 
det har regionstyrelsen och nämnder befogenhet att inom ram göra förändringar till 
följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte 
behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige. 
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Total budget för Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. 
Tabell: Totalt anslag för Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (tkr)  

 
Efter regionfullmäktiges beslut om budgetram och fördelning mellan 
utgiftsområden har i arbetet med detaljbudgeteringen vissa budgettekniska 
justeringar gjorts. 

Centralt budgeterade anslag 
Centralt budgeterade anslag avser statsbidrag kultur, utvecklingsmedel allmän 
regional utveckling inom näringsliv och turism samt politisk verksamhet.  
Tabell: Centrala anslag (tkr) 

 

Verksamhetsområde inom Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet 

Utbildning och kultur 
Verksamhetsområdet erhåller budget inom utgiftsområdena utbildning respektive 
kultur. 
Tabell: Anslag till Utbildning och kultur (tkr) 

 
 

Rapportering/uppföljning 
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi 
enligt nedan.  
 
Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och 
nämnder. Efter april och augusti återrapporteras delårsrapport med sammanfattning 
av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk 
helårsprognos till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Efter december lämnas 

Utgiftsområde
Anslag beslut 
RF 2020-12-02

Anslag budget 
2021 Kommentar

Utbildning -52 306 -52 306
Kultur -173 344 -167 844 Smålandsturism justering utgiftsområde
Allmän regional utveckling -48 208 -53 708 Smålandsturism justering utgiftsområde
Politisk verksamhet -1 296 -1 296
Summa -275 155 -275 155

Utgiftsområde
Anslag budget 

2021
Kultur 35 615
Allmän regional utveckling -12 900
Politisk verksamhet -1 296
Summa 21 419

Utgiftsområde
Anslag budget 

2021
Utbildning -52 306
Kultur -203 459
Allmän regional utveckling -40 808
Summa -296 574

63



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

 2020-12-21 RJL 2020/76 

 

årsredovisning. I delårsrapporten och årsredovisningen ska återrapporteringen 
spegla regionfullmäktiges fördelning per nämnd och utgiftsramar. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29  
 Budget och verksamhetsplan för verksamhetsområde Utbildning och kultur 
 Budget och verksamhetsplan för Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion 
 

Beslut skickas till 
Verksamhetsområde Utbildning och kultur - stab 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
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Regiondirektör 

Ulf Fransson 
TF Regional utvecklingsdirektör 
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Inledning 
Verksamhetsidé utbildning och kultur: Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv 
i en kreativ region. 

Tillgång och möjlighet till utbildning är viktigt för individens utveckling, men minst lika viktig för en 
regions utveckling. Dagens samhälle ställer krav på en väl utbyggd utbildningsverksamhet med bredd, 
djup och kvalitet. 

Möjligheten att ta del av och aktivt delta i ett rikt kulturutbud är viktig för individens välfärd och 
välbefinnande. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till demokrati, attraktivitet, 
ökad turism och hälsa samt fler arbetstillfällen. Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och 
utveckling i regionen. 

Region Jönköpings län är huvudman för fyra skolor 

Region Jönköpings läns skolor har som mål att erbjuda gymnasie- och vuxenutbildningar som 
överensstämmer med efterfrågan och behov på arbetsmarknaden. 

Våra två folkhögskolor: Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. Tillsammans med 
Ädelfors folkhögskola driver vi Jönköpings folkhögskola som en filial till Sörängen. Vi ger dessutom 
bidrag till rörelsefolkhögskolorna i länet och folkhögskolor i andra län som har kursdeltagare från 
länet. 

Våra två naturbruksgymnasier: Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 
naturbrukscentrum. Verksamheten driver vi på uppdrag av kommunerna i Jönköpings län. 

Region Jönköpings län ger även bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund som får 
statligt stöd. 

Regionen Jönköpings läns kulturuppdrag 

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt 
stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling via regionbiblioteket. Region Jönköpings län tar 
även emot fristadskonstnärer. 

Region Jönköpings län är huvudman för Smålands Musik och Teater som är en viktig knutpunkt för 
länets kulturliv med sitt breda utbud av scenkonst. 

Dessutom stödjer vi verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande 
genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturarrangör och 
utvecklingsprojekt. 

Tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet är Region Jönköpings län stiftare av 
Jönköpings läns museum. 

Verksamhetsområdets utmaningar 

Verksamhetens största utmaning är inom kulturområdet. Coronapandemin gör det svårt att planera 
verksamheten och de uppsatta publikmålen kommer vara väldigt svåra att uppnå. 

Skolornas undervisningsplanering inför vårterminen påverkas också av pandemin. Blir pandemin blir 
långvarig finns risk att elevantalet kan komma att minska inför höstterminen vilket kommer att få 
ekonomiska konsekvenser. 
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Perspektiv och strategiska mål 
Perspektiv Strategiska mål 

Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud på naturbruksprogrammet och 
regionens folkhögskolor med hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 
arbetsmarknadens behov 

Medborgare och kund 

Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till 
kulturupplevelser och till eget skapande. 

Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället 

Process och produktion 

Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd 
examen inom tre år. 

Lärande och förnyelse Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska ske ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas 
utveckling. 

Medarbetare Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Ekonomi God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och transportsystemet ska vara 
resurseffektivt. 

Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den negativa hälso- och 
miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en 
ökad självförsörjningsgrad. 

Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, avfallsmängden ska minska och 
återvinningen ska öka. 

Hållbarhet 

Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv arbetsplats där alla 
medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. 
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Ekonomisk ersättning i budget 
Verksamhetsområdets budgetomslutning totalt till uppgår 380 mnkr, varav regionens budget är 297 
mnkr fördelat på regionala verksamhetsbidrag 164 mnkr och bidragsgivning 133 mnkr. Därutöver 
tillkommer övriga verksamhetsintäkter 83 mnkr. 

Folkhögskolornas budgetomslutning uppgår till 69 mnkr. Regionens budget uppgår till 29 mnkr. 
Därutom tillkommer statsbidrag på 31 mnkr från Folkbildningsrådet samt övriga verksamhetsintäkter 
på 9 mnkr. 

Budgetomslutningen för Smålands musik och teater uppgår till 132 mnkr. Regionens budget uppgår 
till 115 mnkr och därutöver tillkommer kommunbidrag och övriga verksamhetsintäkter på 17 mnkr. 

Budgetomslutningen för kulturutvecklingsverksamheten uppgår till 20 mnkr och utgörs av regionalt 
bidrag. 

I den regionala budgeten för samtliga kulturverksamheter ingår statsbidrag enligt 
kultursamverkansmodellen med 36 mnkr. 

Naturbruksgymnasierna i Tenhult och Stora Segerstad genomförs på uppdrag av länets kommuner. 
Budgetomslutningen uppgår till 157 mnkr och redovisas separat från övrig verksamhet. Av intäkterna 
utgör 121 mnkr ersättning från elevernas hemkommuner. Därutöver tillkommer verksamhetsintäkter 
på ytterligare 36 mnkr. Dessa består till största delen av sålda jord- och skogsprodukter, elevintäkter 
för kost och logi, eubidrag och statsbidrag från Skolverket. 

  

Ekonomisk ersättning 
mnkr    

Budget 2021 297   

Investeringar ospec 11,4   

    

Investeringar spec 9,6   

ID Klinik Benämning Beviljat belopp 

Ö0702 Tenhult 
naturbruksgymnasium 

Självgående hack 3,3 

Ö0650 Segerstad 
naturbrukscentrum 

Skogsmaskin/skördare 3,7 

Ö0651 Segerstad 
naturbrukscentrum 

Skogsmaskin/skotare 2,3 
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Medborgare och kund 
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 Periodicitet Målvärde 2021 

 Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan) År 2 

 Antal antagna i förhållande till antal elever som 
slutar årskurs 9 i länet (Naturbruksskolorna) 

År 3 % 

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och kompetenscenter för den 
gröna sektorn i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Naturbruksskolorna ska vara naturliga 
mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för 
regionen 
 

Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser 
för näringens aktörer 

 Vuxenutbildning inom den gröna sektorn. 
 

Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på 
uppdrag av olika aktörer i samhället. 

 Utveckla djurhållningen. 
 

Naturbruksskolorna fortsätter att utveckla 
djurhållningen för att vara ett föredöme när det gäller 
djurhälsa och djurvälfärd. 

 Skolplan för Naturbruksskolorna. 
 

En skolplan för Naturbruksskolorna uppdrag, både 
det kommunala och det regionala. 

Uppdrag/mål: Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet ska tillvaratas. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla samarbetet kring fortbildnings- och 
kompetensutvecklingsuppdraget 
 

Utveckla samarbetet kring fortbildnings- och 
kompetensutvecklingsuppdraget 

Uppdrag/mål: Utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och 
uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov ska 
erbjudas 

Aktiviteter Beskrivning 

 Identifiera folkhögskolorna roll. 
 

Tillsammans med aktörerna i kompetens- och 
innovationsråden identifiera vilken roll 
folkhögskolorna i Region Jönköpings läns regi kan 
fylla för att ytterligare bidra till det livslånga lärandet. 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Bildningsplan för Folkhögskolorna. 
 

En bildningsplan för de egna Folkhögskolornas 
uppdrag inklusive det regionala uppdraget tas fram. 

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. 

Uppdrag/mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Betalande publik Smålands Musik och Teater Tertial 70 000 

 Publik vid föreställningar för barn och ungdom Tertial 25 000 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Främja och delta i kulturellt samarbetet. 
 

Aktivt främja och delta i kulturellt samarbete inom 
och utanför länet, delta i och utveckla internationell 
samverkan och samspel, samt delta i de nationella 
och regionöverskridande samtalen om kulturens och 
bildningens möjligheter och utveckling. 

 Yttrandefrihet, mångfald, demokrati och 
mänskliga rättigheter. 
 

Aktivt utveckla arbetet med att initiera och främja 
samtal om yttrandefrihet, mångfald, demokrati och 
mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för 
frågorna. 

 Digitaliseringens möjligheter. 
 

Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för 
genomförande och spridning av kultur och bildning. 

 Kunskapsutvecklingen. 
 

Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter 
kopplade till kulturens roll för god hälsa. 

 Strukturer för samråd. 
 

Utveckla strukturer för samråd inom berört 
konst/bildningsområde. 

 Främja interkulturella möten. 
 

Främja interkulturella möten. 

 Dialog mellan civilsamhället och konstnärliga 
utövare. 
 

Vara stödjande och kunskapsbärande i dialog med 
och mellan civilsamhället och de konstnärliga 
utövarna. 

 Biblioteksverksamheter. 
 

Utveckla de regionala biblioteksverksamheterna. 

 Professionell scenkonstinstitution. 
 

Vara professionell scenkonstinstitution och ett nav 
för scenkonsten. 

 Bedriva turnéverksamhet. 
 

Bedriva turnéverksamhet främst i länets 13 
kommuner samt, vid möjlighet, på den nationella och 
internationella kulturarenan. 
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Uppdrag/mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Genom digitala kanaler öka möjligheten för 
länets invånare att ta del av kulturupplevelse 
 

Öka användandet av digitala kanaler. 

 Inkluderande arbetssätt. 
 

Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer 
med funktionsvariationer. 

 Det fria kulturlivet. 
 

Aktivt bidra till utvecklingen av det fria kulturlivet 
och skapa förutsättningar för dess kulturutövande i 
Kulturhuset Spira. 

 Samverkan med det fria kulturlivet och 
amatörgrupper. 
 

Samverkan i olika former med det fria kulturlivet och 
amatörgrupper inom musik och teater ska vara en 
viktig del i verksamheten och skapa förutsättningar 
för nya mötesplatser och ny publik. 

 Gästspel och samarbete med externa arrangörer. 
 

Komplettera de egna produktionerna med gästspel 
och samarbete med externa arrangörer. 

 Konferensverksamhet med kulturinslag. 
 

I kulturhuset Spira bedriva konferensverksamhet där 
kulturinslag kan inkluderas. 

 Samtidskonsten i länet. 
 

Bevaka, tillgängliggöra och stärka samtidskonsten i 
länet. 

Uppdrag/mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 
bredd och spets 

Aktiviteter Beskrivning 

 Kulturell verksamhet av god kvalitet. 
 

Aktivt stödja och med hjälp av riktad kunskap främja 
kulturell verksamhet av god kvalitet i hela länet. 

 God konstnärlig kvalitet. 
 

Utveckla verksamheterna inom kulturens förmåga att 
initiera, stödja och genomföra publika arrangemang 
med god konstnärlig kvalitet inom litteratur, konst, 
film, hemslöjd och dans i hela länet. 

 Varierat utbud av musik, teater och dans. 
 

Producera och/eller arrangera ett varierat utbud av 
musik, teater och dans av hög kvalitet med både spets 
och bredd för barn, ungdomar och vuxna. 

Uppdrag/mål: Ökad närvaro i länets samtliga kommuner 

Minst ett samverkansavtal ska upprättas per kommun 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 SMOT Antal samverkansavtal med kommun År 13 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet 
av scenkonst med länets kommuner avseende såväl 
barn och unga som för en vuxen publik. 
 

Bjuda in länets kommuner för samtal om 
samverkansavtal. Minst ett samverkansavtal ska 
upprättas per kommun. 
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Uppdrag/mål: Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Bedriva turnéverksamhet/föreställningar i länets 
samtliga kommuner 
 

SMOT ska bedriva turnéverksamhet/föreställningar 
minst två gånger per år i varje kommun i Region 
Jönköpings län 

Uppdrag/mål: Barn och unga 

Ett särskilt riktad uppdrag finns gällande länets barn och unga, en så kallad kulturtrappa. Det innebär 
att Smålands Musik och Teater ska prioritera möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i 
kulturhuset Spira och i sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn 
i både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan biljettkostnad. Det 
förutsätts att skolorna själva arrangerar och finansierar eventuella transporter. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Ge möjlighet för barn i både låg- och 
högstadieålder att få en kulturupplevelse både i 
kulturhuset Spira och i sina hemkommuner 
 

Elever ska ges möjlighet att få en kulturupplevelse 
utan biljettkostnad 

Uppdrag/mål: Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet 

Aktiviteter Beskrivning 

 Förutsättningar för professionella författare. 
 

Skapa bättre förutsättningar och utveckla 
möjligheterna för professionella författare och 
verksamheter som arbetar med dessa. 

 Konstnärliga residensprogram. 
 

Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i 
länet. 

 Ökad kunskap om fristadsprogrammet. 
 

Verka för samordning och öka kunskapen om 
fristadsprogrammet i hela länet. 

Uppdrag/mål: Fokus på barn och ungas kultur 

Aktiviteter Beskrivning 

 Möjlighet att ta del av och skapa kultur. 
 

Stärka barn och ungas, samt personer med 
funktionsvariationers, möjlighet att ta del av och 
skapa kultur i Jönköpings län. 

 Verksamheter för barn och unga. 
 

Stärka och utveckla verksamheter för barn och unga 
samt det kulturpedagogiska arbetet i samarbete och 
samverkan med länets kulturskolor. 

 Museernas pedagogiska verksamhet. 
 

Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas 
pedagogiska verksamhet för barn och unga och 
satsningar på samtidskonst. 

Uppdrag/mål: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla tvärkonstnärlig samverkan. 
 

Aktivt arbeta med att utveckla tvärkonstnärlig 
samverkan, interkulturella möten och samverkan med 
det fria kulturlivet. 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Förutsättningar för de ideella kulturaktörerna. 
 

Skapa bättre förutsättningar för de ideella 
kulturaktörerna i länet. 
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Process och produktion 
Verksamhetsmått utbildning 

  Utfall 2019 Prognos 2020 Plan 2021 

Utbildning    

Egna folkhögskolor - deltagarveckor 14 004 14 000 14 000 

Egna folkhögskolor - uppdragsutbildning 1 166 1 300 1 300 

Övriga folkhögskolor - deltagarveckor 34 864 35 000 35 600 

Summa 50 034 50 300 50 900 

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 14 800 15 400 16 400 

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 3 325 3 660 3 600 

Summa 18 125 19 000 20 000 

Verksamhetsmått kultur 

  Prognos 2020 Budget 2021 

Betalande publik Smålands Musik och Teater 18 000 70 000 

Publik vid föreställningar för barn och ungdom Smålands Musik 
och Teater 7 000 25 000 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som 
möjliggör ökad användning. 

Aktiviteter Beskrivning 

Verka för att personal och invånare ska vara väl 
förtrogna med digitala hjälpmedel 
 

Bygga strukturer för att minska det digitala 
utanförskapet 

Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog 
med civilsamhället 

Framgångsfaktorer: Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Uppdatera uppdragsbeskrivningar 
 

Uppdatera uppdragsbeskrivningar för verksamheterna 
som erhåller statsbidrag enligt samverkansmodellen. 

VO Årliga dialogmöten (kultur) 
 

Årliga dialogmöten med verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen. 

VO Dialogmöten med civilsamhället 
 

Årliga dialogmöten mellan kultur och utveckling och 
samverkande aktörer. 
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Aktiviteter Beskrivning 

VO Kulturforum 
 

Årlig mötesplats för länets alla kulturaktörer. 

Strategiska mål: Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin 
utbildning med godkänd examen inom tre år. 

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

VO Andel elever på särskolan som erhåller 
gymnasiesärskolebevis 

År 90 % 

Uppdrag/mål: Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Andel deltagare som slutför kurs inom 
folkhögskolan 

År 85 % 

 Andel elever på naturbruksprogrammet som 
slutför sin utbildning med godkänd examen 

År 90 % 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina 
områden och det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att 
bidra till de gröna näringarnas utveckling. 

Framgångsfaktorer: Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar 
behöver utvecklas på skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och 
näringsliv 

Uppdrag/mål: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad 
forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad 
självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla miljöer och sprida kunskap för att 
miljömålen. 
 

Naturbruksskolorna arbetar aktivt med att utveckla 
miljöer och sprida kunskap som syftar till att länet 
ska nå de globala målen och de svenska miljömålen. 

 Sprida kunskap om de gröna näringarnas 
potential. 
 

Naturbruksskolorna bidrar till att sprida kunskap om 
de gröna näringarnas potential när det gäller fossilfria 
råvaror baserade på bioråvara, green tech och ett 
hållbart skogsbruks funktion som kolsänka. 

Uppdrag/mål: Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads 
naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade livsmedel både till de egna 
eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region 
Jönköpings län 

Aktiviteter Beskrivning 

 Förutsättningar för mat till kök och restauranger. 
 

Naturbruksskolornas förutsättningar att bidra med 
mat till kök och restauranger i Region Jönköpings 
läns verksamheter vid händelse av kris eller katastrof 
utreds vidare. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i 
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än 
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utvärdering av karriärtjänster för yrkesskickliga 
lärare 
 

Utvärderingen ska ske under 2021 

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 

Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig 
på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens 
produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge 
möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten. 

Aktiviteter Beskrivning 

Kända och verksamhetsanpassade lönekriterier 
 

Medarbetare ska ha kännedom om arbetsplatsens 
lönekriterier och ha förståelse för kopplingen till egen 
arbetsprestation 

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap 

Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för att hållbart chefskap 

Aktiviteter Beskrivning 

Introduktionssamtal skall föras med alla nya 
medarbetare 
 

Ge en god kännedom om organisation och regelverk 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser 
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar 
arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Personalhälsa - sjukfrånvaro Månad  Minska 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla naturunderstödd rehabilitering. 
 

Utveckla naturunderstödd rehabilitering till att vara 
en resurs för Region Jönköpings läns 
medarbetare/chefer. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

 Prognos Tertial 0 tkr 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och 
transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska 
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 
2019 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Växthusgasutsläpp från flyg År -5% 

 Andel förnybar energi  i RJL's pool-, 
verksamhets- och transportbilar 

År 30 % 

 

Aktiviteter 

 Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025. 
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel. 

Uppdrag/mål: Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra ambulanser och 
lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara drivmedel. 

Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den 
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter 
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Andel särskilt farliga kemiska produkter som 
utretts 

År 100 % 
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Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av kött, 
mejeriprodukter och ägg vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom djuromsorg. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Andel svenskproducerat kött, mejeriprodukter och 
ägg 

Tertial 87 % 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 50 procent av frukt, bär, 
grönsaker och potatis vara producerade i enlighet med krav motsvarande svensk 
lagstiftning inom livsmedelsproduktion. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Andel svenskproducerad frukt, bär, grönsaker och 
potatis 

Tertial 38 % 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och 
skaldjur vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Andelen MSC-märkt fisk och skaldjur Tertial 87 % 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 65 procent av de totala 
livsmedelsinköpen vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Andel ekologiska livsmedel Tertial 58 % 

Uppdrag/mål: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 100 procent av kaffe, te, 
drickchoklad och bananer vara producerade med sociala och etiska krav 
motsvarande Fairtrade och vara ekologiskt producerade. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Andel Fairtrademärkt och ekologiskt producerat 
kaffe, te, drickchoklad och banan 

Tertial 96 % 
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Uppdrag/mål: Öka användning av närproducerade livsmedel inom befintliga och 
kommande livsmedelsavtal samt genom att ta tillvara naturbruksgymnasiernas 
egenproducerade livsmedel. 

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och 
minskar klimatpåverkan. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Genomsnittlig klimatpåverkan, kg CO2-ekv/kg 
livsmedel 

Tertial  

 

Aktiviteter 

 Inköp av buteljerat vatten ska så långt som möjligt minimeras. Pilotförsök med syfte att utreda lämplig 
utrustning och hantering av eget kolsyrat vatten ska göras 2021. 

Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska 
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

Aktiviteter 

 Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen 
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste 
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt. 

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd. 

Uppdrag/mål: Vårt matsvinn ska minska med minst 30 procent till 2025 jämfört med 
2020. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Matsvinn per restaurangportion Tertial -10 % 
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Strategiska mål: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv 
arbetsplats där alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter 

Uppdrag/mål: Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete är en möjlighet. 

Aktiviteter 

 Alla nyanställningar ska utgå från heltid 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2021 är 476 miljoner kronor och verksamheten har cirka 450 faktiska årsarbetare 
vid utgången av 2020. 

Regionledningskontorets avdelningar arbetar med att skapa goda förutsättningar både i länet och i den 
egna verksamheten för att förverkliga visionen För ett bra liv i en attraktiv region så att Jönköpings 
län är bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Våra grundläggande värderingar är utgångspunkt 
för allt arbete. 

Region Jönköpings län har en verksamhetsorganisation med en förvaltning. Ledningskontoret består 
av politiknära och strategiska resurser. Det finns även verksamhetsnära delar, som är kopplade till 
ledningskontorets avdelningar. 

Ledningskontoret bereder och lägger förslag till regionstyrelsen och de tre nämnderna samt övriga 
politiska organ. 

Ledningskontoret svarar för regionövergripande ledning, stöd och uppföljning då politiska 
målsättningar och beslut konkretiseras i operativ verksamhet samt samordning och stöd i övergripande 
frågor. 

Arbetet utgår i första hand från budget med verksamhetsplan och flerårsplan där andra styrdokument 
som Regional utvecklingsstrategi (RUS) och Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och 
sjukvård ligger till grund för planperiodens prioriteringar. Balanced scorecards fem perspektiv är 
utgångspunkt för den egna verksamheten. Inom regional utveckling utgår planen i stället 
huvudsakligen från prioriteringar för regionalt tillväxtarbete. 

De verksamhetsnära delarna inom Folkhälsa och sjukvård, HR, Kommunikation, Qulturum och 
Futurum arbetar främst med utveckling och stöd till verksamheten. Under 2021 genomförs justeringar 
i hur regional utvecklingsavdelning är organiserad samt en allmän översyn av regionledningskontorets 
organisering. 

Verksamhetsplanen innehåller övergripande uppdrag och aktiviteter utifrån vår regionövergripande 
roll men även regionledningskontorets egna mål och aktiviteter inom förbättringsarbete, HR, hållbar 
utveckling och ekonomi. 
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Perspektiv och strategiska mål och 
strategiområden 

Perspektiv Strategiska mål 

Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Bra munhälsa, God tandvård 

Medborgare och kund 

Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Jämlik hälsa, jämlik 
verksamhet och mångfald 

Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Bra folkhälsoarbete 

Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Process och produktion 

Ledning, utveckling och kommunikation 

Lärande och förnyelse Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Medarbetare Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Ekonomi God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Hållbarhet Hållbarhetsprogram 2021-2025 

Strategiområden Strategiska mål

En hållbar region 2035 är Jönköpings län ett hållbart län

En attraktiv region 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, verka, 
åldras på och flytta till för alla

En tillgänglig region 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län

En smart region 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion

En kompetent region 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det 
livslånga lärandet

En global Region 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län
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Ekonomisk ersättning i budget 
Ekonomisk ersättning 
mnkr    

Budget 2021 476   

Investeringar ospec 1,0   

    

Investeringar spec 0   

ID Klinik Benämning Beviljat belopp 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag/mål: Utveckla den personcentrerade vården 

Region Jönköpings län ska sträva efter att på olika sätt involvera patienter och närstående i hälso- och 
sjukvården. Den personcentrerade vården ska utvecklas och inkludera patientföreningar och brukarråd 
i arbetet. 

Aktiviteter Beskrivning 

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

Närståendes hälsa och delaktighet ska ha en tydligare 
roll vid varje kontakt med vårdgivare. 

Uppdrag/mål: Existentiell hälsa och andlig vård 

Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att man samtidigt beaktar både fysiska, 
psykiska, sociala och andliga eller existentiella behov. All vårdpersonal bör kunna ge grundläggande 
stöd vid existentiella kriser. Människors existentiella hälsa behöver också uppmärksammas i det breda 
folkhälsoarbetet. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i vården. 
 

I samtalsgrupperna ska medarbetare ges möjlighet att 
bearbeta livsfrågorna för att öka förutsättningarna att 
möta patienters behov. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten 

Utgångspunkten för tillgängligheten ska vara vård när man behöver. Fortsatt arbete ska ske med att 
förbättra tillgängligheten inom specialiteter och verksamhetsområden. Utgångspunkten är att vården 
ska vara lätt att nå och ges i rimlig tid. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utökning av rehabiliteringsresurserna i 
primärvården. 
 

För att möta behoven bör vårdcentralerna i 
samverkan med den kommunala sjukvården fortsätta 
att stärka det tvärprofessionella samarbetet. 

 Förstärkning av psykosociala team. 
 

Invånarnas behov av psykiatrisk öppenvård har ökat. 
Vården som är nära patienten ska förstärkas för att 
tillgodose detta behov. För detta behöver de 
psykosociala teamen förstärkas. 

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten till 1177 vårdguiden på telefon. 

För att öka tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon utvecklas nationell samverkan, samt att 
skapandet av delade tjänster inom Region Jönköpings län undersöks.1177 ska ha en tydlig koppling 
till den nära vården och en målsättning under planperioden är att avsevärt förbättra tillgängligheten. 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Se över var 1177 är bäst organiserad. 
 

Titta över var 1177 vårdguiden på telefon bäst 
organiseras inom Region Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med att ta hand om den uppskjutna vården 

I samband med coronapandemin har tillgängligheten påverkats och ett antal operationer och besök 
blivit uppskjutna. Under 2020 har tillgängligheten till akuta och medicinska åtgärder varit god och 
dessa kommer att fortsätta att prioriteras under 2021. En handlingsplan är framtagen och påbörjad 
under hösten 2020 för hur den uppskjutna vården ska genomföras. Detta kommer påverka 
tillgängligheten även under 2021.   
 
Fokus kommer även vara på att samverka kring den uppskjutna vården inom sydöstra 
sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Planering och uppföljning av den uppskjutna 
vården. 

Ta fram en plan och arbetssätt för att arbeta med den 
uppskjutna vården och följa tillgängligheten. 

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

Uppdrag/mål: Arbeta för jämlik hälsa att vården erbjuds och fördelas på lika villkor. 

Grupper med särskilda behov identifieras och uppmärksammas. Förbättringsarbeten uppmärksammar 
skillnader i behandling och resultat mellan olika grupper, t ex utifrån kön, etnisk tillhörighet, 
socioekonomi, utbildningsnivå och geografi. För att bidra till mer jämlik hälsa behöver tillgången på 
kultur öka för personer som har svårt att ta del av den kultur som erbjuds samhället. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utbildning och diplomering i hbtq-frågor. 
 

Utbildning i hbtq-frågor liksom diplomering erbjuds 
verksamheter inom Region Jönköpings län och 
samarbetspartners. 

Uppdrag/mål: Arbeta med integration 

För personer med utländsk bakgrund finns behov av anpassad kommunikation kring hälsa och svensk 
sjukvård. Utvecklingen av arbetssätt för stöd till målgruppen har intensifierats med anledning av 
coronapandemin och införs i samverkan med länets kommuner, tillsammans med stödjande insatser 
för att aktivera invånarnas frivilliga engagemang. Fortsatt samverkan med kommunerna behövs för att 
stärka och främja en positiv hälsoutveckling och underlätta integrationsarbetet både för personer i 
asylprocess och nyanlända. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Upplys om hälso- och sjukvården på olika språk. 
 

Hälsokommunikatörer som arbetar med upplysning 
om hälso- och sjukvården på olika språk i hela länet 
fortsätter. Det handlar om information om hur 
sjukvårdssystemet är uppbyggt, söka vård på rätt 
vårdnivå, att hitta rätt i vården och öka kunskapen 
kring folkhälsa och egenvård. 

 Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner. 
 

Utreda möjligheten att i samverkan med 
kommunerna integrera utbildning kring hälsa, 
egenvård och sjukvårdens organisation i hela länets 
samhällsorientering för nyanlända. 
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Uppdrag/mål: Funktionsnedsättning 

För att skapa jämlika förutsättningar och en jämlik vård/hälsa arbetar vi för de nationella målen om 
principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och 
lösningar för individens självständighet, samt förebygga och motverka diskriminering. 

Aktiviteter Beskrivning 

Samverkan med länets kommuner och föreningsliv 
inom funktionshinderområdet. 

Arbetet handlar bland annat om kompetensutveckling 
och tillgängliga miljöer. 

 Arbeta med att förbättra tillgängligheten. 
 

Både till lokaler, kommunikation, service och 
tjänster. 

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja barn och 
ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa. 

Uppdrag/mål: Tillgängligheten ska stärkas inom barn- och ungdomspsykiatrin och 
barn- och ungdomshälsan 

Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. För att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga 
görs flera insatser. En samlad gemensam triagering för länet fortsätter (En väg in). 

Aktiviteter Beskrivning 

 Metodstöd för ungas psykiska hälsa. 
 

Stöd till skolans förebyggande arbete och 
invånarcaféer till unga. Riktar arbetet utifrån 
elevhälsans hälsosamtal. 

Uppdrag/mål: Utredning för utveckling av första linjens barn- och ungdomspsykiatrin 

Utredning hur en första linjens vård för barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin 
vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning kan se ut. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Starta upp ett arbete tillsammans med 
kommunerna. 
 

Ett ökat samarbete mellan elevhälsan, barn och 
ungdomshälsan och ungdomsmottagningarna är en 
förutsättning för att detta ska bli framgångsrikt.  
Samverkan mer arbetet kring Skottland. 

Uppdrag/mål: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Lokala team från länets olika delar genomför förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och 
Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas hälsa. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med 
kommunerna. 
 

Lokala team från länets olika delar genomför 
förbättringsarbeten med inspiration från Skottland 
och Cincinatti, USA, för att förbättra barn och ungas 
hälsa. Utifrån lärande nätverket Bästa platsen att växa 
upp, leva och bo på. 
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på - Främja äldres hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag/mål: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Identifiera och erbjuda behandling för att motverka psykisk ohälsa, suicid, ofrivillig ensamhet samt 
främja äldres psykiska hälsa 

Aktiviteter Beskrivning 

 Ta fram en plan för arbetet med att förbättra 
äldres psykiska hälsa. 
 

Äldres psykiska hälsa är ett viktigt område att satsa 
på. En plan tas fram tillsammans med kommunerna. 

Uppdrag/mål: Utvärdera den geriatriska våren i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utvärdera den geriatriska vården. Starta upp ett arbete som utvärderar den geriatriska 
vården i länet. 

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg 

Kommunernas och Region Jönköping läns utveckling av samordnad vårdplanering vid in- och 
utskrivning från sjukhus fortsätter liksom trygg och säker vård och omsorg i hemmet. 
Målet för projektet Trygg och säker vård och omsorg är att invånarna i Jönköpings län ska kunna säga 
"Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den". 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsatt utökning av läkarstödet i kommunerna. 
 

Läkarstödet till de kommunala boendena och den 
kommunala hemsjukvården ses över. 

 Trygg och säker vård och omsorg i hemmet. 
 

Fortsatt arbete med rutiner för trygg och säker vård 
och omsorg i hemmet. 

Uppdrag/mål: Organisera verksamheten så att de mest sjuka invånarnas behov av 
hälso- och sjukvård tillgodoses. 

Vårdcentralen ska erbjuda ett patientkontrakt för patienter med stora vårdbehov och täta kontakter med 
vårdens olika aktörer och även erbjuda fast vårdkontakt samt särskilda kontaktvägar. Det gäller 
framför allt äldre invånare och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, 
funktionsnedsättningar och invånare som har svårt med den digitala servicen. Hembesök kan med 
fördel kombineras med denna typ av patientgrupper. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Erbjuda patientkontrakt. 
 

Patientkontrakt är en del av Region Jönköpings län:s 
strategi för en mer samskapande hälso- och sjukvård 
där professioner och patienter utvecklar vår, 
behandling och utvärderar tillsammans utifrån behov 
och förutsättningar. Målet är att öka patientens 
upplevelse av delaktighet, koordination, kontinuitet 
och tillgänglighet. 

 Erbjuda patienter en fast vårdkontakt. 
 

Patienter med stora vårdbehov, exempelvis 
multisjuka och äldre, ska erbjudas fast vårdkontakt -
 vårdsamordnare, kontaktsjuksköterska och fast 
läkarkontakt. 

95



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 11(47) 
 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag/mål: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Tillgängligheten till Region Jönköpings läns folktandvårdskliniker behöver bli bättre. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten 
(munhälsobedömningar) 

Tertial 90 % 

 Andel berättigade till nödvändig tandvård som 
fått den utförd 

Tertial  Förbättras 

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 

Region Jönköpings län arbetar med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en jämlik 
hälsa och jämlik verksamhet. Alla ska erbjudas likvärdig vård och medborgarservice och omotiverade 
skillnader ska utjämnas. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 
verksamheter. 
 

Arbete enhetlighet med Program för hållbar 
utveckling - social hållbarhet. 2020 - Region 
Jönköpings län behöver konkretisera mer hur 
jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
regionens samtliga verksamheter. Företag eller 
institutioner som utövar sin verksamhet på uppdrag 
från regionen ska arbeta för jämställdhet på sin 
arbetsplats.  
 
Inom Region Jönköpings län ska 
jämställdhetsaspekter alltid beaktas innan beslut 
fattas. För att arbetet med jämställdhetsintegrering 
ska bli verklighet krävs en handlingsplan med tydliga 
åtgärder och uppdrag. Handlingsplanen bör innefatta 
tillämpning av forskning samt stöd och utbildning av 
personal inom den egna organisationen. 

 Möjligheten att ta del av regionfullmäktiges 
sammanträden ska utvecklas, ett exempel är att under 
2021 införa teckenspråks- och skrivtolkning. 
 

Utveckling pågår av att kunna ta del av 
regionfullmäktiges sammanträden. Under våren 2021 
kommer som steg 1 skrivtolkning att införas. 
Skrivtolkning innebär att sammanträdet i realtid 
kommer att textas och att denna textning sedan blir 
permanent om man vill se sammanträdet i efterhand. 
I steg 2 införs teckenspråkstolkning om detta behövs 
som ett komplement till steg 1. 
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Uppdrag/mål: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. 

Region Jönköpings län behöver konkretisera mer hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och 
genomföras i organisationens samtliga verksamheter. Jämställdhetsarbetet behöver synliggöras i 
verksamhetsplanerna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Handlingsplan jämställdhetsintegrering. 
 

För att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli 
verklighet tas en handlingsplan med tydliga åtgärder 
och uppdrag fram under 2021. Handlingsplanen ska 
innefatta tillämpning av forskning samt stöd och 
utbildning av personal. 

 Identifiera och åtgärd av omotiverade eller 
godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 
 

Omotiverade eller godtyckliga skillnader i 
förhållande till kön inom folkhälsa och sjukvård ska 
identifieras och åtgärdas. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag/mål: Leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras planen att 
uppnå målet 

Regionledningskontoret får i uppdrag att leda arbetet med att nå målet och under 2021 konkretiseras 
planen att uppnå mål. Digitala verktyg och processer är en väg att nyttja resurser optimalt. För att nå 
önskad effekt av digitaliseringen krävs samtidigt att mindre värdeskapande arbetssätt fasas ut. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Arbeta för att uppnå målet att ha Sveriges bästa 
digitala vård och stödsystem 
 

Ta fram en handlingsplan för vilka processer som ska 
automatiseras eller digitaliseras samt identifiera de 
arbetssätt som ska fasas ut.  
Mål och mätetal tas fram för samtliga processer och 
aktiviteter. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Region Jönköpings län ska utifrån det nationella målet fortsätta investera i e-hälsa och ska ha som mål 
att bli bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta utökningen och tillgängligheten till 
digitala vårdmöten och andra digitala tjänster inom 
sjukhusvården och primärvården. 
 

Region Jönköpings län är aktiv i implementerandet 
av olika välfärdstekniska lösningar och i utveckling 
av e-hälsotjänster. Implementering av e-hälsa ska ske 
på ett kostnadseffektivt sätt som även leder till 
kvalitetsförbättringar inom vården. 

 Införa lösningar för egenmonitorering. 
 

Arbetet för att införa lösning för egenmonitorering 
startar. Samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen och i 
kundgrupp Cosmic förordas. 

 Införa första linjens digitala vård - automatiserad 
anamnes och triagering. 

Arbetet påbörjas tillsammans i sydöstra 
sjukvårdsregionen 

Uppdrag/mål: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Införa digitala verktyg med artificiell intelligens inom verksamheter i sjukhusvården och primärvården 
för att möta patienternas behov 

Aktiviteter Beskrivning 

 Starta förstudie för Artificiell Intelligens 
 

Undersöker möjlighet för och hur artificiell 
intelligens (AI) kan införas i vården. 

Uppdrag/mål: Digifysisk vårdcentral 

Skapa en digifysisk vårdcentral i projektform, gärna på en Vårdcentral med bemanningsutmaningar. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Undersök möjligheterna för digifysisk 
vårdcentral. 

Undersök möjligheterna och intresset för digifysisk 
vårdcentral. Starta förstudie. 
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Uppdrag/mål: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Underlätta användandet av och kunskap om digitala stöd och tjänster (personal och invånare) som 
möjliggör ökad användning. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Program för Enklare vardag - för patienter och 
medarbetare. 
 

Programmet ska förverkliga de strategiska vägval 
som gjorts och säkerställa att Region Jönköpings län 
har angreppssätt som gör det möjligt att dra full nytta 
av och använda e-hälsotjänster optimalt. 
Fokus ska ligga på de e-hälsotjänster som redan finns 
och de som är beslutade att införa. 

Uppdrag/mål: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic 

Aktiviteter Beskrivning 

 Kontinuerlig utveckling och förbättring av 
vårdsystemet Cosmic. 
 

Utvecklingsplanen av Cosmic fortsätter i samverkan i 
kundgrupp Cosmic och i Sydöstra sjukvårdsregionen. 
Planering inför nytt avtal från 2024 påbörjas i 
kundgruppen. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Satsningar på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser fortsätter i den nära vården. 
Vårdcentralerna ska delta i och initiera hälsofrämjande arbete i samverkan med kommunen, 
civilsamhället och andra aktörer i närområdet. Samverkan ska utgå från de befolkningsgrupper som 
har störst behov. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta arbetet för att förbättra arbetssätten och 
digitaliseringen av hälsosamtal. 
 

Under 2019 utvärderades effekterna av hälsosamtal. 
Utifrån resultatet görs en plan för det fortsatta arbetet 
under 2020. Inkludera detta i delprojekt inom 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. 

 Revidera strategin Tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län. 
 

Revidera de 9 handlingsplanerna för strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län. 

Uppdrag/mål: Livsstilsutmaningen 

Arbetet med att stödja livsstilsförändring i samarbete med kommunerna och föreningslivet fortsätter. 
Koncept för hälsocentraler i hela länet likt den som finns i Värnamo utarbetas under 2020. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Ta fram en handlingsplan för utveckling kring 
livsstilsutmaning 
 

Den nära vården har ett särskilt ansvar för att stötta 
personer med hög risk för sjukdom till 
livsstilsförändring. 

 Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt utsatta 
områden. 
 

Att främja folkhälsa är ett arbete inte bara för vården 
utan för hela samhället. Vårdcentralerna har dock ett 
särskilt ansvar för att stötta personer med hög risk för 
sjukdom till livsstilsförändring. Ett treårigt 
tilläggsuppdrag om hälsofrämjande och 
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Aktiviteter Beskrivning 
sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden 
och/eller befolkningsgrupper startade under 2020. 

 Fortsätta att arbeta målinriktat för att förbättra 
folkhälsan hos länets invånare. 
 

Ett treårigt tilläggsuppdrag om hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete i utsatta områden 
och/eller befolkningsgrupper startade under 2020. 
Under 2021 sker ett målmedvetet förbättringsarbete i 
nära samverkan med samhällsaktörer i respektive 
närområde. 

 Etablera hälsocenter i merparten av länets 
kommuner. 
 

Spridningen av hälsocenter i länets kommuner och 
hälsocoach on-line underlättar samspelet mellan den 
nära vården och samhällets möjligheter att ge stöd. 

Uppdrag/mål: Bidrag inom folkhälsoområdet 

Bidraget kan ges som organisationsstöd och/eller verksamhetsstöd men också som stöd till olika 
projekt. 

Aktiviteter Beskrivning 

Uppföljningsbesök till föreningar genomförs. 
 

Arbetet följer bidragspolicy. Bidraget ska stödja 
föreningar att genom olika mötesplatser sprida 
information, upplysa och delge kunskap om 
funktionsnedsättningar. 

 Fördelning av bidrag inom folkhälsoarbetet. 
 

Region Jönköpings län ska lämna bidrag till 
organisationer som arbetar inom ramen för de elva 
nationella målen för folkhälsoarbete där fokus är på 
samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen. 

Uppdrag/mål: Hälsa för livet 

I delprojektet Hälsa för livet samlas behovsanpassade stöd för invånarnas hälsa. Digitala tjänster och 
fysiska mötesplatser utvecklas, samlas och sprids i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Meny till invånare. 
 

Etablerar ett samlat stöd som underlättar för 
invånarna att hantera sin egen hälsa. Den nära vården 
ska använda och hänvisa till utbudet av digitala 
invånartjänster och aktiviteter. Digitala tjänster är 
förstahandsvalet för egenvård. 

 Utveckling och spridning av fler mötesplatser och 
hälsocaféer likt hjärtats hus i länet. 
 

Utvecklingen av mötesplatser och hälsocaféer för 
personer med kroniska sjukdomar och deras 
närstående fortsätter. Exempel på mötesplatser är 
Hjärtats hus för invånare som har eller har haft 
cancer, lärcafeér, levande bibliotek och 
självhjälpsgrupper. Verksamheten ska bedrivas i hela 
länet. 

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering 

För att stärka samverkan och samarbetet undersöks möjligheten att, med några kommuner, hitta 
arbetssätt där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med Region Jönköpings läns 
specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehabilitering och 
förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver då skapas. 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsatt arbete med att utveckla jämlik 
rehabilitering utifrån patientens behov, tillsammans 
med kommun, primärvård och specialistvård. 

Utgår från tillsammans arbetet kring utveckling av 
rehabkedjan. 

Uppdrag/mål: Rehabilitering återgång till arbetet 

Aktiviteter Beskrivning 

Optimera sjukskrivningarna inom området psykisk 
ohälsa. 
 

Psykisk ohälsa är en stor grupp när det gäller 
sjukskrivningar. Ta fram en handlingsplan för 
arbetet. 

 Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 
 

Ett strukturerat arbetssätt inom sjukskrivnings-och 
rehabiliteringsprocessen ska utvecklas och testas i 
primärvården inom Sydöstra sjukvårdsregionen. 

Optimera sjukskrivningar för de med problem med 
rörelseapparaten. 

Ta fram en handlingsplan för arbetet. 

 Utveckla metodstöd. 
 

Inom primärvården fortsätter ett förbättringsarbete 
som innebär att ett metodstöd utvecklas inom 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård, och tandvård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger 

Säker vård – alla gånger är utgångspunkt för allt arbete och med målsättningen att patientsäkerheten är 
den bästa möjliga. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Säker vård alla gånger. 
 

Utgångspunkt för allt arbete med patientsäkerhet och 
utvecklas och förbättras fortlöpande. 

 Genomföra patientsäkerhetsberättelser. 
 

Alla verksamheter ska genomföra 
patientsäkerhetsberättelser årligen. Modellen 
utvecklas efter hand. 

 Genomför patientsäkerhetsronder. 
 

Ronden genomförs på enskild klinik vartannat år på 
våren och har fokus på arbetsmiljö, säkerhetskultur 
och patientsäkerhet. Den innefattar ett gruppsamtal 
med medarbetare i patientnära arbete, samtal med 
klinikledningen samt en rundvandring. 

Patientsäkerhetsdialoger. 
 

Klinikledning, verksamhetsområdets ledningsstab 
och chefläkare träffas en gång per år för att få en 
gemensam bild av patientsäkerhetsläget, det 
proaktiva arbetet i verksamheten samt ge involverade 
en möjlighet till reflektion. Dialogen sker i samband 
med verksamhetsdialog/-träffar under hösten varje år. 

Uppdrag/mål: Arbeta med strategiska fokusområden för patientsäkerheten 

Strategiska fokusområden för arbetet med patientsäkerhet är:  
• Personcentrering och processutveckling med ständiga förbättringar där säker vård alla gånger är i 
fokus. 
• Utveckla och använd bästa rutiner och riktlinjer enligt evidens och beprövad erfarenhet. 
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• Utveckla och använd arbetssätt för riskhantering.   
• Utveckla och använd arbetssätt för kontroll, anpassning och reaktion i den dynamiska vården. 
• Begränsning av vårdskadans effekt om den ändå inträffar (för patient, närstående och vårdpersonal). 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla arbetssätt och uppföljning av strategiska 
fokusområden. 
 

Under planperioden utvecklas arbetssätt i linje med 
dessa strategiska fokusområden. Utvecklingen följs 
genom mätningar som dels stimulerar 
utvecklingsarbetet i fokusområden, dels redovisar 
resultatet av arbetet. 

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag/mål: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen nationellt, regionalt och lokalt med 
ambitionen att vara ledande i implementeringen. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Indikatorer i öppna jämförelser. År 60 % 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och 
sjukvårdsregional modell. 
 

Region Jönköpings län ingår i arbetet med att 
etablera en sammanhållen struktur för 
kunskapsstyrning. Arbete pågår även med att 
utarbetande och revidering av olika nationella 
riktlinjer. Verksamheterna behöver successivt 
anpassas till riktlinjerna. 

 Följer den nationella utveckling och genomför 
lokala anpassningar vid behov. 
 

Region Jönköpings län använder och utvecklar 
kliniska kunskapsstöd för den nära vården (FAKTA) 
och den specialiserade vården. Syftet är att säkra att 
bästa möjliga resultat nås med så liten variation som 
möjligt. Nationellt pågår arbete med att samordna de 
kliniska kunskapsstöden med syfte att stärka 
förutsättningarna för god och jämlik hälso- och 
sjukvård. 

Uppdrag/mål: Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp täcker en eller flera delar av en vårdkedja. Förloppen 
tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning. Under 2021 utvecklas och införs ytterligare 
personcentrerade och sammanhållna vårdflopp för fler kroniska sjukdomar och allvarliga 
hälsotillstånd. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsätta arbetet med personcentrerade och 
sammanhållna vårdförlopp. 
 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp 
(PSVF) metodiken ska omfatta diagnoser inom 
diabetes, hjärta- och kärlsjukdomar, psykiska 
sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och 
kol. Fortsätta införandet av PSVF för fler kroniska 
sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd. 

102



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 18(47) 
 

Uppdrag/mål: Palliativ vård - vård i livets slutskede 

Den palliativa vården bedrivs utifrån det nationella vårdprogrammet i samspel mellan kommunal vård 
och omsorg, vårdcentraler och specialiserad vård i Jönköpings län. 

Aktiviteter Beskrivning 

 En utredning ska göras ihop med kommunerna. 
 

En utredning ska göras ihop med kommunerna som 
ska visa hur den specialiserade palliativa vården kan 
utformas så att alla länsinvånare har jämlik tillgång 
till palliativ vård dygnet runt. 

Uppdrag/mål: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

För att möjliggöra ett aktivt lokalt arbete etableras ett nätverk med lokala samordnare i länets 
kommuner. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Arbeta med samordning av suicidprevention. Ta fram en handlingsplan för arbetet. 

Uppdrag/mål: God läkemedelsanvändning 

Region Jönköpings län arbetar för att nå en rationell, säker och kostnadseffektiv 
läkemedelsanvändning.  
Verksamheterna ska följa rutin för införande av nya kostnadskrävande läkemedel, ha god följsamhet 
gentemot nationella riktlinjer där läkemedelsbehandling ingår, samt arbetar för att minska polyfarmaci. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Lagernivåer av kritiska läkemedel. 
 

Fortsatta fokus på lagernivåer av kritiska läkemedel 
under 2021. 

 Undvika olämpliga läkemedel hos äldre. 
 

Utveckla nya arbetssätt för att undvika olämpliga 
läkemedel hos äldre. 

Uppdrag/mål: Smittskydd och vårdhygien 

Smittskyddet svarar för övervakningen av det epidemiologiska läget i länet för att begränsa 
spridningen av smittsamma sjukdomar.  
 
En annan viktig del i det förebyggande arbetet är uppföljningen av vaccinationstäckningen i länet för 
barnvaccinationsprogrammet, kompletterande vaccination av migranter och vaccination av olika 
riskgrupper. Ett samlat vaccinationspaket till länets 70-åringar. 
 
Sprututbytesprogrammet, som är ett samarbete mellan infektionskliniken, missbruksvården och 
socialtjänsten. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19. 
 

Under 2021 kommer en massvaccination av covid-19 
planeras och genomföras. 

 Förstärkning av vårdhygiens arbete mot 
primärvården. 

Förstärkning av vårdhygiens arbete mot primärvården 
genomförs. 

Uppdrag/mål: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap (SOSFS 2013:22) 
beskrivs vilka förmågor och obligatoriska funktioner som ska finnas i Region Jönköpings län:  
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För att ha en god förmåga vid kris- och katastrofmedicinska händelser krävs planläggning, utbildning 
och övningar. Risker och sårbarheter samt förmågan måste analyseras fortlöpande och vara grunden 
för planeringsarbetet.   
 
Med de ökade antal händelser och det ökade uppdraget regeringen gett myndigheter att påbörja 
uppbyggnaden av det civila försvaret, samt det ökande antalet larm till tjänsteman i beredskap (TiB). 

Aktiviteter Beskrivning 

Civilt försvar Fortsätta arbetet med uppbyggnad av civilt försvar. 

 Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm. 
 

Utbildning tas fram för totalförsvar, säkerhetsskydd 
och skapa en krigsorganisation och krigsplacering. 

 Översyn av lagerhållning och lokaler. 
 

En översyn genomförs av lagerhållning och lokaler 
för att säkra Region Jönköpings läns robusthet och 
uthållighet. 

 Utbildning i kris- och katastroflägen. 
 

Översyn om hur personalen utbildas, ges övning och 
förbereds på kris- och katastroflägen. 

Uppdrag/mål: Idéburen offentligt partnerskap 

Samverkan mellan idéburna organisationer/föreningsliv/civilsamhället och det offentliga ska utvecklas 
i partnerskap. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och 
den idéburna sektorn. IOP har bland annat använts för att motverka mäns våld mot kvinnor, minska 
utsatthet hos EU-migranter och i etableringsarbetet med nyanlända. Att utveckla nya modeller som 
bygger på att ta tillvara på människors engagemang kan skapa möjligheter som marknaden inte kan 
lösa. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Ta fram en strategi för arbetet med idéburen 
offentligt partnerskap. 
 

Ta fram en strategi och process för arbetet med 
idéburen offentligt partnerskap med exempelvis 
Vårsol. Testa exempelvis ny avtalsform. 

Uppdrag/mål: Tydliggöra länsklinikernas uppdrag 

Ett flertal verksamheter är organiserade som länskliniker och för att tydliggöra länsklinikernas 
uppdrag i alla tre upptagningsområden kommer det arbetas fram nya riktlinjer för samtliga 
länskliniker. Inriktningen är fast bemanning, kompetensutveckling, ansvar för akutsjukhusen och den 
nära vården i alla regiondelar. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Nya riktlinjer för länsklinikerna. 
 

En plan tas fram för framtagandet av nya riktlinjer för 
länsklinikerna. Ingår som delprojekt under 
akutsjukhusens uppdrag. 

Uppdrag/mål: Akutsjukhusens uppdrag 

Region Jönköpings län ska sträva efter att vanligt förekommande operationer, undersökningar och 
behandlingar ska erbjudas nära patienten så länge det kan göras med högsta kvalitet och med god 
ekonomisk hänsyn. Verksamheten ska balanseras så att inte länsdelssjukhusen missgynnas. 
Grundläggande är att akutsjukhusens uppdrag och kompetens inte får äventyras. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Tydliggöra akutsjukhusens uppdrag. 
 

En plan tas fram för hur akutsjukhusens uppdrag kan 
tydliggöras. 
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Uppdrag/mål: Införa tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

SMS-livräddare är ett system där HLR-utbildade lekmän kallas till hjärtstopp. Tjänsten tillhandahålls 
via SOS Alarm. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Införa och marknadsföra tjänsten SMS-livräddare. 
 

Införandet innefattar en god organisation, rekrytering 
av livräddare, utbildningsinsatser i samverkan med 
räddningstjänst och eventuellt andra aktörer. 
Marknadsföringsinsatser ska göras både för att 
rekrytera livräddare och därefter för att göra tjänsten 
känd och framförallt använd av invånarna. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan 
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan. 
 

Länsgemensamma satsningar inom exempelvis inom 
ungas psykiska hälsa, skolhälsovård, 
ungdomsmottagningar, familjecentraler, analys och 
uppföljning. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan 
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan. 
 

Länsgemensamma satsningar. 

Uppdrag/mål: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan 
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan. 

Länsgemensamma satsningar. 

Uppdrag/mål: Samverkan i eHälsorådet 

Omvärldsbevaka, identifiera utvecklingsområden och med årliga handlingsplaner verka för samverkan 
och att på bästa sätt ta tillvara de gemensamma resurserna. 

Uppdrag/mål: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Hitta arbetssätt med några kommuner där kommunens omsorgsuppdrag bättre kan samordnas med 
Region Jönköpings läns specialistkompetens. Områden som skulle kunna beröras initialt är t ex rehab 
och förebyggande hälso- och sjukvård. En hållbar finansieringsmodell behöver då skapas. 

105



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsplan 21(47) 
 

Aktiviteter Beskrivning 

 Samverkan med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen. 

En plan tas fram för hur samverkan med 
kommunerna kan stärkas kring rehabilitering. 

Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Att korta väntetider till diagnos och behandling kräver fokus på kommunikation, processorientering, 
koordinering av vårdförloppen och aktiva överlämningar i alla steg från primärvård till 
behandlingsstart. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp. 
 

Sedan 2015 har Region Jönköpings län arbetat 
intensivt med att införa standardiserade vårdförlopp 
(SVF). De flesta patienterna med cancer behandlas i 
SVF men det behövs ett stort arbete för att nå de 
idealtider som är framtagna som mål. Arbetet sker i 
nära samarbete mellan olika verksamhetsområden 
och den nära vården. 

Uppdrag/mål: Avancerad läkemedelsbehandling 

Erbjuda avancerad läkemedelsbehandling på våra tre sjukhus. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Behandlingsenheter 
 

Undersöka möjligheterna och eventuellt startar upp 
behandlingsenheter för avancerade 
läkemedelsbehandlingar ex cytostatika mm på alla tre 
sjukhus. 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag/mål: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Region Jönköpings län ska initiera en process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning genom 
delaktighet av medarbetare och i dialog med länets kommuner för att utveckla Region Jönköpings läns 
målstyrning på fullmäktige- och nämndnivå. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Region Jönköpings läns målstyrning ses över. 
 

Några av de områden som vi kommer att arbeta 
vidare med under 2021; dokumenthierarki, 
samverkansformer fackliga parter, kopplingen mellan 
grundläggande värderingar - balanced scorecard -
 ledningsstrategier (SIQ modell). 
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Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

Uppdrag/mål: Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka 
varumärket Region Jönköpings län. 

Det är viktigt att organisationen och all verksamhet är transparent för att skapa förtroende för varandra 
i en stor organisation. Kommunikationen, såväl extern som intern, ska bidra till att stärka varumärket 
Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Fortsatt stöd för chefers kommunikation, fortsatt 
utveckling av kommunikationskanaler, samt 
plattformar för samarbeten och dialog. 
 

Utveckla processer och koncept för chefers 
kommunikation samt en ny chefsyta på intranätet.  
Vidareutveckling av samarbetsytor för såväl 
profession som för samverkan och dialog mellan 
Region Jönköpings län, aktörer, invånare och andra 
intressenter. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag/mål: Forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

Identifiera, kartlägga, samordna och stödja strategiska forskningsområden och kunskapsunderlag i 
arbetet med nära vård 

Aktiviteter Beskrivning 

Skapa stödjande strukturer och processer. Skapa 
mötesplatser, nätverk och utvärdera. 
 

Samordna befintliga resurser. Skapa struktur, 
processer, nätverk och mötesplatser med avsikt att 
stödja omställning till nära vård. Stödja 
följeforskning och utvärdering. 

Kvalitetsregister 
 

Under 2021 tar Region Jönköpings län över 
administrationen för nationella kvalitetsregister som 
tidigare funnits i Sydöstra sjukvårdsregionen. 

VO Klinisk simulering Utvärderas omfattningen av Metodikum. 

VO Internationellt arbete Följa det internationella arbetet där avtal finns. 

Uppdrag/mål: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Viktiga utvecklingsområden som kan stödja en kostnadseffektiv verksamhet är arbetet med kapacitet- 
och produktionsstyrning. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Stödja verksamheten i arbetet med KPS. Stödja verksamheten i arbetet med KPS. 

Uppdrag/mål: Använda SIQ som kvalitets- och ledningsstöd i den nära vården 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Arbeta med kopplingen mellan grundläggande 
värderingar, BCS och ledningsstrategier. 

Arbeta med kopplingen mellan grundläggande 
värderingar, BCS och ledningsstrategier. 

Uppdrag/mål: Undersöka möjligheten att införa en innovationsfond 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Undersöker möjligheterna att införa 
innovationsfond. 

Tillsammans med Sydöstra sjukvårdsregionen ska det 
utvecklas en gemensam innovationsplattform. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Ett starkt arbetsgivarvarumärke 

Uppdrag/mål: Strategisk kompetensförsörjning 

Den demografiska utvecklingen medför att det inte kommer finnas utrymme att öka personalstyrkan i 
den omfattning befolkningstillväxten betingar. Det kommer därför krävas fler och andra insatser än 
bara rekrytering för att fortsatt kunna ha en god kompetensförsörjning av verksamheten. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utbildningsanställningar 2021. 
 

Region Jönköpings län erbjuder förmånen att genom 
högskolestudier vidareutbilda sig till 
specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön.  
Under året kan även andra yrkesgrupper med 
akademisk examen samt undersköterskor ges 
möjlighet till specialiserad vidareutbildning utifrån 
verksamhetens behov. 

 Utveckla kompetensförsörjningsenheten. 
 

Arbetet inom kompetensförsörjningsenheten ska 
fortsätta och utvecklas under planperioden. 

 Länsöverskridande resursenhet. 
 

Den länsövergripande resursenheten för 
sjuksköterskor som skapades 2020 för att underlätta 
bemanning ska fortsätta att utvecklas under 2021. 
Vid behov inkluderas fler yrkesgrupper. 

 Medarbetarlöfte. 
 

Med bred förankring hos medarbetare, politik och 
tjänstemän arbeta fram ett "medarbetarlöfte" där vi 
som arbetsgivaren Region Jönköpings län tydliggör 
målet att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. 

VO Utreda nytt förmånspaket. 
 

Projekt för att ta fram förslag till Sveriges bästa 
förmånspaket inklusive ett attraktivt och modernt 
friskvårdsbidrag samt en förenklad digitaliserad 
administration. 

Uppdrag/mål: Yrkesspecifik introduktion 

Undersöka behovet för yrkesspecifik introduktion. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Undersöka behovet av yrkesspecifik 
introduktion. 
 

Idag finns yrkesspecifik introduktion för 
sjuksköterskor och undersjuksköterskor. Undersöka 
om behov finns för fler yrkesgrupper. 

Framgångsfaktorer: Kompetenta, delaktiga och engagerade medarbetare 

Uppdrag/mål: En välfungerande lönebildning 

Region Jönköpings län driver en lönepolitik inriktad mot konkurrenskraftiga löner som kan hävda sig 
på marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av verksamhetens 
produktivitet och kvalitet. Löneöversynen ska vara en naturlig del i den löpande verksamheten och ge 
möjlighet för löneutveckling för de medarbetare som bidrar mest till verksamheten. 
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Aktiviteter Beskrivning 

 Riktad lönesatsning. 
 

Den riktade lönesatsningen som påbörjades under 
2020 fortsätter under året för att nå den önskade 
lönestrukturen och därigenom underlätta bemanning. 

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet för att förstärka det lokala ledarskapet och 
chefsskapet 

Implementering av utredningens förslag kring lokala sjukhusledningar. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utredning av lokala sjukhusledningar. 
 

Under början av 2019 tillsattes en utredning för att 
kunna hitta lösningar där lokala sjukhusledningar ska 
kunna skapas och integreras i nuvarande system. 
Arbetet fortsätter under 2020-2021 med 
arbetsgrupper från verksamhetsområdena. 

Uppdrag/mål: God samverkan 

Formen för central samverkansgrupp och lokal samverkan ska ses över och utvecklas. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Översyn av samverkansavtal. 
 

Under året sker översyn av samverkansavtal och 
samverkansformer för underlag till nytt 
samverkansavtal. 

Uppdrag/mål: Hållbart chefskap 

Arbeta för att tydliggöra chefsuppdraget och skapa förutsättningar för att hållbart chefskap. 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Chefers introduktion 
 

Fortsätta arbete med att utveckla chefers 
introduktion. 

VO Ledarskapsprofil Fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapsprofilen. 

VO Fortsatt implementering av Lärande och 
kompetensportalen. 
 

Införande av digitalt systemstöd för 
medarbetarsamtal med utvecklingsplan och 
kompetensdelarna i Lärande och kompetensportalen. 

Uppdrag/mål: Hälsa och likabehandling 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser 
för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
riskbedömningar, handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar ske regelbundet för att främja en hållbar 
arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Personalhälsa - sjukfrånvaro Månad  Minska 

 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Regionledningskontor: Hälsofrämjande arbetet 
och minskad sjukfrånvaro. 
 

Inom regionledningskontoret fortsätter 
hälsofrämjande arbete och arbete med rehabilitering 
för minskad sjukfrånvaro. 
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Aktiviteter Beskrivning 

VO Implementering av digitalt stöd för SAM-arbetet. 
 

Införa ett digitalt systemstöd för att underlätta och 
stödja cheferna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag/mål: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

 Prognos Tertial 0 tkr 

 

Aktiviteter Beskrivning 

 Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera 
och arbeta fram målet för egenfinansiering för 
nästkommande period. 

Under 2021 påbörjas ett arbete med att utvärdera och 
arbeta fram målet för egenfinansiering för 
nästkommande period. 

Uppdrag/mål: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Beskrivning 

VO Utveckla nyckeltal. 
 

Utveckla nyckeltal för att följa utvecklingen av 
omställningen av den nära vården. 

Uppdrag/mål: Utreda kostnader för digitala besök 

Aktiviteter Beskrivning 

 Utreda hur kostnaderna för digitala vårdbesök ska 
hanteras. 

En ökning av digitala vårdmöten gör att kostnaderna 
för dessa behöver ses över. 

Uppdrag/mål: Finansieringen av regionala utvecklingsinsatser och regionala 
utvecklingsstrategin 

Finansiering av arbetet med att leda, samordna och följa upp det regionala utvecklingsarbetet inklusive 
RUS sker inom budgeten för Region Jönköpings län. 

Aktiviteter Beskrivning 

 Verktyg för uppföljning och utvärdering. 
 

Region Jönköpings län skall påbörja arbetet med att 
utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering med 
fokus på projektverksamhetens effekter i länet på en 
aggregerad nivå 

 Analysarbetet Region Jönköpings län skall utveckla analysarbetet 

 Projekt drivna i egen regi. 
 

Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och 
formerna för projekt drivna i egen regi 
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Regional utveckling 
I nära samverkan med länets kommuner, näringslivet, Länsstyrelsen och civilsamhället skapar Region 
Jönköpings län förutsättningar för tillväxt och regional utveckling. En utveckling som är långsiktigt 
hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Förutsättningar för innovation, utbildning, 
forskning och hållbart resande prioriteras föra att skapa ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. 

Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att 
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med kompetens, som 
driver företag och investerar. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med 
arbete, service, omsorg och fritid. Vårt län ska erbjuda bra möjligheter till att bo, verka och ta del av 
samhällets tjänster i hela länet. Att människor har ett arbete de trivs och utvecklas med, en rik och 
varierad fritid och ett socialt sammanhang som möjliggör växande är de starkaste förebyggande och 
hälsofrämjande faktorerna ett samhälle kan erbjuda. Kulturen och föreningslivet är viktiga delar i 
denna helhet. 

Utmaningar ska vändas till möjligheter och styrkor. Genom att skapa bra förutsättningar för 
samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv kan kompetensförsörjningen stärkas och 
bidra till näringslivets och regionens utveckling. Region Jönköpings län ska arbeta för att 
möjligheterna att studera ökar i hela länet. 

I länet finns många små och medelstora företag, både inom tillverkningsindustrin och inom övriga 
branscher. Traditionen av entreprenörskap och företagande är stark. För att behålla och utveckla denna 
behöver förutsättningarna att nå framgång med innovativa idéer förbättras. Nya affärsmöjligheter 
behöver tas tillvara och utveckling stödjas i växande näringar som exempelvis besöksnäringen. Arbete 
och sysselsättning är avgörande för individens utveckling. Tanken att eget företagande är ett reellt 
alternativ till anställning behöver planteras tidigt hos länets barn och ungdomar. 

Region Jönköpings län ska vara pådrivande i arbetet med att nå de nationella målen för utbyggnad av 
bredband så att man i hela länet kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Särskild uppmärksamhet 
ska riktas på landsbygdens utveckling. Viktiga delar i det här arbetet är strategierna för bredband, 
livsmedel, skog och digitalisering. 

Det strategiska läget i Sverige ger Jönköpings län goda förutsättningar som attraktiv mötesplats och 
starkt logistikcentrum. Fortsatta satsningar på infrastruktur behövs såväl på järnvägs- som vägsidan. 
Region Jönköpings län ska vara en aktiv part i arbetet med att förverkliga planerna på nya stambanor 
som binder samman regionen med kringliggande regioner och storstadsområden och erbjuder 
möjlighet till effektivt resande. 
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Strategiområden och Strategiska mål 
Strategiområden Strategiska mål 

En hållbar region 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

En attraktiv region 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, växa upp, bo, leva, 
verka, åldras på och flytta till för alla 

En tillgänglig region 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

En smart region 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 

En kompetent region 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i Jönköpings län genom 
det livslånga lärandet 

En global Region 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län 
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Strategiområde: En hållbar region 
För en långsiktigt hållbart regionalt tillväxt-och utvecklingsarbete krävs att social, ekonomisk och 
miljömässig hållbarhet genomsyrar alla aspekter av arbete och att länet genom samhandling utvecklas 
till en förebild i genomförandet av målen. 
Medvetet individuellt och kollektivt ansvarstagande och förändringsvilja är grundförutsättningar för 
att länet ska nå de långsiktiga hållbarhetsmålen. 
Satsningar på länets rika kulturarv och mångfald bidrar till attraktivitet nu och i framtiden. 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Mätetal/indikatorer 

 Ökad måluppfyllelse i BRP+ 

 Utsläpp av koldioxidekvivalenter minskar i länet 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall motverka utanförskap. 

Aktiviteter Beskrivning 

Vägar till hållbar utveckling - digital inkludering. Projekt i egen regi. Genom riktade insatser utifrån 
tidigare genomförd kartläggning genomför åtgärder 
för att minska det digitala utanförskapet. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja cirkulära affärsmodeller. 

Aktiviteter Beskrivning 

Vägar till hållbar utveckling - hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling/cirkulära affärsmodeller. 

Projekt i egen regi. Genom 
kompetensutvecklingsinsatser, policyarbete samt 
målgruppsanpassade åtgärder bidra till en 
hållbarhetsdriven utveckling av näringslivet samt 
utveckling av cirkulära affärsmodeller. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en ökad förmåga till elförsörjning. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional utveckling ska under året aktivt stödja 
genom finansiering och påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå 
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i 
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder 
kommer att redovisas löpande i 
uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall främja en säkrad tillgång till dricksvatten av hög 
kvalitet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Miljöprojekt för att minska andel läkemedelsrester i 
vattnet. 

Riktade miljöprojekt Region Jönköpings län ska 
ansöka om medel från EU för att kunna genomföra 
riktade projekt mot miljö- och klimatsatsningar. Ett 
huvudmål är att i samverkan med en eller ett par 
kommuner kunna initiera ett projekt runt hur det går 
att minska andelen läkemedelsrester i vatten. 
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Aktiviteter Beskrivning 

Regional utveckling ska under året aktivt stödja 
genom finansiering och påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå 
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i 
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder 
kommer att redovisas löpande i 
uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Perspektiven en jämställd regional tillväxt samt hållbarhet ur de tre perspektiven 
ska prägla alla regionala utvecklings- och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett på alla områden 
jämställt och hållbart län. 

Aktiviteter Beskrivning 

Agenda 2030 Aktiviteter för att öka de 17 målens genomslag i 
organisationers och företags utveckling.  
Aktiviteter för att stärka hållbarhetsperspektivet i det 
regionala tillväxtarbetet ur de tre dimensionerna. 
T.ex. hållbarhetssäkring av projektbeslut och stöd till 
jämställdhetssäkring i näringslivet. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling. 

Aktiviteter Beskrivning 

Livsmedelsstrategi för Jönköpings län. Handlingsplaner inom de fem fokusområden ska tas 
fram. Strategin ska förankras i hela livsmedelskedjan 
genom att ett nytt kontaktnät byggs upp. 
Projektet ska koppla ihop den regionala strategins 
målbilder med den nationella strategins och bidra till 
att nå målen i den nationella. Projektet är ett 
samarbete mellan Region Jönköpings län och 
Länsstyrelsen i Jönköpings län och med fler aktörer 
som medlemmar i styrgruppen. 

Etablering av Grön mack i länet. Tillsammans med några kommuner ska 
främjandearbetet fortsätta för att få till 1-2 
etableringar i Jönköpings län. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på digitaliseringen inom offentlig verksamhet 
och näringslivet. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska främja socialt företagande. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional utveckling ska under året aktivt stödja 
genom finansiering och påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå 
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i 
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder 
kommer att redovisas löpande i 
uppföljningsrapporterna. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en jämställd regional tillväxt. 

Aktiviteter Beskrivning 

JÄJ - Gemensamt genomföra aktiviteter i samverkan. Regional utveckling ska tillsammans med andra 
aktörer inom JÄJ-samverkan driva arbetet för en 
jämställd regional tillväxt. 
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Strategiområde: En attraktiv region 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att 
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region - en region som ser möjligheter i förändringar och 
värdesätter samverkan. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag, som 
investerar i kapital och som utvecklar samhällen. De attraheras av en öppen inkluderande, jämställd, 
mångkulturell och barnvänlig livsmiljö som ger möjligheter att kombinera ett bra boende med bland 
annat ett rikt kulturliv, god utbildning, arbete, service god hälsa, omsorg och fritid. En livsmiljö som 
lockar människor till attraherar ännu flera. 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att besöka, 
växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla. 

Mätetal/indikatorer 

 Deltagandet i kulturlivet ökar i hela länet 

 Länsbefolkningen ökar 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på arbetet med att formalisera samverkan 
med civilsamhället i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

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

Att genom samarbete och aktiv dialog skapa ett 
hållbart samhälle och förbättrade förutsättningar för 
tillväxt och utveckling i hela länet. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall medverka till framtagande av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Aktiviteter Beskrivning 

Upprättande av projektgrupp för framtagande av 
regional besöksnäringsstrategi. 

Arbetet ska ske i nära samverkan med Smålands 
turism AB. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig kulturplan 
skall antas 2022. 

Aktiviteter Beskrivning 

Upprättande av tidsatt projektplan för revidering av 
kulturplan. 

Påbörja arbetet för att ta fram en revidering av 
kulturplanen under år 2021. 

Prioriterade uppdrag: Landsbygsutveckling. 

Aktiviteter Beskrivning 

Service på landsbygden/kommersiell service. Att bidra till utveckling och tillväxt i hela länet, även 
på landsbygderna. 

Prioriterade uppdrag: Utveckla kommunernas digitala verksamheter och service. 

Aktiviteter Beskrivning 

Digitaliseringsrådet Digitaliseringsrådet ska aktivt arbeta med e-
förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka 
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och 
inre effektivisering i medlemmarnas organisationer. 
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Prioriterade uppdrag: Förverkliga uppdragen i digitaliseringsstrategin 

Aktiviteter Beskrivning 

Utveckla den digitala kompetensen i länets 
kommuner. 

Ska generera färdigheter och aktiviteter som ligger i 
linje med innehåll i länets digitaliseringsstrategi. 

Projekt – kartlägga digitaliseringens effekter. Vi skall vara bästa länet i landet när det gäller 
nyttjande av digitala tjänster enligt vår 
digitaliseringsstrategi. En del i processen runt 
ovanstående målbild handlar om att analysera nuläget 
och följa utvecklingen över tid. Målet är att se vilka 
positiva och negativa effekter som skapas i 
digitaliseringens utveckling i vår region. 

Affärsutvecklingscheckar inom digitalisering. Ska öka företagets digitala mognad och skapa nya 
värden i företaget. Företaget ska ha en långsiktig idé 
om hur man vill utveckla sin verksamhet och om hur 
digitalisering kan bidra till detta 
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Strategiområde: En tillgänglig region 
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och handel 
som gett länet utmärkta förutsättningar att ta vara på framtidens möjligheter. 
En långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för människor i livet alla skeenden, 
attraktiva möjligheter att bo och leva i länets alla delar samt snabba och långsiktigt hållbara 
kommunikationer.  
En god tillgänglighet är en förutsättning för alla länsinvånare potential ska komma till sin rätt. 
Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget förutsättningar för att vara en långsiktigt hållbar 
och innovativ tillväxtregion. 

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings 
län 

Mätetal/indikatorer 

 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Jönköpings län minskar 

 Andelen nöjda resenärer med kollektivtrafiken ökar i hela länet 

 Länet når det nationella bredbandsmålet 2021 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall driva på och stödja satsningen på nya stambanor. 
Detta inkluderar att vara en samlande roll i länet och samverka med andra län längs den planerade 
sträckningen samt att vara en aktiv samarbetspartner till Trafikverket. 

Aktiviteter Beskrivning 

Projekt Nya stambanor. Det övergripande målet är att få till stånd nya 
stambanor för höghastighetståg med Jönköping som 
knutpunkt och de stationer som Sverigeförhandlingen 
pekat ut. Projektets huvudsyfte är att samordna 
regionens och berörda kommuners insatser för att i 
enlighet med avtal skrivna med Sverigeförhandlingen 
föra våra intressen vidare in i reella 
planeringsprocesser. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall ta fram en trafikslagsövergripande 
länstransportplan. Som stöd i planeringen ska nödvändigt kunskapsunderlag tas fram, exempelvis om 
godsflöden i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Nationella och regionala transportplanen. Den regionala planen beskriver  
vilka objekt eller åtgärder som Region  
Jönköpings län planerar att investera i.  
De långsiktiga åtgärdsplanerna följs  
upp genom årliga beslut om vilka åtgärder  
som ska genomföras med hänsyn till anslagna 
budgetramar och aktuellt planeringsläge. 
De åtgärder som prioriteras ska, utifrån  
största möjliga samhällsekonomiska nytta,  
bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt 
transportsystem för tillväxt och utveckling  
samt stå i samklang med de regionala och 
nationella målen inom transportpolitiken. 

Regional cykelstrategi. Hållbara och effektiva transporter blir än mer viktigt 
och cykel är ett yteffektivt transportsätt. Väl utbyggd 
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Aktiviteter Beskrivning 
cykelinfrastruktur innebär förbättrad tillgänglighet till 
samhällets funktioner och service för stora delar av 
befolkningen, framförallt för dem som inte har 
tillgång till bil eller kollektivtrafik.  
Utbyggnad av cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd 
för att få fler att välja cykeln istället för bilen för 
vardagsresor som ex. arbets- och skolpendling. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för att 
implementera den nya statliga stödformen för bredbandsutbyggnad. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional bredbands- och digitaliseringsstrategi På regional nivå arbeta för att de nationella målen 
uppfylls så att länets alla aktörer kan ta del av 
digitaliseringens möjligheter. 

Regional bredbandskoordinator Ska verka för övergripande samordning, samverkan 
och samarbete i bredbandfrågor samt fungera som 
kontaktpunkt för sådana frågor i det aktuella länet för 
såväl offentliga som privata aktörer. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län skall utveckla arbets- och samverkansformer för 
framtagandet av strukturbilder. Denna arbetsmetod skall ske parallellt med utvecklandet av regional 
planering. 

Aktiviteter Beskrivning 

Strukturbilder Innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande 
områden som fysisk och digital infrastruktur, boende 
och markanvändning, arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och 
förnyelse. De regionala strukturbilderna utgör 
besluts- och planeringsunderlag som skapar goda 
förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar 
utveckling i vår region. 

Ökad kommunal samverkan för bostadsbyggande i 
länet. 

Hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker 
sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas 
krävs en sektorsövergripande samverkan och 
samplanering mellan Region Jönköpings län och 
kommunerna. Syftet är att stärka näringslivets 
utveckling och konkurrenskraft samt för att stärka 
utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och genom 
analyser och påverkansprocesser bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för 
järnvägsutbildningar. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional utveckling ska under året aktivt stödja 
genom finansiering och påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå 
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i 
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder 
kommer att redovisas löpande i 
uppföljningsrapporterna. 
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Strategiområde: En smart region 
Företagsamhet och samverkan är kännetecknande för länet sedan lång tid tillbaka. Genom innovations- 
och förändringskraft har länets näringsliv utvecklats och gått stärkt ur kriser och 
strukturomvandlingar. Mod, handlingskraft, stolthet och uppfinningsrikedom präglar företagen, deras 
ledare och medarbetare. Genom framgångsrika och prestigelösa småföretag blomstrar hela länet och 
sysselsättningen är hög. 
Målet omfattar nio delstrategier: 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och 
innovativ tillväxtregion. 

Mätetal/indikatorer 

 Ökat företagande bland kvinnor och utrikes födda 

 Ökat antal nya företag per 1000 invånare 

 Förbättrat företagsklimat i länet 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska leda och samordna innovationssystemet mot faktorer 
som driver morgondagens innovation. 

Aktiviteter Beskrivning 

E-merge Projektet E-merge syftar till att Jönköpings län ska 
bli ett ledande kunskaps- och utvecklingscentrum för 
digitala affärer och logistik. 
Samverkansprojekt med finansiering från ERUF. 

Region Jönköpings län ska initiera processer och 
utifrån länets särskilda utmaningar till 
omställningsfokus och digital transformation. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå 
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i 
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder 
kommer att redovisas löpande i 
uppföljningsrapporterna. 

Projekt Vart i hela världen är världen på väg? Projekt i egen regi. Projektet ska bidra till en ökad 
kunskap om utvecklingstrender och omställning för 
näringslivet i regionen. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska initiera omställningsfokus från produkt till 
funktion/tjänst – Digitaliseringseffekt. 

Aktiviteter Beskrivning 

Affärsutvecklingscheckar Hjälpa företag att utveckla sin produkt- och 
tjänsteutveckling. 

Projekt Kvalitetsledning 2.0. Projekt i egen regi. Projektet syftar till en ökad 
kompetens för kvalitetsledning i näringslivet. 

Projekt Proaktiv omställningshandledning. Projekt i egen regi. Projektet syfte är att bistå företag 
som drabbas av konsekvenser av Covid-19 med 
coachning, rådgivning och vägledning. 
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Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska driva på arbetet med en hållbarhetsdriven 
näringslivsutveckling med fokus ökat nyföretagande och nyföretagande bland nya grupper. 

Aktiviteter Beskrivning 

Kontinuerligt genomföra analyser av näringslivet. Med tvåmånaders intervall genomför undersökningar 
av konjunkturen hos regionens näringsliv. 

Jämställd regional tillväxt. Perspektivet ska prägla alla regionala utvecklings- 
och tillväxtprocesser i syfte att skapa ett jämställt län 
på alla områden inom det regionala tillväxtuppdraget. 

En översyn av verksamhetsbidragen ska ske med 
syftet att koppla dessa till genomförandet av 
handlingsplanerna i den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Genomföra branschvisa framtidsanalyser tillsammans 
med näringslivet i länet som underlag för en översyn 
av verksamhetsbidragen ska ske med syftet att koppla 
dessa till genomförandet av handlingsplanerna i den 
regionala utvecklingsstrategin. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska analysera ägarskiftesfrågan och andra demografiska 
utmaningar. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional utveckling ska under året aktivt stödja 
genom finansiering och påverkansarbete utveckling 
inom länet för att uppdraget skall uppnås. 

Regionen ska påverka utvecklingen för att uppnå 
uppdraget genom riktad finansiering av projekt i 
extern regi samt genom påverkansarbete bidra till 
utveckling inom området. Genomförda åtgärder 
kommer att redovisas löpande i 
uppföljningsrapporterna. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tydliggöra utpekade styrkeområden för att attrahera 
kapital och etableringar. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utländska direktinvesteringar. Få fler etableringar till länet samt stärka länets 
attraktivitet för framtida samarbeten och partnerskap 
för länets näringsliv. 

Handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga 
konkurrenskraft. 

Genomföra branschvisa framtidsanalyser tillsammans 
med näringslivet i länet som underlag för 
handlingsplaner som stärker företagens långsiktiga 
konkurrenskraft. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utarbeta en smart specialiserings strategi 

Aktiviteter Beskrivning 

Utarbeta och förankra en smart specialiseringsstrategi 
med följdfokus att attrahera kapital och etableringar. 

Under våren ska förslag till smart 
specialiseringsstrategi utarbetas, skickas på remiss 
och lämnas för politisk hantering. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utvärdera ett länsövergripande resurscenter för 
innovation och kompetens. 

Aktiviteter Beskrivning 

Utreda och utveckla formerna för samverkan mellan 
olika aktörer i ett länsövergripande resurscenter för 
innovation och kompetens. 

Genomföra utredning samt utveckla en form för 
samverkan mellan olika aktörer inom länet för att 
åstadkomma ett länsövergripande resurscenter för 
innovation om kompetens. 
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Strategiområde: En kompetent region 
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra näringslivets 
och den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens utmaningar. 
Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner. Genom en väl fungerande 
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, näringslivet, akademi och 
utbildningsanordnare, Arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga 
kompentensutvecklingen och matchningen på arbetsmarknaden i hela länet. 

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i 
Jönköpings län genom det livslånga lärandet 

Mätetal/indikatorer 

 Höjd formell utbildningsnivå i länet 

 Sänkt långtidsarbetslöshet 

 Sjunkande ohälsotal 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska tillsammans med relevanta aktörer ta fram 
fungerande samverkansmodeller kring kompetensförsörjning som möter arbetsmarknadens 
kompetensbehov och stöder det livslånga lärandet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Arbeta för en ny nationell tandläkarutbildning till 
regionen. 

Öka tillgången av högre utbildning vid JU för att 
stärka akademin och landets tandvård. 

Etablera ett funktionellt ledningssystem som 
fokuserar på kompetensförsörjning 
och kompetensutveckling av yrkesverksamma. 

Stärka det livslånga lärandet, bland annat genom 
reella kompetensutvecklingsinsatser för 
yrkesverksamma. 

Stärka integrationsperspektivet i 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Arbeta med att implementera 
rekommenderade åtgärder utifrån den kartläggning 
som genomfördes under 2020. 

Samla aktörerna och ta fram en gemensam plattform 
för arbetet med kompetensförsörjningen för 
näringslivets och offentlig sektors behov. 

Säkerställa tillgången till flexibla utbildnings- och 
kompetensförsörjningsmöjligheter i länets alla 
kommuner i syfte att stärka matchningen och möta 
arbetsmarknadens kompetensbehov. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska stärka utbudet av yrkesvux- och 
yrkeshögskoleutbildningar. 

Aktiviteter Beskrivning 

Arbeta för att öka antalet utbildningsplatser vid JU 
och YH-utbildningar. 

Syftet är att möta arbetsmarknadens behov och stärka 
kompetensen i näringslivet och den offentliga sektorn 
genom att öka andelen länsinvånare som har en 
eftergymnasial utbildning. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska utveckla arbetet med att etablera effektiva strukturer 
för validering. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional utveckling ska under året aktivt stödja, 
genom finansiering och påverkansarbete, arbetet med 

Regional utveckling kommer att vara delaktig i 
Myndigheten för yrkeshögskolans 
valideringslyftprojekt. Även genom projektet 
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Aktiviteter Beskrivning 
att etablera effektiva strukturer för validering 
utveckling inom länet för att uppdraget skall uppnås. 

Framtidssäkrad industri kommer branschvalidering 
att fokuseras. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska uppmärksamma värdet av kommunala lärcentra som 
möjliggörare av det livslånga lärandet 

Aktiviteter Beskrivning 

Lärcentra i alla länets kommuner. Verka för att det ska finnas lärcentra i alla länets 
kommuner som genom breda och efterfrågade 
utbildningar kan möta näringslivets och det 
offentligas kompetensbehov och möjliggöra studier 
parallellt med arbete i hela länet. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska medverka i planeringen av utbud och inriktning för 
regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning. 

Aktiviteter Beskrivning 

Regional utveckling deltar aktivt i planering och 
dimensionering av regionalt yrkesvuxutbildningar i 
länets kommuner. 

Regional utveckling ska fokusera på att ta fram 
analyser och prognoser av arbetsmarknadens 
kompetensbehov. 
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Strategiområde: En global Region 
Länets strategiska läge, den internationellt profilerade högskolan och den ökande globaliseringen 
skapar förutsättningar för länet att bli en långsiktig hållbar och innovativ tillväxtregion. 
Exportmarknaden är central för många av länets företag. En förutsättning för länets långsiktigt 
hållbara utveckling är att länets företag erövrar och blir en del av de globala värdekedjorna. Insatser 
behöver därför kontinuerligt göras för att stödja företagens internationalisering- och exportambitioner. 
Globaliseringen ger även möjlighet till kunskaps- och kompetensinfluenser samt ökar möjligheten för 
internationella företags direktinvesteringar och nyetableringar i länet. 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt 
konkurrenskraftigt län 

Mätetal/indikatorer 

 Antalet direktinvesteringar ökar 

 Andelen exporterande företag ökar 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska verka för ett internationellt perspektiv inom samtliga 
områden i den regionala utvecklingsstrategin. 

Aktiviteter Beskrivning 

Säkerställa att det internationella perspektivet beaktas 
i samtliga strategiområden vid uppstarten av 
ledningssystemet för den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Samverkan vid övriga strategiområden vid 
utvecklande av ledningssystemet. 

Prioriterade uppdrag: Region Jönköpings län ska mobilisera internt och externt inför nästa 
programperiod för EU:s  sammanhållningspolitik för att öka utvecklingskapitalet som verkar i länet. 

Aktiviteter Beskrivning 

Mobilisera av interna och externa resurser genom 
samordning och påverkansarbetet inför EU:s nya 
programperiod. 

Information och involveringsarbete inför nya 
programperioden. 

Arbeta för ökad tilldelning av 1:1 medel och andra 
nationella utvecklingsmedel till länet. 

En ökad finansieringsram skapar bättre 
förutsättningar för att kunna genomföra vårt 
regionala utvecklingsuppdrag och insatser/projekt 
med hög kvalitet och samordning. 

Förbereda nästa programperiod för EU:s 
samhållningspolitik. 

EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att 
genomföra EU:s gemensamma 
sammanhållningspolitik. Förberedelse inför nästa 
programperiod kommer pågå under 2020. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska och 
transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till 
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och 
stimulerande av hållbara resealternativ. 

Aktiviteter 

 Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i ökad utsträckning kan få vård i hemmet. 

 Utveckla samordningen av vårdbesök till och mellan våra sjukhus. 

 Stimulera fler patienter att välja hållbara resealternativ till vårdinrättningar. 

Uppdrag/mål: Under programperioden ska klimatpåverkan per årsarbetare minska 
med minst 40 procent för tjänsteresor, inklusive egna godstransporter, jämfört med 
2019. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Växthusgasutsläpp från flyg År -5 % 

 Andel förnybar energi i RJL's pool-, verksamhets- 
och transportbilar 

År 30 % 

 

Aktiviteter 

 Öka andelen förnybara drivmedel i pool-, verksamhets- och transportbilar till minst 70 procent år 2025. 
D.v.s. välj fordon enligt drivmedelsstrategin och tanka alltid rätt drivmedel. 

 Ta fram en strategi för resfria möten. 

Uppdrag/mål: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara 
resealternativ för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per 
anställd med 30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter 

 Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder med kollektivtrafik. 

 Utreda vilka delar i organisationen som skulle ha möjlighet att minska arbetspendlingen eller resa mer 
hållbart genom flexibla arbetsformer. 

 Utveckla och erbjuda ett centralt system för samåkning till och från jobbet. 

 Uppmuntra medarbetare att resa hållbart genom att erbjuda förmånscyklar. 
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Strategiska mål: Vi ska stärka den sociala hållbarheten och minska den 
negativa hälso- och miljöpåverkan genom våra upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

Uppdrag/mål: År 2025 ska 100 procent av våra särskilt farliga kemiska produkter 
utretts med syfte att hitta hälso- och miljöanpassade alternativ. Vi ska ha bytt ut 
produkter där det varit möjligt. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Andel särskilt farliga kemiska produkter som 
utretts 

År 100 % 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med 
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från 
läkemedel. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel 

Uppdrag/mål: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250 
recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 
2019. Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas 
målsättningar. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Förskrivning av antibiotika i öppenvården År 250 recept/1000 inv 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

Uppdrag/mål: Vi ska servera måltider som främjar hälsosamma matvanor och 
minskar klimatpåverkan. 

Aktiviteter 

 Kostpolicyn med tillhörande tillämpningsanvisningar ska implementeras och följas upp. 
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Strategiska mål: Vi ska öka andelen cirkulära materialflöden, 
avfallsmängden ska minska och återvinningen ska öka. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

Uppdrag/mål: Hållbar användning av förbrukningsmaterial: År 2025 ska 
klimatpåverkan från prioriterade förbrukningsartiklar minska med minst 15 procent 
jämfört med 2019. 

Aktiviteter 

 Främja användning av förbrukningsmaterial som går att materialåtervinna och består av återvunnen 
och/eller förnybar råvara. D.v.s. minska användningen av engångsprodukter och när engångsprodukter måste 
användas; Välj produkter som rekommenderas från miljösynpunkt. 

Uppdrag/mål: Vid flytt eller nyetableringar ska en så stor andel som möjligt av 
inredningen vara återanvänd. 

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och bidra 
till minskat fossilberoende. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning 

Uppdrag/mål: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska 
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index. 

Mätetal Periodicitet Målvärde 2021 

 Klimatpåverkan kapitalförvaltning, ton CO2/mnkr 
investerade medel 

År  

 

Aktiviteter 

 År 2021 ska vi utreda hur avvägningen mellan hållbarhetskrav, risk och avkastning kan hanteras i syfte att 
ställa mer långtgående krav avseende social hållbarhet och miljö i vår kapitalförvaltning. 

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, 
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och 
bemötande 

Uppdrag/mål: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, 
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 

Aktiviteter 

 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för 
politiker, chefer, HR-partners, verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och andra strategiskt viktiga 
funktioner 

 Se över, och vid behov komplettera, befintligt beslutsstöd och utbildningsutbud. 
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Aktiviteter 

 Följa upp jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter, samt 
när vi beviljar finansiellt stöd och projektmedel. 

Uppdrag/mål: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och 
icke-diskriminering innebär i praktiken. 

Aktiviteter 

 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver. 

 Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och kvalitetsarbete till att omfatta normmedvetenhet. 

 Erbjuda coaching i normmedvetenhet och icke-diskriminering för verksamheter. 

Strategiska mål: Vi är en inkluderande, hälsofrämjande och attraktiv 
arbetsplats där alla medarbetare har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter 

Uppdrag/mål: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön 
och yrkeskategori ska minska. 

Aktiviteter 

 Komplettera processen med frågor om våld i nära relationer 

 Utveckla befintliga verktyg som stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel arbetsmiljöronder 
och checklistor. 

Uppdrag/mål: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i 
arbetslivet ska inte förekomma. 

Uppdrag/mål: Alla medarbetare upplever att de har lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oberoende av kön, ålder, religion, etnisk tillhörighet, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsidentitet och könsuttryck. 

Aktiviteter 

 Ge coachning och stöd till HR-partners för att kunna stödja chefer i arbetet med aktiva åtgärder för lika 
rättigheter och möjligheter. 

 Arbeta aktivt och systematiskt med diskrimineringslagens regler om aktiva åtgärder för lika rättigheter och 
möjligheter. 

Uppdrag/mål: Alla medarbetare ska ha likvärdiga möjligheter till kompetensutveckling 
utifrån verksamhetens behov och medarbetarens uppdrag, oavsett yrkeskategori. 

Kommer följas upp inom ramen för Lärande och kompetensplatformen 
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Uppdrag/mål: Heltidsarbete ska vara norm, deltidsarbete är en möjlighet. 

Aktiviteter 

 Alla nyanställningar ska utgå från heltid 

 För en dialog om arbetsplatskulturen. 

Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger på 
tillit, förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag/mål: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera 
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler. 

Aktiviteter 

 Målgruppsanpassa stöd för att ge medarbetarna de verktyg de behöver. 

 Utöka användningen av universell utformning. 

 Sprida kunskap om hälsolitteracitet och användningen av verktyg som stödjer hälsolitteracitet. 

 Genomföra särskilda kompetensutvecklingsinsatser inom området funktionsnedsättningar och 
tillgänglighet för vårdpersonal, transportpersonal, politiker, verksamhetsutvecklare och andra strategiskt 
viktiga funktioner. 

Uppdrag/mål: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter 
ska ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras 
erfarenheter och upplevelser. 

Aktiviteter 

 Fortsätta utveckla arbetet med olika former av aktivt samskapande. 

 Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, delaktighet och medskapande. 

 Ge stöd genom coaching och verktyg åt verksamheter. 

Uppdrag/mål: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen 
för strategier, planer och program. 

Aktiviteter 

 Genomföra utbildningsinsatser för att öka kulturmedvetenhet 

 Utveckla insatser för stöttning i språkutvecklingen i svenska språket på arbetstid hos medarbetare med 
utländsk bakgrund med önskemål och behov av detta. 

132



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 8  
 
Bidrag till folkhögskolor med annan huvudman än 
Region Jönköpings län 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2700 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

1. fördela preliminärt bidrag per organisation på totalt 17 157 000 
kronor enligt tabell. 

2. fastställa ersättningen till 642 kronor per vecka. 
3. fastställa att rekommendationen från Sveriges Kommuner och 

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

Sammanfattning  
Nämndens budget för år 2021 innehåller ett anslag på 20,2 mnkr för 
folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Regionens egna. 
Den ersättningsmodell som gäller sedan budget år 2000 innebär att 
ersättning till folkhögskolor såväl inom som utanför länet lämnas i 
enlighet med Sveriges Kommuner och Regioner rekommendation, dvs 
för kurser som omfattar minst 15 veckor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 
 SKR rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna 

2021 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2020-12-10 RJL 2020/2700 

 
  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Bidrag till folkhögskolor med annan 
huvudman än Region Jönköpings län 
2021 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. fördelar preliminärt bidrag per organisation på totalt 17 157 000 kronor 
enligt tabell. 

2. fastställer ersättningen till 642 kronor per vecka. 
3. fastställer att rekommendationen från Sveriges Kommuner och 

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

Sammanfattning  
Nämndens budget för år 2021 innehåller ett anslag på 20,2 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 Regioner rekommendation, dvs för kurser som omfattar 
minst 15 veckor. 

Information i ärendet 
För statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet avseende elever 
från länet utgör ersättningen 642 kronor per elevvecka. 
 
Garanterad ersättning utgår för långa kurser motsvarande genomförd volym. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner fastställer årligen schablonersättning för 
statsbidragsberättigad utbildning utanför det egna länet. Ersättningen beräknas på 
grundersättningen per deltagarvecka från Folkbildningsrådet och utgör 25 procent 
därav. För 2021 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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Skola Elevveckor 
2020 utfall 

Ersättning 
2020 utfall 

Elevveckor 
2021 

Ersättning 
2021 

Ädelfors 
folkhögskola 4 859 3 061 233 4 900  3 145 800 
S:a Vätterbygdens 
folkhögskola 6 712  4 228 308 6 700 4 221 000 
Mullsjö 
Folkhögskola 3 454  2 176 272 3 500 2 205 000 
June Folkhögskola 5 948  3 747 177 6 000 3 780 000 
Mariannelunds 
folkhögskola 1 713  1 079 316 1 600 945 000 
Sommenbygdens 
folkhögskola 3 120 1 965 915 3 400 2 142 000 
Braheskolan 583 367 101 600 378 000 
Återstående 
avrundning 

   15 600 

Summa 26 389 16 625 322 26 700 17 157 000 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-10 
 SKR rekommendation om mobilitetsersättning till folkhögskolorna 2021 

 

Beslut skickas till 
Berörda organisationer  
Utbildning och kultur 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Ulf Fransson 
Tf regional utvecklingsdirektör 

Göran Stenström  
Ekonomichef 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 9  
 
Kulturbidrag - Projektbidrag 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2290 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden i enlighet med Kulturutskottets förslag 

1. Bevilja 2 345 000 kronor i projektbidrag för projekt enligt redovisad 
sammanställning, varav 1 050 000 kronor till fleråriga projekt. 

2. Bevilja 400 000 kronor för regionala projektet DANSspår. 
3. Bevilja 1 000 000 kronor till Arrangemangsbidrag. 
4. Från tjänsteförslagets pott för stödinsatser med anledning av Corona-

pandemin tillförs Småland Live ytterligare 150 000 kronor i 
projektbidrag, totalt 400 000 kronor. 

5. Återstående 327 000 kronor i tjänsteförslagets pott för stödinsatser 
med anledning av Corona-pandemin läggs till potten för 
arrangemangsbidrag, som för 2021 blir en gemensam pott för 
arrangemangsbidrag samt coronainsatsstöd om totalt 1 327 000 
kronor. 

Sammanfattning  
Nämndens totala budget för 2021 innehåller ett anslag på 13,1 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den 
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, 
sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan ges i form av 
verksamhetsbidrag, projektbidrag och arrangörsbidrag.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag Kulturutskottet 2020-12-18 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07 
 Bilaga till ärende, sammanställning Kulturbidrag, projektbidrag 

2021 
 Ansökningar om projektbidrag RJL 2020/2292, RJL 2018/2715 och 

RJL 2019/2424 
 Regional kulturplan 2018-2021 
 Policy och riktlinjer inom områdena folkhälsa och utbildning och 

kultur RJL 2019/2430 
 Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur 

RJL 2019/2430 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 20-22 
Tid: 2020-12-18 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 21  
 
Projektbidrag 2021 
Diarienummer: RJL 2020/2290 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår nämnden 

1. Bevilja 2 345 000 kronor i projektbidrag för projekt enligt redovisad 
sammanställning, varav 1 050 000 kronor till fleråriga projekt 

2. Bevilja 400 000 kronor för regionala projektet DANSspår. 
3. Bevilja 1 000 000 kronor till Arrangemangsbidrag. 
4. Från tjänsteförslagets pott för stödinsatser med anledning av Corona-

pandemin tillförs Småland Live ytterligare 150 000 kronor i 
projektbidrag, totalt 400 000 kronor. 

5. Återstående 327 000 kronor i tjänsteförslagets pott för stödinsatser 
med anledning av Corona-pandemin läggs till potten för 
arrangöemangsbidrag, som för 2021 blir en gemensam pott för 
arrangemangsbidrag samt coronainsatsstöd om totalt 1 327 000 
kronor. 
 

Sammanfattning  
Nämndens totala budget för 2021 innehåller ett anslag på 13,1 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den 
regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, 
sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan ges i form av 
verksamhetsbidrag, projektbidrag och arrangörsbidrag.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07 
 Bilaga till ärende, sammanställning Kulturbidrag, projektbidrag 

2021 
 Ansökningar om projektbidrag RJL 2020/2292, RJL 2018/2715 och 

RJL 2019/2424 
 Regional kulturplan 2018-2021 
 Policy och riktlinjer inom områdena folkhälsa och utbildning och 

kultur RJL 2019/2430 
 Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur 

RJL 2019/2430 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 20-22 
Tid: 2020-12-18 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kulturutskottet föreslår att de föreslagna 477 000 kronor för stödinsats med 
anledning av Corona pandemin fördelas enligt följande:  
150 000 tillförs Småland Live i ytterligare projektbidrag, återstående 
327 000 fördelas till potten för arrangörsbidrag och coronainsatsstöd.  
Den totala potten för arrangörbidrag  och coronainsatsstöd utgör därmed 
1 327 000 kronor. 

Beslutet skickas till 
Presidiet nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Kulturbidrag, projektbidrag 2021 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar 2 345 000 kronor i projektbidrag för projekt enligt redovisad 
sammanställning, varav 1 050 000 kronor till fleråriga projekt 

2. Beviljar 400 000 kronor för regionala projektet DANSspår  
3. Beviljar 1 000 000 kronor till Arrangemangsbidrag 
4. Avsätter 477 000 kronor till stödinsatser med anledning av Corona-

pandemin  

Sammanfattning  
Nämndens totala budget för 2021 innehåller ett anslag på 13,1 miljoner kronor för 
bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala 
kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar 
och enskilda. Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, projektbidrag och 
arrangörsbidrag.  

Information i ärendet 
Stöd kan ges i tre olika former enligt riktlinjer för bidragsgivning beslutad av 
Regionfullmäktige 2020-06-08: 

 Verksamhetsbidrag 
 Projektbidrag 
 Arrangemangsbidrag  

 
Nämnden fattade beslut om verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2021 den 
2020-12-09 och fördelade då 8 878 000 kronor. Detta ärende behandlar resterande 
fördelning av bidrag inom kulturområdet.  

Projektbidrag 
Projektbidrag syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka 
tillgängligheten till kulturyttringar i hela länet. Bidragets struktur ger en möjlighet 
för kultursatsningar utifrån tre huvudområden, etablering, produktion eller 
utveckling. Bidrag beviljas till projekt inom kulturområdet som bedöms ha ett 
regionalt mervärde och bidra till Jönköpings läns utveckling och attraktionskraft.  
Med etablering avses etablering och uppbyggnad av ny kulturverksamhet eller att 
etablera samarbete och samverkan som t.ex. utbyten mellan professionella 
kulturaktörer. Med produktion menas professionella scenkonstproduktioner och 
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professionella filmproduktioner i manus- och förproduktionsstadium.  
Med utveckling avses att utveckla eller prova en ny metod eller nytt arbetssätt, 
utveckling av befintliga eller nya konstformer och tvärkonstnärliga konstformer. 
 

Projektnamn Sökt belopp Förslag beviljas 
belopp 

Fleråriga projekt som föreslås få fortsatt stöd    
Kulturrätten, år 2                 670 000                   450 000  
Regional samordnare för musik- och  
kulturskolorna, år 2                 350 000                   350 000  
Jönköpings Metal fest, år 3                 300 000                   125 000  
Subterranea, år 2                 170 800                   125 000  
DELSUMMA              1 490 000               1 050 000  
Nya projekt som föreslås få stöd  
Etablering av Jönköpings litteraturhus 
(Etablering)                 400 000                   350 000  
Småland Live (Etablering)                 900 000                   250 000  
Hybridscen för inkluderande ordkonst 
(Utveckling)                 300 000                   200 000  
OH10 (scenproduktion)                  232 000                   200 000  
SmåBUS 2021 Internationell 
Barnbokskonferens (Etablering)                 272 000                   100 000  
Min mamma skogshuggaren 
(filmproduktion) 65 000                     65 000  
LIVET EFTER IDA (filmproduktion)                 100 000                     50 000  
Lämnad (filmproduktion)                 100 000                     50 000  
SKYNKET (filmproduktion) 50 000                     30 000  
DELSUMMA             2 419 000               1 295 000  
SUMMA TOTALT              3 909 000  2 345 000  

 
Kommentarer, projekt som föreslås beviljas stöd: 
 
Kulturrätten, år 2 
Riksteatern Jönköpings län 
Konst/bildningsområde: gränsöverskridande  
Projektets syfte är att ge kulturen en starkare och tydligare roll inom skolans värld 
i länet. Att möta och uppleva kultur och kvalitativ konst är långt ifrån en 
självklarhet då det saknas nätverk och broar mellan kultur och skola i Jönköpings 
län. Syftet med projektet är bygga upp en hållbar struktur för dessa broar men 
också att synliggöra länets kulturutbud såsom det fria kulturlivet och 
kulturinstitutionerna genom aktiviteter som utbudsdagar med mera. Projektet vill 
stärka kulturens ställning för barn och unga genom att ta fram en varaktig strategi 
för Jönköpings läns kommuner. Den långsiktiga planen är att införa en 
kulturgaranti för kommunerna i länet, för att alla barn ska ha samma rätt att möta 
kultur oavsett vart i länet de bor. Projektorganisationen består av Riksteatern 
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Jönköpings län med en anställd projektledare. Samarbetsparter är kulturaktörer 
inom kultursamverkansmodellen i länet; Jönköpings Länsmuseum, Vandalorum 
och Smålands Musik och Teater samt Kultur och utveckling/Region Jönköpings 
län. Styrgruppen består av projektledaren samt representanter från de olika 
verksamheterna. 
 
Projektet har ett treårigt beslut om stöd, med årlig ansökan och redovisning, och 
föreslås beviljas 450 000 kr för 2021.  
 
Regional samordnare för Musik och Kulturskolorna i Jönköpings län, år 2 
Värnamo kulturskola/Länets kommunala musik- och kulturskolor 
Konst/bildningsområde: Bildning, Kulturskola 
Flera tusen barn och unga går varje vecka till musik- och kulturskolor i 
Jönköpings län. Med projektet vill länets kommuner gemensamt utveckla och 
förstärka kursutbudet med nya kulturella yttringar för att nå fler barn och unga 
och öka likvärdigheten. En regional samordnare för musik- och kulturskolornas 
ledning samman på ett mer effektivt sätt och kan leda ett strukturerat 
utvecklingsarbete. Projektet syftar till att öka paletten av kulturuttryck i 
Jönköpings län och få mer barn och unga att delta i länets musik- och 
kulturskoleverksamheter. Projektet vill motverka att musik- och kulturskolorna 
blir isolerade företeelser i varje kommun, utan vill se helheten i Jönköpings län 
och gemensamt jobba mot att genomföra den regionala kulturplanens inriktning, 
där kulturskolan är ett fokusområde under den kulturpolitiska prioriteringen 
”Fokus på barn och ungas kultur”. Projektet drivs av alla musik- och kulturskolor 
i Jönköpings län genom den ledningsgrupp som träffas en gång i månaden. 
Värnamo Kulturskola står som huvudansvarig för projektet. 
 
Projektet har ett treårigt beslut om stöd, med årlig ansökan och redovisning, och 
föreslås beviljas 350 000 kr för 2021.  
 
Jönköping Metal fest (Tidigare Huskvarna Metal fest), år 3 
Rock and art event Sweden  
Konst/bildningsområde: Musik främst 
Projektet är ett arrangemang med en kombination av musik, tatuerare, konstnärer 
och utställare. Det är det enda av sitt slag i Sverige. 2018 års event sålde biljetter 
till besökare från, utöver Sverige, bl.a. länder som Danmark, Tyskland, Holland, 
Norge, Åland och Frankrike. Arrangemanget främjar en lokal livearena som 
skapar kontakter och publik för länets lokala kulturutövare inom musik och konst, 
tillsammans med internationella utövare 
 
Projektet har beviljats medel 2019-2020 och föreslås beviljas medel för tredje 
projektåret 2021.  
 
Subterranea, år 2 
Scenkonst Jönköping 
Konst/bildningsområde: Musik, bild och form 
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Projektet vill utforska det underjordiska rummet ibland annat Tabergs gruvan för 
tvärkonstnärliga möten. Utställningen i Tabergs gruvan syftar till att bli ett årligt 
återkommande event. Utställningar i andra underjordiska utrymmen är planerade 
för de följande åren i tänkbara lokaler som Bunkern i Jönköping, Kleva gruva med 
mera.  
 
Projektet har beviljats medel 2020 och föreslås beviljas medel för projektåret 
2021.  
 
Etablering av Jönköpings litteraturhus 
Jönköpings litteraturhus 
Konst/bildningsområde: Litteratur, bildning, m.fl. (Etablering) 
Projektet vill etablera verksamheten Jönköpings litteraturhus. Verksamheten 
arbetar bland annat för att stärka den sociala hållbarheten i länet såväl som 
nationellt genom de projekt som verksamheten redan nu genomför som ex. 
Skrivarhubben och genom att samverka med exempelvis Jönköpings University 
med forskningsförberedande arbete som utgår från skrivarcirklarna. 
Verksamheten vill bidra till att stärka litteraturen som konstform och vill lyfta de 
lokala författarna i länet genom en samtalsserie för att även stärka kännedomen 
om litteraturen i länet. Styrelsens mål och strategi under 2021 är att arbetar för att 
starta fler skrivarcirklar, fler författarsamtal och värva fler medlemmar. Ett viktigt 
steg är att skapa mötesplatser och att ge såväl amatörer som professionella 
författare, översättare och litteraturförmedlare möjligheter att i en inkluderande 
anda bevara och utveckla de befintliga arenorna för litteratur. Verksamheten har 
fått beviljat stöd från Statens Kulturråd.  
 
Projektet är treårigt och förslås få stöd för perioden 2021-2023 med årlig 
redovisning och ansökan.  
 
Småland Live 
Småland Live 
Konst/bildningsområde: Musik (Etablering) 
Organisationen Svensk Live har tillsammans med sina medlemmar i Småland sett 
möjligheten att ta ett regionalt initiativ för frågorna som organisationen driver, 
vilket under 2020 resulterade i bildandet av Småland Live. En självständig ideell 
förening i samarbete Svensk Live. Föreningen har som syfte att, med Jönköpings 
Län som första utgångspunkt, stärka scenen för popmusik i Småland. Förväntade 
effekter är bland annat utveckling av arrangörer och artister i sin tur kommer 
berika länets musikliv med en större mångfald av musikaliska uttryck på fler 
platser än tidigare. Föreningen Småland Live vill stärka infrastrukturen för 
livemusik i Jönköpings Län och i förlängningen i hela Småland och landet. 
Småland Live vill genomföra en förstudie med inventering av arrangörer och 
livescener i Jönköpings Län samt dess behov av utveckling och stöd. 
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Projektet föreslås inledningsvis få medel för ett första projektår för förstudie och 
uppstart. Därefter bör utfallet utvärderas och en dialog om fortsatt finansiering 
inledas tillsammans med föreningen och övriga regioner i Småland.  
 
Hybridscen för inkluderande ordkonst 
Litteraturcentrum KVU  
Konst/bildningsområde: Litteratur, scenkonst (Utveckling)  
Man vill genom projektet utveckla en inkluderande hybridscen för internationell 
ordkonst där den fysiska scenen ska finnas på flera olika platser - i länet, i landet 
och i världen. Scenarrangemangen sänds via Zoom som alla kan ta del av. 
Hybridscenen och evenemanget Pilsnerpoesi, som redan är etablerat, jobbar aktivt 
för att nå målgrupperna unga och människor med funktionsvariationer. Projektet 
mål är att stärka människor med funktionsvariationer genom att de ges utrymme 
att gestalta sitt perspektiv på tillvaron och att ge unga skrivande professionell 
vägledning och utrymme att berätta sina livserfarenheter. Målet är även att skapa 
en scen för professionella utövare där de kan sprida sin ordkonst nationellt och 
internationellt. Projektet är också ett sätt att bibehålla kontakten med de 
professionella internationella författare som tagit del av Kultiveras residens.  
Projektet har fått beviljat stöd från Kulturrådet.  
  
Projektet är treårigt och förslås få stöd för perioden 2021-2023 med årlig 
redovisning och ansökan.  
 
OH10  
Dembacke Ljusdesign och Scenkonstproduktion 
Konst/bildningsområde: Scenkonst (Produktionsstöd för scenkonst)  
En föreställning av fyra konstnärer och tio overheadprojektorer om närhet och 
kontakt i skuggan av en pandemi; OH 10. Idén till projektet föddes i arbetet med 
Art Zone under ett experiment där ljussättningen av rummet gjordes med hjälp av 
overheadprojektorer. Med utgångspunkt i det tvärkonstnärliga arbetet och tio 
stycken overheadprojektorer skapas ett nytt verk där dans, bildkonst och 
ljusdesign möts. Verket kommer sedan att framföras under den mörka delen av 
året i tomma butikslokaler på olika orter i Jönköpings län.  
 
SmåBUS 2021 Internationell Barnbokskonferens 
Barn- och Ungdomslitteratur Småland 
Konst/bildningsområde: Litteratur, bild och form (Etablering) 
Under 2021 anordnas den internationella barnbokskonferensen SmåBUS för andra 
gången, denna gång med temat "Inspiration och ansvar". Konferensen anordnas av 
den ideella föreningen Barn- och Ungdomslitteratur Småland och handlar om hur 
barnböcker kan förstärka det sociala sammanhanget och hur inspiration och 
ansvar kan kombineras på ett konstnärligt sätt inom barnlitteratur, med texter och 
bilder som tilltalar unga som gamla. Syftet är att främja ett utbyte av inspiration 
och kunskaper om litteratur för barn och ungdomar på lokal, regional, nationell 
och internationell nivå.  
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Min mamma skogshuggaren 
Wild Beast Collective 
Konst/bildningsområde: film (manus- och förproduktionsstöd) 
Min mamma skogshuggaren är en dokumentärfilm som gestaltar en personlig 
berättelse om en kvinna som alltid gått sin egen väg. Hon bor ensam i ett hus på 
landet i Småland, och värmer sitt hus med ved. Vi får ta del av hennes arbete som 
skogsbrukslärare och skogsbrukare på många plan. Hennes relation till skogen, 
både i form av rekreation och återhämtning men också genom tungt fysiskt arbete 
med motorsågen och vedklyvning. 
 
LIVET EFTER IDA 
MASTERS OF REALITY  
Konst/bildningsområde: film (manus- och förproduktionsstöd) 
LIVET EFTER IDA är en film om hur våld påverkar alla runtomkring den som 
drabbats. Om förtvivlan över att en älskad person blir reducerad till ett brottsoffer, 
och hur det kan lindra när mer eller mindre okända människor sluter upp och tar 
initiativ för att visa sitt stöd. De delar med sig av sina tankar i ett antal intervjuer. 
Därtill träffar vi forskare och experter inom områden som jämställdhet, våldtäkt 
och säkerhet i det offentliga rummet. Filmen vill visa på en annan sida av sorgen – 
det som kan få oss att gå vidare och hur vi gör det. 
 
Lämnad 
Story AB 
Konst/bildningsområde: film (manus- och förproduktionsstöd) 
Med filmen Lämnad vill filmaren berätta om en smärtsam separation. Filmen 
blottlägger de maktstrukturer som existerar även i moderna ”jämställda” relationer 
och väcker frågor om ansvar, skuld och stigman. Skulden i att lämna och stigmat i 
att bli lämnad. Mitt i smärtan tränger värme och glädje fram i små och helt 
vardagliga situationer. Allt verkar gå runt som i ett slags kärlekens kretslopp. 
 
SKYNKET 
Amanda Ekström 
Konst/bildningsområde: film (manus- och förproduktionsstöd) 
De två karaktärerna Adrian och Hedda har gjort slut men tvingas bo kvar i samma 
lägenhet under coronapandemin. Filmens syfte är att undersöka hur 
coronaerfarenheten känns och hur ångesten och instängdhet kan bidra till mental 
ohälsa, med ett ganska lättsamt grepp - men temat är i grunden allvarligt och 
relevant. Våld i nära relationer har ökat under pandemin. Att behöva sköta sitt 
arbete i en stökig hemmiljö är också något som många känner igen sig i. Filmen 
återspeglar även svårigheterna att flytta isär även om man vill - en situation som 
inte sällan kan vara ett resultat av svår bostadsmarknad och svårt för unga med 
privatekonomin. Filmskaparens förhoppning är att filmen genom sitt humoristiska 
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grepp sätter fingret på ett dagsaktuellt samhällsfenomen. Och öppnar upp för 
frågor som: hur det påverkar oss långsiktigt att leva genom en pandemi? 
 
 
Följande ansökningar föreslås avslag då de bedöms att inte prioriteras i en 
fördelning:  
 
Projektnamn Sökt belopp 

81 mg (Miss Julie)                  188 000  
Biblo, ett centrum för alla                  133 000  
Etablera ett Kulturhus för alla/Marieholm Gnosjö                  284 000  
Etablering av Teater Tamauer i GGVV                  210 000  
Frans och Tekla Mötesplats för Kreativitet och hantverk                  419 000  
Från medeltida fästning till stad i världen                  150 000  
Förklädd Gud                    50 000  
Hemma hos Nils Karlsson Pyssling - ny utställningsdel                  300 000  
Kollektiv Ljungeld                   275 000  
Koreografiska utflykter                     50 000  
Pilotprojekt Kultur på Landsbygd Jönköpings län                  570 000  
Projekt Värdegrund med utgångspunkt i de globala målen                  400 000  
Rädda mitt språk - ett utrotningshotat kulturarv 1 162 000  
SekktorF                    23 800  
Smålands litteraturfestival - en internationell litterär 
mötesplats                  300 000  
Sporten speglar kulturen                  400 000  
Studio Silk Collective                  250 000  
Svenska Vapen                    50 000  
The dilemma                  194 000  
Tidsresa genom Sverige                  100 000  
SUMMA 5 508 800  

 

Pågående projekt inom Kultur och utveckling 
Pågående utvecklingsprojekt som drivs av Region Jönköpings län/Kultur och 
utveckling, som tidigare beslutats och som uppbär statlig och kommunal 
medfinansiering.  
 
DANSSpår 
Kultur och utveckling/Dans, Region Jönköpings län 
Konst/bildningsområde: Dans 
Projektet ska möjliggöra att dansen får en tydligare närvaro i länet, detta genom 
att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för konstformen och öka 
kunskapen kring professionell dans i länet. Projektet relaterar tydligt till den 
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regionala kulturplanen genom att stärka tillgängligheten till danskonsten i hela 
länet så att medborgare kommer ha möjlighet att möta, delta och se professionell 
dans på ”nya” platser samt stärka de befintliga. Projektet genomförs i flera 
kommuner i Jönköpings län och med ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd och 
med kommunala medel.  
 
Den regionala kulturplanen 2018-2020 säger: 
Region Jönköpings län vill 

 Stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet 
 Förstärka strukturerna för samverkan 

 
Projektet är treårigt och har tidigare beviljats medel för 2019-2020 och föreslås 
beviljas medel för ett tredje och sista projektår under år 2021. Projektet har fått 
stöd, och ansöker om fortsatt stöd för år 3, från Kulturrådet vars beslut förutsätter 
och grundas på att övrig finansiering infrias.  
 

DANSspår  Regional 
finansiering 

Statlig 
finansiering 

(Kulturrådet)  
Beviljats år 1, 2019 300 000 300 000  
Beviljats år 2, 2020                 350 000  300 000  
Förslås beviljas år 3, 2021                 400 000   (Sökt) 500 000  

Arrangemangsbidrag 
Bidrag i form av arrangörsstöd kan utgå för kulturarrangemang i Jönköpings 
län inom områdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och 
rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.  
 
Inför året 2021 föreslås 1 000 000 kronor avsättas till arrangemangsbidrag.  
300 000 kronor av dessa föreslås fördelas till lokala riksteaterföreningar via 
Riksteatern Jönköpings län. Fördelningen ska ske i enlighet med kriterier för 
bidraget och redovisas till Region Jönköpings län. Resterande 700 000 kronor 
beviljas löpande under året i enlighet med policy och riktlinjer. 
 
Arrangemangsbidrag Beslut 2020 Förslag 2021 

Arrangemangsbidrag, att fördelas av 
Riksteatern Jönköpings län  300 000  300 000  
Arrangemangsbidrag, resterande 700 000  700 000  

SUMMA 1 000 000  1 000 000  

 

Stödinsatser med anledning av Corona-pandemin 
Corona-pandemin slår hårt mot länets hela kulturliv; utövare, verksamheter 
arrangörer med flera. Förslag ges här att en pott på 400 000 kronor avsätts till 
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stödinsatser för länets kulturliv under 2021. Stödinsatserna ska vara strategiskt 
utformade så att de även stöttar länets kulturutveckling. Dessa insatser är i 
skrivande stund ännu inte helt utformade. Utformningen kräver följsamhet mot 
utvecklingen och lyhördhet för behovet från kulturlivet och bör därför baseras på 
en nulägesanalys och underlag från exempelvis KLYS (Konstnärliga och Litterära 
Yrkesutövares Samarbetsnämnd). Förslag är att insatsernas utformning 
presenteras för och godkänns av nämnden löpande under året innan de startas och 
att verkställande och fördelning hanteras enligt gällande delegationsordning.  
 

Avstämning av budgetram 
 
Avstämning av budgetram   

Budgetram                   13 100 000  
Verksamhetsbidrag Beslut ANA 9/12 -20 -                  8 878 000  
Projektbidrag (ink DANSspår) -                  2 745 000  
Arrangemangsbidrag -                  1 000 000  
Stödinsatser Corona-pandemi -                     477 000  
Återstår att disponera  0 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-07 
 Bilaga till ärende, sammanställning Kulturbidrag, projektbidrag 2021 
 Ansökningar om projektbidrag RJL 2020/2292, RJL 2018/2715 och RJL 

2019/2424 
 Regional kulturplan 2018-2021 
 Policy och riktlinjer inom områdena folkhälsa och utbildning och kultur 

RJL 2019/2430 
 Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur RJL 

2019/2430 

Beslut skickas till 
Utbildning och kultur - Stab 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Ulf Fransson 
T.f. Regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic  
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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Projektbidrag 2021 
Följande texter är hämtade ur ansökningshandlingarna och är projektägarnas egna beskrivningar.  

 

Prioritering 1 - Starka ansökningar som föreslås få bidrag - Fleråriga projekt 

Sökande organisation Projektnamn Sökt belopp 
Rock and Art Event Sweden AB Jönköping Metal Fest (år 3) 300 000 
Utveckling sedan föregående år: Vi satsat på nätverkande mellan de olika utövarna. Band har haft 
möjlighet att få promobilder via professionella fotografer på plats. Vi har haft ett filmteam som 
spelat in bandens spelningar med ljud och bild. De har fått en låt var mixad och redigerad, om 
intresse finns så har de fått välja att ha material från hela spelningen till exempelvis en DVD live. 
Vi har bett krögaren att i den mån det varit möjligt använda sig av lokalproducerad mat och dryck. 
Tyvärr nådde vi av förklarliga skäl inte hela vägen fram med mer seminarier, livepodcast samt en 
egen hall vigd åt olika konstutställare då vi fick stryka i budget. De delar vi har är unika och det är 
givetvis sådant vi utvecklar mer i den mån ekonomin tillåter oss. Så vi hoppas på att själva 
konsthallen kan bli verklighet nästa år och även att fler seminarier kan bli aktuella. Vi vill att det 
återigen ska vara en helg full av upplevelser för publik och utövare.  
Riksteatern Jönköpings län Kulturrätten (år 2) 670 000 
Plan för år 2: 
Implementeringsår. Öka antalet pilotkommuner. Utbildningsdag för kulturombud och 
skolkultursamordnare. Ta fram en gemensam kvalitetssäkrad kulturkatalog med ett brett utbud av 
professionell scenkonst, workshops, projekt m.m. Anordna en gemensam 
arrangörsdag/utbudsdag. Handlägga och fördela ansökta projektmedel, kommuner och skolor kan 
söka. 
Värnamo kulturskola Regional samordnare för 

musik- och kulturskolorna  
(år 2) 

350 000 

Plan för år 2: 
Projektet drog igång på allvar nu i augusti 2020 eftersom vi såg att det var en stor fördel att vi 
följde skolornas läsår. I och med Corona var det också svårt initialt för vår samordnare att resa 
runt mellan skolorna och träffa ledare, lärare och elever. Dock kunde vi göra ett förarbete under 
våren och specificera uppdraget som den regionala samordnaren skulle ha. Vi rekryterade också 
vår regionala samordnare under våren för att kunna ha några månader på sig att fundera. 
Scenkonst Jönköping Subterranea år 2 170 800 
Utveckling sedan föregående år: Trots Coronapandemin kunde vi genomföra projektet som 
planerat. Den konstnärliga utvecklingen och innehållet påverkades inte av pandemin på grund av 
vår förmåga att anpassa oss till gällande situation. Evenemanget i Tabergs gruva blev däremot lite 
mindre än planerat gällande antal besökare för att kunna följa FHMS rekommendationer och vi 
var tvungna att flytta evenemanget från maj till september. Det ledde till merarbete, mindre 
antal besökare och mindre antal "omkring evenemang". Istället har vi fokuserat på att 
utveckla det konstnärliga arbetet, strukturen, antal samarbetsmöte och vår dokumentation. 
När det gäller konstnärlig utveckling, breddat deltagande, sponsorer och publicitet har vi 
utvecklats över vår förväntan. 
Summa:  1 490 800 
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Prioritering 1 - Starka ansökningar som föreslås få bidrag - Nya ansökningar 

Sökande organisation Projektnamn Sökt belopp 
Barn- och ungdomslitteratur 
Småland 

SmåBUS 2021 Internationell 
Barnbokskonferens 

272 000 

Etablering, Syfte och mål: Syftet är att främja ett utbyte av inspiration och kunskaper om litteratur 
för barn och ungdomar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Med konferensen vill vi 
att barnboksförfattare och illustratörer från olika länder inspirerar varandra. Konferensen riktar 
sig dock till alla barnboksintresserade: lärare, bibliotekarier, föräldrar, barn och ungdomar mm. 
Målet är att alla upptäcker nya eller annorlunda former av barnlitteratur, utmanande idéer kring 
barnlitteraturens roll i samhället och i de enskilda barnens liv och förstås barnlitteraturens 
attraktivitet som konstnärligt och engagerat uttryck av oändligt många känslor, upplevelser, 
tankar och idéer. På så vis ska konferensen bidra till en kulturell utveckling i Astrid 
Lindgrens anda, vilken SmåBUS vill stå för.  
Litteraturcentrum KVU Hybridscen för inkluderande 

ordkonst 
300 000 

Utveckling, Syfte och mål: Att utveckla en hybridscen och ett evenemang som är inkluderande till 
sin natur - Att stärka människor med funktionsvariationer genom att ge dem utrymme att gestalta 
sitt perspektiv på tillvaron - Att ge unga skrivande professionell vägledning och ge dem utrymme 
att gestalta sitt perspektiv på tillvaron - Att sprida ungas och funktionshindrades perspektiv på 
tillvaron genom evenemanget, filmer och tryck - Att skapa en scen för professionella 
utövare där de kan sprida sin ordkonst nationellt och internationellt. 
Jönköpings litteraturhus Etablering av Jönköpings 

litteraturhus 
450 000 

Etablering, Syfte och mål: Vi vill etablera Jönköpings litteraturhus för att stärka den sociala 
hållbarheten i länet såväl som nationellt genom de projekt som redan nu genomförs 
som ex. Skrivarhubben. Vi vill bidra till att stärka litteraturen som konstform. Under 2021 arbetar 
vi för att starta fler skrivarcirklar, fler författarsamtal och värva fler medlemmar. Vi arbetar med 
att påverka samhället i en god riktning vad gäller social hållbarhet genom att samverka med 
exempelvis JU med forskningsförberedande arbete som utgår från skrivarcirklarna. Vi kommer att 
lyfta de lokala författarna i länet genom en samtalsserie. Och för att attrahera bredare grupper än 
de som normalt sett kommer och lyssnar avser vi att förlägga samtalen även på andra platser än 
de som vanligen används vid författarsamtal. Vi kommer att arrangera författarfrukostar och 
afternoontea för att attrahera fler att läsa den lokala litteraturen. Detta kan ske på olika platser 
och kommer även att spelas in eller streamas. 
Småland Live Småland Live 900 000 
Etablering, Syfte och mål: Övergripande målsättning är att utveckla en stark kärngrupp av 
arrangörer inom Region Jönköpings Län samt utnyttja befintliga platser för livemusik, 
både i städer och på landsbygden så att invånare oavsett var de bor kan ta del av ett ökat 
konsertutbud med en mångfald musikaliska uttryck. Kärngruppen kopplas till arrangörer i resten 
av Småland, landet samt övriga Norden och Europa när det, utifrån den pågående Covid-19-
pandemin, är möjligt. Projektet vill också stärka regionen avseende tillresta besökare genom att 
utnyttja den näringslivspotential som parallellt finns i popen. 
Dembacke Ljusdesign och 
Scenproduktion 

OH 10 232 000 

Scenproduktion, Syfte och mål: Projektet syftar till att arbeta utifrån hållbarhet, publiktrygghet 
och de konstnärliga teman som ligger till grund för verket. Målen med projektet är att 
skapa ett verk som speglar teman som är samtidsaktuella och att verket under en turné 2022 ska 
nå ut till nio kommuner i Jönköpings län och upplevas på ett coronasäkert sätt. Ett mål är även att 
skapa en kulturupplevelse som är lättillgänglig och för alla. Mer specifikt kommer vi även att jobba 
för att nå ut till en äldre målgrupp som på grund av pandemin inte kunnat konsumera scenkonst 
på ett tryggt sätt sedan mars 2020. Vi har som mål att skapa en helt hållbar produktion - på olika 
plan. Dels ur ett klimatperspektiv genom att återanvända material och dels genom att skapa en 
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hållbar arbetssituation för oss som kulturskapare under pågående pandemi. 
 
Story AB Lämnad 100 000 
Filmproduktion, Syfte: Med denna film vill vi bryta tystnaden och skammen kring att ha blivit 
lämnad. Målet är att skapa en form- och berättarmässigt stark dokumentärfilm 
som visas på SVT, filmfestivaler och i målgruppsspecifika sammanhang runt om i landet. Vi vill att 
filmen väcker diskussion kring kärlek, separationer och föräldraskap samt att filmen minskar 
känslan av ensamhet hos personer med liknande erfarenheter. Att lämna sin partner tre veckor 
efter en förlossning tydliggör ett filosofiskt dilemma mellan vad som är individens frihet å ena 
sidan och individens ansvar och skyldigheter å andra sidan. Vi lever i en individualistisk tid, där vi 
uppmanas bejaka våra inre känslor och behov. Till vilket pris kan man följa sin egen drivkraft? Vi 
ser stor potential för igenkänning i Sandras historia. Dels i att bli lämnad i samband med en 
graviditet, dels i att vara kvinna och “familjens projektledare” men kanske framför allt i processen 
att separera och bygga upp ett “varannan-vecka-liv”. 
Amanda Ekström enskild firma SKYNKET 50 000 
Filmproduktion, Syfte: Syftet är att undersöka hur corona-erfarenheten känns och hur ångesten 
och instängdhet kan bidra till mental ohälsa. Vi har valt ett ganska lättsamt grepp - men temat är i 
grunden allvarligt och relevant. Våld i nära relationer har ökat under pandemin och både barn och 
vuxna vittnar om en ökad utsatthet när de vanliga sociala sammanhangen utanför hemmet 
försvinner. Att behöva sköta sitt arbete i en stökig hemmiljö är också något som många känner 
igen sig i. Filmen återspeglar även svårigheterna att flytta isär även om man vill - en situation som 
inte sällan kan vara ett resultat av svår bostadsmarknad och svårt för unga med privatekonomin. 
Vår förhoppning är att filmen genom sitt humoristiska grepp sätter fingret på ett dagsaktuellt 
samhällsfenomen. Och öppnar upp för frågor som: hur det påverkar oss långsiktigt att leva genom 
en pandemi? Genren som rör sig mot absurd svarthumor känns alltså effektiv eftersom det finns 
möjlighet att både underhålla och ha en mer existentiell tematik. 
Wild Beast Collective Min mamma skogshuggaren 65 000 
Film produktion, Syfte: Jag vill lyfta ett ovanligt yrkes- och livsval, och gestalta ett starkt 
kvinnoporträtt. Jag tycker också det är viktigt att få med reflektioner från Britt-Marie, där hon får 
tid att prata om det svåra och djupa med att vara stark, oberoende och gå sin egen väg. Det är 
inte meningen att glorifiera, eller skapa ett slags idolporträtt, utan jag vill gestalta skavet, som vi 
alla har inom oss mer eller mindre. Filmen letar efter vad hon inte säger, det är dit jag vill och 
krafsa. Genom att blanda några av hennes återberättade barndomsminnen med nutida 
vardagssysslor på gården, siktar jag på att skildra en landsbygd som är på väg ut i periferin. Det 
enkla i sysslorna blir som ett ögonbad, en tid för eftertanke och reflektion. Jag vill att tittaren ska 
hinna tänka, känna och reflektera medans de ser den här filmen.  
MASTER OF REALITY LIVET EFTER IDA 100 000 
Filmproduktion, Syfte: Att skapa förståelse för våldets konsekvenser och sorg- och läkeprocessen 
efter ett våldsdåd. Dessutom behandlas frågor om kvinnors utsatthet, rädsla och hur man 
hanterar det. 
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Prioritering 2 - Delvis starka ansökningar men som ej föreslås få bidrag 

Sökande organisation Projektnamn Sökt belopp 
Frans och Tekla mötesplats Frans och Tekla Mötesplats för 

Kreativitet och hantverk 
419 000 

Etablering, Syfte och mål: Syftet är att bevara och utveckla hur vi kan använda vårt kulturella arv i 
form av olika hantverk till att skapa ett samhälle där ungdomar, vuxna och äldre lär av varandra 
och genererar positiva utvecklingsmöjligheter för framtida generationer. Tydligt mål är att 
utveckla ungdomars kunskap genom utbyte mellan generationer och kulturer. Samtidigt som 
mindre skadegörelser sker. 
Kreatörkatalogen Etablera ett kulturhus för 

alla/Marieholm Gnosjö 
284 000 

Etablering, Syfte och mål: Syfte och målet med att skapa ett Kulturhus för alla/Marieholm är att 
skapa en fysisk plats där kulturella och kreativa näringar (KKN) och deltagare ska kunna samverka, 
påverka och utforma från dialog. Vi har tidigare enbart varit en digital plattform och satsar nu 
helhjärtat på att ta steget ut i en fysisk form. Vi skapar en tillgänglighetsanpassad plats i Gnosjö 
med tydlig lokal förankring som utgångspunkt. Med vår satsning på ett Kulturhus för alla skapas 
möjligheten för såväl arrangörer och deltagare att kunna dela/uppleva konst och kultur i olika 
former. Samtidigt som bredden blir bredare när fler får möjlighet och utrymme. Spetsen blir 
vassare när professionella får en plats och en möjlighet både att utveckla tillsammans med andra 
professionella, när deras kompetenser efterfrågas och samtidigt fungerar det som inspirerande 
element för bredden. 
Studio Silk Collective Studio Silk Collective 250 000 
Etablering, Syfte och mål: Etableringen av Studio Silk Collective syftar till att skapa en bredd och 
förnyelse inom kulturlivet i Jönköpings län via ett innovativt, tvärkonstnärligt tänkande och genom 
publika evenemang utförda av professionella kulturskapare från länet samt inbjudna nationella 
och internationella gäster. Ett huvudsyfte med Studio Silk Collective är att undersöka hur olika 
konstformer kan kommunicera sinsemellan, vilka berörings- och brytpunkter som finns och hur 
något helt nytt kan skapas när olika konstformer möts på lika villkor. Målet är att göra konsten 
och kulturen synlig och lättillgänglig genom att placera den i det offentliga rummet och låta den ta 
plats i nya sammanhang. En förutsättning för att nå våra syften och mål är att ha tillgång till en 
fast lokal i Jönköping varifrån vi kan verka administrativt och konstnärligt samt att på ett enkelt 
sätt tillhandahålla material som dansmattor, rekvisita och teknisk utrustning för att kunna driva 
verksamheten effektivt.  
Värnamo kommun Sporten speglar kulturen 400 000 
Utveckling, Syfte och mål: Syftet med "Sporten speglar kulturen" är att korsbefrukta två världar 
som ofta upplevs som helt åtskilda, för att därigenom öka den ömsesidiga förståelsen samt nå nya 
utövare och en ny publik från båda håll. Vi människor är både kropp och själ. Både idrotten och 
kulturen skulle må bra av att respektive publik och utövare upptäckte tjusningen i den andra 
världen. Genom projektet möter idrottsutövare konsten på sin egen arena. Inte bara som 
åskådare, utan även som medskapare. När projektet återvänder till Borgen Outdoor i form av en 
konstnärlig installation, nås en stor publik i form av alla besökare till friluftsområdet. 
Idrottsutövarna lockas å sin sida till Vandalorum för att se den utställning som vårens process 
resulterar i. De får därmed möta konsten och idrotten ger dem nycklar till att förstå konstvärlden, 
som de sedan kan ta vidare steg in i.  
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Prioritering 3 - Svaga ansökningar som ej föreslås få stöd 

Sökande organisation Projektnamn Sökt belopp 
Filmbyn Småland Hemma hos Nils Karlsson 

Pyssling 
300 000 

Utveckling, Syfte och mål: Syftet är att ta fram, visa och föra vidare det kulturarv som finns i 
området, med dess starka koppling till Astrid Lindgren och den filmskatt hon lämnat efter sig. 
Genom att skapa denna nya interaktiva utställningsdel lyfter vi Astrid Lindgrens Nils Karlsson 
pyssling in i rampljuset, får nya generationer att uppleva den och äldre att återuppleva den, samt 
genom att visa rekvisitan, och få besökarna att bli en del av scenografin, visa ytterligare en glimt 
av hur det gick till bakom kulisserna under inspelningarna. 
Biblio, ett centrum för alla Mullsjö kommun 133 000 
Utveckling, Syfte och mål: Syftet är att göra biblioteket till ett naturligt utflyktsmål där man 
upplever en positiv kraft som vidgar ens kunskapsnivå. Målet är att alla ska känna sig välkomna 
och att vi finns för alla. 
SmåLit genom Kultur och 
fritidsförvaltningen, Jönköpings 
kommun 

Smålands litteraturfestival 300 000 

Etablering, Syfte och mål: SmåLit som helhet vill: -Bredda och öka intresset bland barn, unga och 
vuxna för läsandet och skapandet av litteratur  - Skapa ett sammanhang där litterära aktörer kan 
utbyta erfarenheter och samverka - Ta vara på den kulturella mångfald som finns och lyfta den   
- Utforska metoder för att använda litteraturen som utgångspunkt för att diskutera angelägna 
samhällsfrågor -Utveckla kunnande i att bygga hållbara litteraturfestivaler. Genom att använda 
SmåLit som en internationell litterär mötesplats vill vi etablera internationellt och interkulturellt 
samarbete så som internationella besök och utbyten mellan professionella kulturaktörer som 
bidrar till länets kulturliv och kulturutveckling. 
Föreningen Teaterstickorna Projekt värdegrund med 

utgångspunkt i de globala 
målen 

400 000 

Utveckling, Syfte och mål: Vårt syfte är att utforma och konkretisera vår värdegrund tillsammans 
med våra medlemmar, med fokus på barn och ungdomar i vår förening och i förlängningen till vår 
målgrupp lokalt och regionalt. Målet med projektet är att få ungdomar att aktivt engagera sig för 
frågor och utmaningar som de ställs inför i deras vardag, både på ett personligt plan utifrån deras 
egna liv samt utveckla deras tankar kring globala frågor. Den kunskapen önskar vi sedan dela med 
oss av i samhället med hjälp av våra workshops. Det görs genom att utveckla och förankra 
föreningens värdegrund med utgångspunkt i de globala målen. Vi söker nu ett bidrag för att 
möjliggöra för våra pedagoger, professionella egna företagare inom skådespeleri och regi, att 
fördjupa sig inom vår förenings värdegrund, utifrån de globala målen.  
Mer dans åt Folket, ekonomisk 
förening 

Koreografiska utflykter 50 000  

Utveckling, Syfte och mål: Vi vill skapa en växelverkan mellan de som varit mycket i skogen och de 
som inte varit i skogen. Även de som inte har upplevt en dansföreställning eller kanske känt sig 
utanför de rum som dansen oftast vistas i, inomhus. En möjlighet att uppleva vandringen i skogen 
tillsammans med rörelsen i kroppen. Även en möjlighet att få komma ut i skogen och upptäcka på 
nytt. Genom KU suddas gränser ut mellan mig och dig, vi blir upptagna av rörelser och av att 
färdas, i ett pågående av rörelse till skogens ljud. Vi förhåller oss på olika sätt till vår omgivning 
skapar danser som vi har som mål att alla kan delta i ur sina förutsättningar och erfarenheter. 
SekktorF SekktorF 23 800 
Etablering, Syfte och mål: Syftet med detta projekt är att komplettera den alternativa 
musikscenen i länet med en musikinriktning som sällan eller aldrig arrangeras i området. Denna 
satsning ökar länets musikutbud med både höjd och spets och tillgängliggör professionella 
framträdanden och arrangemang. Detta kan också skapa fler framtida professionella musikaktörer 
inom regionen. På sikt kan arrangemangen göra att invånare stannar kvar i regionen istället för att 
flytta till storstadsområden. Denna verksamhet väntas också besökas av både invånare i 
närliggande län och även nationellt vilket ökar attraktiviteten för Jönköpings län. Målet är att varje 
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år arrangera minst två konserter/endagsfestivaler samt två-tre mindre 
trivselarrangemang/pubkvällar med DJ med historisk anknytning och utbildande ambition inom 
genren.  
Riksteatern Jönköpings län Pilotprojekt Kultur på 

landsbygd, Jönköpings län 
570 000 

Etablering, Syfte och mål: Projektet syftar till att öppna mötesplatser på landsbygden. Återskapa 
friktionsytor på platser där kommunala och offentliga institutioner och verksamheter sedan länge 
upphört och där bensinstationen och affären lagts ned för sviktande ekonomi. För att kunna 
upprätthålla delaktighet och medskapande av framtidens samhälle måste mötesplatser finnas där 
människor bor oavsett om de bor i staden eller på landsbygden. Här kan scenkonsten bli den 
faktor som återskapar detta. Vi vill skapa återkommande scenkonsthändelser i landsbygdens 
samlingslokaler. Identifiera ett antal samlingslokaler runt om i regionen som inbjudes att bli 
pilotarrangörer. Utbilda i arrangörskap och utveckla ett regionalt system för småplatsarrangörer. 
Utveckla och anpassa scenkonst för arrangemang i små samlingslokaler.  
Circular Centre Ekonomisk 
förening 

Rädda mitt språk – ett 
utrotningshotat kulturarv 

1 162 000 
(3 år?) 

Etablering, Syfte och mål: Att bevara språket suryoto och standardisera dess alfabet till latinska 
bokstäver så att det går att använda världen över. Att skapa verktyg med standardiserade latinska 
bokstäver och förutsättningar at lära sig suryoto. Ge dagens och morgondagens barn möjlighet att 
bära vidare sitt språk och därmed även sitt kulturarv. Ge människor en trygg identitet och 
självrespekt  vilket innebär att de får lättare att integrera sig i samhället att vara självsäkra 
individer med en sund självbild. Målet är att lära och bevara språket för barn och intresserade 
genom att skapa ett latinskt alfabet som sedan används i praktiken. Skapa en läroplattform som 
består av olika verktyg och läromedel för inlärandet av suryoto. Att skapa litteratur, spel och 
appar, kurser och läger för språkinlärning och språkutveckling via plattformen. 
Huskvarna hembygdsförening Från medeltida fästning till stad 

i världen 
150 000 

Etablering, Syfte och mål: Syftet med projektet är att få till en utställning som kan inspirera och 
locka fler besökare till museet. Detta genom att tydliggöra Kruthusets historia, men även visa på 
Huskvarnas historia ur flera perspektiv. Förändringarna ska också göra att museet får ett 
modernare uttryck och vara klart inför föreningens 100 års jubileum. Målet är att locka fler och 
nya besökare, inte minst yngre besökare som ska attraheras. 
Teater Tamauer Etablering av Teater Tamauer i 

GGVV 
210 000 

Etablering, Syfte och mål: Att etablera en teaterverksamhet i GGVV -området som utbildar och 
utvecklar deltagare och skapar teaterproduktioner under namnet Teater Tamauer år 2021-2022. 
Att etablera en ny infrastruktur för samverkan som sannolikt innefattar hela regionen. 
Wremers Musikproduktion Kollektiv Ljungeld 275 000 
Scenproduktion, produktionens syfte och mål: Att genom musik och teater visa att världen 
behöver olika personligheter - och att alla, oavsett bakgrund, läggning eller hudfärg, är lika mycket 
värda. 
Fajr Jacoub/SPEGEL 81 mg Miss Julie 188 000 
Filmproduktion, Syfte: Syftet är att med ny horisont och kreativt utrymme filma ett psykologiskt 
drama där flykt, integration, rasism, språk, missbruk, kärlek och svek ingår. Filmen blandar 
litterärt, konstnärligt och filosofiskt perspektiv där karaktärerna är hämtade från Strindbergs 
Fröken Julie. Samtidigt ingår karaktärerna även i en uppsättning av pjäsen Fröken Julie och man 
får se hur de utvecklas och smälter samman. Filmen 81 mg handlar om en legend som är 
ofullständig och aldrig kan bli avslutad. En myt som är öppen för ny tolkning, ny kreativ mening; 
filmens karaktärer svarar på den ursprungliga pjäsens poetik och logik samtidigt som de tar sina 
oberoende vägar och mening, samtidigt som de är orkestrerade visuellt av ljus- och 
färgkompositionen som artikulerar en annan estetik, förankrad på en plats byggd för mänsklig 
isolering och elände som varje ny exil orsakar människor. Skådespelarna är från olika länder.  
Stockholms Konstnärliga 
Högskola 

Svenska Vapen (arbetstitel) 50 000 

Filmproduktion, Syfte: Vi ämnar skapa en film som är både spännande och berör tittaren men som 
också lyfter ett viktigt ämne. Sverige är en av världens ledande vapenexportörer och vi tillverkar 
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mer än bara radioteknik, något som många inte vet. Cirka 40% av exportinkomsterna kommer från 
krigsmateriel vars huvudsyfte är att döda. Tex granatkastare, missiler och jas planet. Vi vill inte att 
filmen enbart ska kritisera vapenexporten utan vi vill visa upp en problematik som vi anser inte 
tidigare gjorts. 
Film och fotoförening Tidsresa genom Sverige 100 000 
Filmproduktion, Syfte: Att roa barn och ungdomar med ett spännande äventyr, men med historisk 
touch. Man kan kalla genren; ”Historiefiction med spår av sanning”. Att vårt geografiska område 
kan producera kvalité och inte bara större städer och bolag som Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Att sätta Jkg län på kartan som filmcentrum, men även att visa upp Sveriges historia ur vårt 
perspektiv dvs sett med en radie runt vårt område. Att lyfta svensk historia och blåsa 
liv i gamla svenska regenter via artefakter runt oss. Att få vara stolta över vårt kulturarv och låta 
den känslan gå i arv. 
Verité Production The dilemma 194 000 
Filmproduktion, Syfte: In this film we will give consideration to disabled people as pertaining to 
the pandemic impact of having a voice, we will also give space for those close to them to monitor 
their suffering. This film will show how those close to these persons come into conflict with life 
and their surroundings. The film will explain the lives of families, the lives of persons, and will 
shed light again on what this segment of society suffers in their lives. It will discusses types and 
levels of mentally disabled, the education and training of the mentally disabled, and the 
importance of recreational activities, socialization, institutionalization, and family life. 
Frontline Production Förklädd Gud 50 000 
Filmproduktion, Syfte: Att visa på betydelsen att våga vara sig själv även om personer i en grupp 
anser något annat eller tycker att beslutet är fel. Att våga frigöra sig från en grupp. 
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From:                                 Johannes Koole
Sent:                                  Mon, 18 Jan 2021 10:41:39 +0100
To:                                      Utbildning och kultur
Subject:                             Re: Information till ansökande för projektbidrag

Hej!

Tyvärr måste jag meddela att vi efter samråd med vår styrelse har bestämt oss att ställa in 
SmåBUS Barnbokskonferens 2021.
Med deltagare från olika länder och oron kring pandemin är det fortfarande inte möjligt att 
marknadsföra en internationell live event.

Ni får alltså bortse från vår ansökan för projektbidrag.

Jag hoppas verkligen att vi kan samarbeta i framtiden och önskar er allt bra i hanteringen av 
utmaningarna.

Med vänliga hälsningar,

Johannes Koole
kassör SmåBUS
Björköbyvägen 43
574 95 Björköby
SVERIGE (SWEDEN)
+46 (0)76 771 44 60

Den ons 25 nov. 2020 kl 18:06 skrev Utbildning och kultur <utbildning.kultur@rjl.se>:

Hej,

Du får det här mejlet för att du ansökt om projektbidrag från Region Jönköpings län. Din 
ansökan är mottagen och handläggning pågår. 

Det är nu inte längre möjligt att skicka in kompletteringar om det inte har kommunicerats med 
oss. Vid behov av fördjupad information kring din ansökan så kommer vi ta vidare kontakt. 

 

Ärendet ”Projektbidrag” kommer att beredas av Regionens politiska kulturutskott i december i 
år. Beslut om fördelningen av projektbidrag kommer att tas av Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet (ANA) den 27 januari 2021. 

Besked med beslut gällande din ansökan kommer att kommuniceras ut via mejl påföljande 
vecka. 
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Med vänlig hälsning 

Annie Johansson 
Kulturutvecklare

010-242 45 16 
Annie.a.Johansson@rjl.se  

Stab 

Utbildning och kultur
Region Jönköpings län
www.rjl.se

 

 

Följ gärna Kultur, Region Jönköpings län på Facebook

Här kan du läsa om Region Jönköping läns kulturbidrag
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 10  
 
Förlängning av Regionalt serviceprogram 
Diarienummer: RJL 2020/2365 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden  

 Godkänna att Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2014-
2020 förlängs för att gälla t.o.m. 2022. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet godkände i februari 
2019 det reviderade och förlängda serviceprogrammet. Nu behöver 
programmet förlängas t.o.m. 2022 bl.a. för att stämma överens med 
Landsbygdsprogrammet som blivit försenat så att ett nytt kommer att börja 
gälla från 2023. Under den närmaste tiden kommer Tillväxtverket att 
komma med nya riktlinjer om vad ett nytt serviceprogram ska innehålla. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08 
 Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2014-2020 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2020-12-08 RJL 2020/2365 

 
  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Förlängning av Regionalt 
serviceprogram 
Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

 Godkänner att Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2014-2020 
förlängs för att gälla t.o.m. 2022. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet godkände i februari 2019 
det reviderade och förlängda serviceprogrammet. Nu behöver programmet 
förlängas t.o.m. 2022 bl.a. för att stämma överens med Landsbygdsprogrammet 
som blivit försenat så att ett nytt kommer att börja gälla från 2023. Under den 
närmaste tiden kommer Tillväxtverket att komma med nya riktlinjer om vad ett 
nytt serviceprogram ska innehålla. 

Information i ärendet 
Länsstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att ta fram ett regionalt 
serviceprogram (RSP) för åren 2014-2018 med Tillväxtverkets riktlinjer som 
grund. I och med regionbildningen övertog Region Jönköpings län ansvaret för 
programmet och det förlängdes efter revidering och gäller nu 2014-2020. Det 
regionala serviceprogrammet är ett av verktygen för genomförandet av 
regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 
2015-2020. Serviceprogrammet är också ett underlag för arbetet med att uppfylla 
målen i Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. 
Regionala serviceprogram 2014–2020  ska ses som länens strategier för att 
samordna insatser och aktörer i arbetet att behålla och utveckla kommersiell 
service (bl.a. dagligvaror, drivmedel, post/paket, apotek, grundläggande 
betaltjänster) i landsbygder. 
Under 2021 kommer arbetet med ett nytt serviceprogram att påbörjas. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-08 
 Regionalt serviceprogram för Jönköpings län 2014-2020 

 

159



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2020/2365 

 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Ulf Fransson 
T.f. regional utvecklingsdirektör 

Ante Jankovic 
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö 
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Sammanfattning  
Länsstyrelsen fick i uppdrag från regeringen att ta fram ett regionalt serviceprogram för 
åren 2014-2018 med Tillväxtverkets riktlinjer som grund. Vägledande för programmet var 
att det skulle utgå från de regionala förutsättningarna och bli ett operativt arbetsdokument. 
Jönköpings län hade och har en ökande befolkningstillväxt men flera utmaningar finns för 
de mindre kommunerna som har minskande befolkningstillväxt och försämrade möjlighe-
ter till bibehållen och utvecklad service utanför huvudorten. 
I och med regionbildningen övertog Region Jönköpings län ansvaret för programmet och 
förlänger nu programmet efter viss revidering till 2020.

Insatserna under föregående programperiod åren 2010-2013 präglades av en begynnande 
optimism där färre butiker lades ner. Det operativa arbetet i tidigare program har till stor 
del genomförts av Landsbygdsmentorerna som coachat och utbildat handlarna i de 39 stra-
tegiska butikerna i länet som då var de sista på sin ort. 

En analys har gjorts kring tillgången till dagligvaruhandel och drivmedel i utsatta områden. 
Tre delar för möjlighet till lönsam verksamhet för lanthandlare har identifierats; företagan-
de, köptrohet och kontakter med myndigheter. 

De prioriterade insatserna för programmet utgår från huvudområdena tillväxt, tillgänglighet 
och samverkan med insatser kopplade till resultatmål. Programmet började gälla 1 april 
2014 och förlängs nu till och med 2020.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län i nära samråd med Region-
förbundet samt kommunala och lokala aktörer i länet. Revideringen har gjorts av Region 
Jönköpings län i samarbete med Länsstyrelsen. Programmet har också varit på remiss i lä-
nets kommuner.
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Inledning
Regeringen gav Länsstyrelsen i Jönköpings län uppdraget att utarbeta ett regionalt service-
program för perioden 2014-2018. I och med regionbildningen överfördes ansvaret för pro-
grammet till Region Jönköpings län och regionen har sedan fått ett erbjudande om att för-
länga programmet till 2020 och i samband med det uppdatera programmet.
Syftet med programmet är att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig 
service på gles- och landsbygden. I regeringsuppdraget anges att programmet ska utformas 
utifrån erfarenheter från tidigare programperiod, vara förankrade i en analys av behoven i 
länet och utformas för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av programmet. 

Länsstyrelsen har arbetat i programform med frågor rörande kommersiell service på lands-
bygden i en tidigare programperiod mellan åren 2010-2013. Genom att aktivt arbeta utifrån 
ett program skapas länsövergripande samverkan, en bättre helhetssyn och en tydligare upp-
följning. Revideringen av programmet har gjorts av Region Jönköpings län i samarbete med 
Länsstyrelsen och har varit på remiss i länets kommuner.
Målet med den regionala tillväxtpolitiken och den politiska inriktningen för landsbygdsut-
veckling är att människor ska kunna bo, arbeta och driva näringar i alla delar av landet. Re-
geringen har i olika sammanhang deklarerat att tillgång till service är en förutsättning för 
tillväxt. Går det inte att tanka bilen eller handla mat inom rimliga avstånd är det svårt för en 
bygd att vara attraktiv för människor, företag och besökare 

Riktlinjer
Tillväxtverket fick i uppdrag att ta fram riktlinjer för framtagande och genomförande av re-
gionala serviceprogram 2014-2018. I tidigare program 2010-2013 har Tillväxtverket haft i 
uppdrag att stödja länen och att årligen rapportera om det regionala arbetet till Näringsde-
partementet. 

Det Regionala serviceprogrammet började gälla från och med den 1 april 2014 och revide-
ringen från 1 januari 2019.

I riktlinjerna från Tillväxtverket framgår tre delar för samverkan  
 Regionalt och lokalt engagemang och deltagande – aktörer på alla nivåer bör sam-

arbeta för att skapa attraktiva livs- och boendemiljöer. 
 Partnerskap – ett aktivt partnerskap för servicefrågorna i länet och synergier med and-

ra program. 
 Hållbarhetsdimensionerna – de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna 

ska genomsyra framtagande av program och det regionala tillväxtarbetet. Det innebär 
bland annat ett inkluderande perspektiv och medvetenhet om frågor som rör jämställd-
het, integration och mångfald i genomförande av program, strategier och insatser.  

I riktlinjerna för programinnehåll framgår fyra delar
 Analys – servicenivå, regionala förutsättningar och omständigheter ska sammanställas 

och anlyseras för att skapa en tydlig bild av tillgängligheten av service på landsbygden.   
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 Prioriterade områden – utifrån analysen ska prioriterade områden tas fram kopplade 
till insatser och konkreta mål. 

 Avgränsning – tillgången till kommersiell service är vägledande med inriktning på dag-
ligvaruhandel och drivmedelsanläggningar.

 Uppföljning, utvärdering och lärande – för att bättre följa upp och utvärdera resulta-
tet av programmets insatser ska det ingå en metod för uppföljningen. 
En uppföljning behövs för att komma fram till hur arbetet ska bedrivas efter 2020.

Tillväxtverket ansvarar för en årlig nationell uppföljning till Näringsdepartementet. Inne-
hållet i uppföljningen är från länens återrapportering och har som syfte att ge en samman-
fattande bild av de regionala insatserna för kommersiell service.  

I det regionala programmet används (om inget annat anges) definitionen av landsbygd som 
är framtagen av f.d. Glesbygdsverket. Landsbygd definieras som områden utanför tätorter 
med mer än 3000 invånare och med 5 minuters bilväg i radie från tätorten. 
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Bakgrund
Jönköpings län består av 13 kommuner och omfattar nordvästra delen av Småland och syd-
östra Västergötland och har en total yta på 10 495 km2. Länet täcks till nästan 70 procent 
av skog och har mer än 2 300 sjöar samt flera stora vattendrag. Viktiga naturområden är 
bland annat Store Mosse som är Sveriges största myrområde söder om Lappland1 och det 
unika kulturlandskapet Östra Vätterbranterna som utsetts till biosfärområde av 
UNESCO.  

Befolkningsutveckling
Sista december 2017 hade Jönköpings län strax över 357 000 invånare. Länet har ca 34 in-
vånare per km2 och är folkrikast och mest tätbefolkat av Smålandslänen. Det finns fler män 
än kvinnor2. En stor invandring är en bidragande faktor till att invånarantalet ökat trots ne-
gativt inrikes flyttnetto. Andelen utlandsfödda av befolkningen är 17,1 procent, vilket är nå-
got lägre än riksgenomsnittet (18,5 procent). Den kommun som har högst andel utlands-
födda är Gnosjö med 25,1 procent. Lägst andel har Habo med 7,6 procent. 
Under de senaste åren har ett högt födelsenetto också bidragit till folkmängdsökningen. 
Ungefär 38 procent (2016) av befolkningen i Jönköpings län bor på landsbygden eller i 
småorter.  

Sverige hade en befolkningsökning under 2017 på 1,3 procent eller ca 125 000 personer. 
Av landets 290 kommuner hade 225 en befolkningstillväxt under 2017, en kommun hade 
oförändrad folkmängd och de resterande 64 kommunerna hade en befolkningsminskning. 
Alla länets 13 kommuner hade en positiv befolkningsutveckling 2017. Aneby kommun öka-
de mest och Gislaveds kommun minst.  

Befolkningstillväxt (%) 2017

Aneby Habo Eksjö JönköpingVaggeryd Mullsjö Gnosjö Nässjö Värnamo Sävsjö Vetlanda Tranås Gislaved
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Källa: SCB 

1 http://www.ne.se/
2 SCB, folkmängd efter region, kön och år.
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Sverige har en åldrande befolkning. Medelåldern har ökat från 40,0 år 1998 till 43,7 år 2017. 
Medelåldern i Jönköpings län har stigit från 40,1 år 1998 till 41,4 år 2017. 
Andelen 65 år och äldre har under samma period ökat från 18,5 procent till 20,6 procent i 
Jönköpings län. Motsvarande utveckling för riket är 17,4  till 19,8 procent. 
De demografiska utmaningarna är globala och påverkar utvecklingen på mindre orter där 
en åldrande befolkning exempelvis har större behov av vård. 
Diagrammet nedan visar andel personer 65 år och äldre i länets kommuner där Habo har 
en relativt ung befolkning med minst andel av befolkningen i ålderskategorin 65 år och 
uppåt. 

Befolkning 65 + år (%) 1998 och 2017
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Källa: SCB

I Jönköpings län finns det 92 tätorter (inklusive 13 kommunhuvudorter) 2017. Tätort defi-
nieras som ett område med minst 200 invånare med max 200 meter mellan husen och som 
mest 50 procent fritidshus3. Med småort menas enligt SCB:s definition sammanhängande 
bebyggelse med 50-199 invånare och högst 150 meter mellan husen. Övrigt definieras 
landsbygd.

3 http://www.scb.se

167



Regionalt serviceprogram – Jönköpings län 2014-2020

8

Andel invånare i landsbygd, tätort och småort respektive kommunhuvudort 2017

Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo JönköpingMullsjö Nässjö Sävsjö TranåsVaggerydVetlandaVärnamo
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Landsbygd, småorter och tätorter varav Kommunhuvudort

Antal invånare på landsbygd/småort respektive 
kommunhuvudort

 Landsbygd, småorter och tätorter kommunhuvudort
Aneby 3138 3638
Eksjö 7031 10385
Gislaved 19398 10231
Gnosjö 5160 4573
Habo 3806 8039
Jönköping 41377 96104
Mullsjö 1624 5704
Nässjö 12946 18232
Sävsjö 6023 5473
Tranås 4119 14775
Vaggeryd 4570 9270 *
Vetlanda 13747 13668
Värnamo 14637 19569

* OBS! både Vaggeryd och Skillingaryd räknas som kommunhuvudorter i denna sammanställning

Källa: SCB
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Sysselsättning
De som var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Jönköpings län uppgick i april 
2018 till 6,0 procent vilket är under rikssnittet på 7,0 procent. Nässjö hade högst andel på 
8,8 procent. För yngre i åldersgruppen mellan 18-24 år var 7,4 procent arbetslösa eller i 
program med aktivitetsstöd vilket är under rikssnittet. Arbetslösheten bland unga har på ett 
år minskat med 7 procent4.  Bland utlandsfödda var arbetslösheten över 21 procent. 

Näringsliv 
Jönköpings län har en tradition av företagande och entreprenörskap. Näringslivet är i stor 
utsträckning inriktat mot verkstads- och tillverkningsindustrin. Under 2017 registrerades 
1779 nya företag5. Jönköpings län är ett av de mest företagstäta i landet. En undersökning 
visar att både nya och befintliga företag har större chans att överleva i Jönköpings län om 
man jämför med övriga delar av landet. Företagen har dock en lägre tillväxttakt i antalet ny-
anställda6.    

De träbaserade näringarna är viktiga för Jönköpings län och har dessutom en hög föräd-
lingsgrad. Virkesförrådet per ha skogsmark hör till de största i landet och skogen täcker un-
gefär 2/3 av den totala arealen. Det finns en stor utvecklingspotential inom branschen med 
initiativ som Smart Housing Småland och Möbelklustret. Idag ligger 50 procent av landets 
totala träindustri i Jönköpings län och innefattar allt från mindre snickerier och designföre-
tag till internationellt ledande möbeltillverkare. Träregion Småland är en gemensam strategi 
antagen av de småländska länsstyrelserna och regionförbunden och har som syfte att stärka 
träindustrins attraktionskraft. I Småland som helhet finns det runt 20 000 personer verk-
samma i den trärelaterade industrin7. 

I slutet av 2017 antogs en skogsstrategi som tagits fram av de tre smålandslänens länsstyrel-
ser och regionorganisationer m.fl. och den ska bidra till en utveckling där företagande med 
koppling till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart 
sätt.

Arbetsmarknaden är mer segregerad jämfört med Sverige som helhet och det vanligaste yr-
ket för kvinnor är inom vård- och omsorg. För män är det vanligaste lagerpersonal och 
transportledare8. Av nystartade företag startades 29 % av kvinnor vilket är lägre än i riket 
som helhet.

Erfarenheter från tidigare programperiod
Länsstyrelsen har arbetat med andra program såsom Landsbygdsprogrammet där insatser 
har gjorts för att utveckla servicepunkter kopplat till lanthandel. Jönköpings län tog 2013 
fram en ny Regional utvecklingsstrategi (RUS) där Länsstyrelsen varit en aktiv part till Regi-
onförbundet i framtagandet av strategin. Detta ledde till en fördjupad samverkan med Regi-
onförbundet inte minst inom livsmiljö och attraktivitet och i arbetet med kommunernas 

4  SCB och Arbetsförmedlingen
5 https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/
6 Internationella handelshögskolan, Platsbunden innovationsförmåga och arbetskraftens sammansättning, 2014 
7 http://www.traregionsmaland.se/
8 Länsstyrelsen/Region Jönköpings län På tal om kvinnor och män Jönköpings län 2017
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översiktsplaner. Mycket av arbetet inom det regionala serviceprogrammet har gjorts tillsam-
mans med Landsbygdsmentorerna (en ekonomisk förening som arbetar med mentorshjälp 
inom kommersiell service). Landsbygdsmentorernas arbete har finansierats av Landsbygds-
programmet, regionala tillväxtmedel samt av flera kommuner. Programmets insatser finan-
sierades genom regionala tillväxtmedel samt de tilldelade extramedel som årligen fördelas 
av Tillväxtverket. 
Sedan 2015 pågår ett nytt projekt med Landsbygdsmentorerna där Länsstyrelsen och Regi-
on Jönköpings län delar på finansieringen. Här har flera butiker höjt sin standard, det har 
bl.a. gällt ökad tillgänglighet och bättre kylutrustning (miljövänligare köldmedium och ener-
gisnålare). I flera butiker som t.ex., Kvillsfors, Sandhem och Gripenberg har förändringarna 
ökat lönsamheten. Landsbygdsmentorerna har också varit ett stöd vid ägarskiften.

Det har under programperioden blivit en ökad medvetenhet om möjligheterna kring sam-
ordning av kommersiell och offentlig service. Ett exempel är butiken i Hult som tillsam-
mans med kommunen installerat en hörna med medborgarinformation. Detta har gjort att 
andra butiker blivit intresserade och gjort liknande insatser. Även butiken i Sandsjöfors har 
en servicepunkt och numera har också butiken i Brandstorp en del material som t.ex. tu-
ristinformation. 

Projekt med inriktning på betaltjänster och energieffektivisering som påbörjades under 
2014 har lett till att fler butiker sett över sin energiförbrukning och gjort investeringar. 
Två länskonferenser med koppling till service genomfördes 2014-2015. 
2016 genomfördes en servicekonferens av Länsstyrelse och Region Jönköpings län tillsam-
mans där särskilt bredbandsfrågorna diskuterades. I början av 2018 hölls en Servicekonfe-
rens där bl. a. uppdateringen av serviceprogrammet diskuterades
Efterfrågan på hemsändningsbidrag bedöms i stort sett vara oförändrad för kommande år 
och inom detta stöd sökte fyra kommuner finansiering från Länsstyrelsen tidigare. Service-
bidrag och Hemsändningsbidrag hanteras numera av Region Jönköpings län och ansök-
ningarna om servicebidrag har ökat och fyra kommuner har sökt och fått hemsändningsbi-
drag för 2017.
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Analys
Kommersiell och offentlig service kan omfatta en mängd olika områden men de mest vä-
sentliga delarna för att kunna leva i landsbygdsområden är att ha god tillgång till livs- och 
drivmedel. Analysen och programmets insatser är främst fokuserat kring detta. Många buti-
ker har också paketservice, är apoteksombud och utför betaltjänster (som innefattar att ta 
ut kontanter, betalningsförmedling över disk och att ta hand om dagskassa). Andra områ-
den som är viktiga för landsbygden ska naturligtvis samverka för att öka attraktiviteten på 
en ort men behandlas mer djupgående i andra program och åtgärder. 

Alla medborgare har rätt till en god offentlig service och ska även ha god tillgång till kom-
mersiell service. Servicegivare kan vara statliga myndigheter eller bolag, landsting/region, 
kommuner eller kommunala bolag samt privata eller ideella aktörer. 

I relation till den offentliga servicen är den enskildes perspektiv tvärsektoriellt och utgår 
från en vilja att det dagliga livet, sysselsättning och försörjning ska fungera så bra som möj-
ligt. Drivkrafter för att förbättra samverkan av kommunal och statlig service har funnits un-
der lång tid.  
Det finns flera goda exempel från länet där man har tagit initiativ för samlokalisering av of-
fentliga tjänster som exempelvis i Nässjö kommun där man har byggt ut sina biblioteksfilia-
ler med medborgarkontor i fyra strategiska mindre orter i kommunen. 

I figuren nedan så visas de olika delar av service som kan ingå i serviceutbudet på landsbyg-
den. Kollektivtrafik, IT/bredband och transport/logistik är ramen för fungerande service 
och är sedan indelat i olika segment som är offentlig- eller kommersiell service och där det 
även kan finnas varianter som blandar de båda. Genom att hitta lokala förutsättningar för 
samordning så kan nya lösningar, entreprenörskap, information och lärande främjas och bi-
dra till utveckling på orten.    

För att uppnå en god tillgänglighet till den service som behövs i det dagliga livet är det vik-
tigt att beakta bland annat fysiskt placering, kollektivtrafikens stråk och hållplatser samt in-
frastrukturens standard och sträckning. Om den kommersiella och offentliga servicen är 
samlokaliserad på en ort är det självklart enklare att ansluta en frekvent och fungerade kol-
lektivtrafik till denna punkt än om butiker och service inrättningar ligger utspridda över en 
större yta.
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Källa: Tillväxtverket

Dagligvaruhandel 
En sammanställning med uppgifter från Tillväxtanalys visar att antalet dagligvarubutiker i 
Jönköpings län 1996 var 243. Dessa minskade och 2017 fanns 197 butiker kvar. I landet 
som helhet har 27 procent av dagligvarubutikerna lagts ner sedan 1996. De små butikerna i 
både tätorter och i landsbygdsområden har minskat medan den allra största typen av buti-
ker har blivit fler.9 Här räknas alla butiker med dagligvaror in även de som inte har fullt sor-
timent.
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9 Tillväxtanalys, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2012, rapport 2013:04 och Tillväxtverket, Tillgänglighet till 
kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
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Fördelning per kommun med antal butiker som är de sista/enda på 
orten i Jönköpings län 2018

Eksjö 2
Gislaved 5
Gnosjö 2
Habo 1
Jönköping 5
Mullsjö 1
Nässjö 6
Sävsjö 3
Tranås 1
Vetlanda 6
Värnamo 4
Totalt 39
Källa: Region Jönköpings län tillsammans med Landsbygdsmentorerna

Det finns några butiker till på mindre orter men dessa har inte vad Tillväxtverket kallar ett 
mångsidigt utbud av dagligvaror som definieras som minst 1000 artiklar, varav varugrup-
perna mejeri, charkvaror, ägg, färskt bröd, frukt och grönsaker bör finnas representerade. 
De senaste årens minskning av butiker beror främst på detta, butikerna finns kvar men har 
ett mindre utbud.
Omsättningen varierar stort bland ovanstående butiker och låg 2016 från omkring 2 miljo-
ner upp till 35 miljoner enligt Tillväxtverkets sammanställningar.

Serviceutbudet i affärerna är en viktig del för attraktiviteten i butiken och för att få en bred 
bas för lönsamheten. Det har blivit tydligare att bred service är något som efterfrågas från 
landsbygdsbor. Samtidigt finns det exempel där det inte endast är dagligvaruhandeln som 
står för servicen. Ett exempel på detta är Bodafors där kiosken på orten är post- och 
spelombud. 

Länsstyrelsen har arbetat med aktiviteter och insatser utifrån det regionala serviceprogram-
met 2010-2013 samt genom anvisningarna i förordning (2000:284) om stöd till kommersiell 
service. I förordningen finns beskrivet hanteringen av olika stödinsatser som delas in i inve-
steringsstöd, investeringslån, servicebidrag och hemsändningsbidrag. 
Sedan 2015 finns också särskilt driftstöd som hanteras av Region Jönköpings län som nu-
mera också hanterar servicebidrag och hemsändningsbidrag. 
Investeringsbidrag kommer från 2019 också att handläggas av Region Jönköpings län.

Antalet butiker på enbutiksorter har totalt minskat något under perioden, fyra butiker har 
lagts ned åren 2010- 2012. Enligt Tillväxtverkets rapport10 har antalet butiker totalt i länet 
ökat med sju butiker sedan 2008 men ökningen har skett i större tätorter.  Under de senaste 
åren har dock några butiker dragit ner på sortimentet och finns kvar men kan inte ge full 
service av dagligvaror. Glädjande är att butiken i Rörvik återöppnades under 2017.

Investeringsstöden har ökat beloppsmässigt under perioden på grund av större satsningar i 
ett antal butiker med ombyggnation men antalet har varit jämt med ca 8-9 stycken per år. 

10 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
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Under 2017 beviljades tio investeringsstöd på sammanlagt 3,5 miljoner. Efterfrågan på 
hemsändningsbidrag har minskat när det gäller antalet kommuner då det söktes av 5 
kommuner 2010 och 2017 av 4 kommuner. Volymmässigt så har summan av stöd varit re-
lativt konstant runt 300 000 kr per år.  Stöd i form av servicebidrag till lanthandlarna har 
ökat något under de senaste åren men har beviljats restriktivt och i samband med 
exempelvis sjukdomsfall eller liknande. Varken Länsstyrelsen eller Region Jönköpings län 
och har tillämpat stödformen investeringslån. Det särskilda driftstödet har betalats ut till 
sexton butiker 2018. 
De kedjor som finns representerade i vårt län i vårt län är ICA, Coop,  Axfood 
(Tempo, Handlarn), B   ergendahl (Matöppet) och Menigo (Time, Nära dej).

Bilden nedan visar sista butiken på orten där de röda punkterna ses som strategiska daglig-
varubutiker. Det blir tydligt att vissa områden blir särskilt sårbara om den sista butiken för-
svinner och att avstånden till nästa butik försämrar tillgängligheten betydligt. 

Källa: Länsstyrelsen WebbGIS

Riktlinjerna för tillgänglighet varierar mellan länen. För drivmedelsanläggningar så har be-
dömningen från Länsstyrelsen i Jönköpings län varit att det är rimligt avstånd med ca 2 mil 
och ca 1 mil för dagligvaruhandel.  
I Tillväxtverkets material räknar man med sträckor i bil och då har mycket få personer i 
vårt län mer än 20 minuters resa till en dagligvarubutik och när det gäller konventionellt 
drivmedel har ingen mer än 20 minuter.
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Drivmedel 
Ett flertal drivmedelsanläggningar har lagts ner de senaste åren vilket främst har varit i de 
större tätorterna men även i mindre orter och på landsbygden. Flertalet riskerar att bli helt 
automatiserade vilket även då drabbar servicenivån. En möjlighet och utmaning för lands-
bygden är utveckling till miljövänliga bränslen. 

Källa: Pipos Serviceanalys

I kartbilden visas konventionella drivmedelsanläggningar i länet där man kan se vissa utsat-
ta områden särskilt i de sydöstra delarna. Där har även samhällsföreningar börjat engagera 
sig för att underlätta möjligheten att kunna tanka.  

Tillgängligheten till drivmedel på landsbygden har förbättrats något sedan 2014 då det en-
ligt Tillväxtverkets rapport11 finns 58 anläggningar 2018 mot 48 år 2014 utanför de största 
tätorterna
En utmaning som framgår av miljöbalken är det ansvar en ägare har för en eventuell miljö-
skada från en drivmedelsanläggning. Detta kan påverka möjligheten att avveckla eller sälja 
en verksamhet. Enligt Miljöbalken (1998:800) 2 kap, Ansvar för skadad miljö 8§ framgår 
det att alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller gjort en åtgärd som orsakat 
en miljöskada ansvarar till dess skadan har upphört. 

11 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249

175



Regionalt serviceprogram – Jönköpings län 2014-2020

16

Det är fortfarande ont om tankstationer för förnybart bränsle som biogas och laddstationer för 
elfordon utanför tätorterna. Men när det gäller laddstationer finns numera en möjlighet via Kli-
matklivet som administreras av Naturvårdsverket att få stöd för att installera en station vid t.ex. 
en butik.

Betaltjänster
De ekonomiska flödena är en av de viktigaste funktionerna i ett samhälle och där går ut-
vecklingen mot mindre kontanthantering och mer digitala lösningar. Länsstyrelsen arbetar 
med bevakning av grundläggande betaltjänster vilket innebär möjligheten att betala räkning-
ar, ta ut kontanter och sätta in dagskassor. Betaltjänster ger förutsättningar för andra typer 
av service och är väsentligt för att livet ska fungera för privatpersoner och för näringslivet. 
Utvecklingen de senaste åren är att fler banker upphör med kontanthantering med hänvis-
ning till minskad efterfrågan, dålig lönsamhet och förbättrad säkerhet för sina anställda. 
Många handlare har istället upplevt en ökad efterfrågan på kontanter och säkerhetsrisken 
för handlare har ökat. Under 2014 anmäldes 772 rån 12 i landet. 
I Jönköpings län har antalet serviceställen för kontanthantering minskat från 138 till 117 se-
dan 201413 men därutöver kan man ofta ta ut kontanter i dagligvarubutiker i samband med 
köp vilket ofta kan ha stor betydelse. Vissa butiker har utvecklat ett samarbete med civil-
samhället kring kontanthantering så att t.ex. en förening eller kyrka växlar in sina kontanter 
i butiken.
I Jönköpings län har över 2400 personer 20-30 km14 till närmaste kontantuttag från sin bo-
stad. Detta gör att många behöver alternativa sätt att få ut pengar som exempelvis i butik. 
Framförallt mindre företagare har problem med ökade avstånd till att sätta in dagskassor.
I Jönköpings län finns 34 serviceställen för dagskassehantering15.
Eftersom Sverige snabbare än ändra länder övergått till kontantfri hantering kan det vara 
problem för besöksnäringsföretagen på mindre orter när utländska besökare vill betala kon-
tant.

Bredband och mobiltäckning
En förutsättning för boende och näringsliv är en effektiv och fungerande IT- och bredbandsin-
frastruktur. Genom tillgång till bredband kan sämre fysisk tillgänglighet ersättas med en god 
tillgång till service via internetuppkoppling. Tillgång till bredband gör att företag kan kommer-
sialisera produkter på en global marknad och är nödvändig för branscher som exempelvis be-
söksnäringen. Ett fast bredband är det som i många fall efterfrågas då det mobila nätet ofta på-
verkas av omgivningens geografiska förutsättningar. I Jönköpings län har 71 procent av befolk-
ningen och 61 procent av arbetsställena tillgång till snabbt bredband med minst 100 Mbit/s 
faktisk hastighet. Skillnaderna mellan tätort och glesbygd är stora där andelarna är 76 respektive 
34 procent av befolkningen.16

12 http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/amnesomraden/butiksran/
13 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249
14 Pipos serviceanalys, Tillväxtverket
15 Pipos serviceanalys, Tillväxtverket
16 PTS 2017
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Post & paketutlämning
Genom den växande e-handeln i Sverige ökar också behovet av paketutlämning. Posten ar-
betar för att det ska finnas en god tillgänglighet för att kunna hämta paket och följer f.d. 
Glesbygdsverkets definitioner av vad som är landsbygd och tätort. Det finns ganska omfat-
tande kriterier för att kunna bli ett postombud med villkor för öppettider, handikappan-
passning m.m. Detta kan vara problematiskt för vissa verksamheter som vill vara paketom-
bud men inte har möjlighet att uppfylla alla etableringskriterier. Trafikverket har även sär-
skilda regler när det gäller utlämning av exempelvis körkort. Möjligheterna finns också via 
lantbrevbärarna som kan lämna ut paket till boende på landsbygden. 
I Jönköpings län finns 223 paketombud för Postnord, DB Schenker, DHL, Bussgods och 
UPS. (Bring saknas i statistiken)17

Företagande, köptrohet och kontakt 
med myndigheter
Vid samtal och träffar för kommersiell service med lanthandlare, kommunala företrädare 
och andra aktörer så har tre områden identifierats som väsentliga delar för ett framgångs-
rikt företagande. Lanthandlarens förmåga att driva verksamheten är fundamental men är in-
te enbart kopplat till den ekonomiska aspekten för verksamheten utan även till frågor om 
bemötande och kontakter med samhället. Kedjetillhörighet kan ha stor påverkan på verk-
samheten och behöver vara anpassat efter handlarens specifika behov för att inte få för 
höga avgifter och kunna dra nytta av olika profileringar. De vanligaste bland lanthandlarna i 
Jönköpings län är ICA, Axfood, Coop, Menigo och Bergendahls. 

För att verksamheten ska vara lönsam behövs köptrohet och lokal samverkan för att ha ett 
tillräckligt kundunderlag för butiken. Köptrohet kan ha olika innebörd men en definition är 
”kunds trohet till att handla i en viss butik eller att köpa varor av ett visst märke”18. Ökad 
medvetenhet bland ortsbefolkningen om hur lanthandel påverkar annan service på orten 
och att även utvecklingen för huspriser kan öka köptroheten. Detta finns det exempel på 
från en butik i länet där omsättningen ökade med 10 procent månaden efter att information 
gått ut från samhällsföreningen om hur värdefull butiken är för bygden. I en undersökning 
gjord av Hela Sverige Ska Leva bland 273 lanthandlare i Sverige listades köptrohet som den 
största utmaningen där 81 procent svarade att det är en stor eller mycket stor utmaning. De 
andra utmaningarna som handlarna listat som störst i undersökningen är kundunderlag och 
konkurrens från andra butiker19. 

Kontakter med kommun och andra myndigheter kan upplevas som krångliga och kan hind-
ra idéutveckling och entreprenörskap. En del som kommer vara viktig för fortsatt utveck-
ling är ett förenklat upphandlingsförfarande där mindre butiker kan få delar av de kommu-
nala avtalen. En viktig del är ett aktivt informationsarbete från kommuner där det exempel-
vis är en möjlighet att skicka informationsblad om saker att tänka på innan ett 
tillsynsbesök20.     

17 Tillväxtverket, Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2018 rapport 0249

18 https://www.dokumera.se/ordlista/k%C3%B6ptrohet.html 
19 Hela Sverige Ska Leva, Den svenska lanthandeln – om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en 
förening, rapport 2013 
20 Tillväxtverket, Rapport från lantbrukare till butiksägare – förenkla för kombinatörer på landsbygden, 
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Företagande

Samverkan / 
köptrohet

Tre väsentliga de-
lar för lönsam 

och fungerande 
verksamhet för 

lanthandlare

Kontakter med 
kommun &  myn-

digheter

För en hållbar utveckling behöver samhället ses som helhet där offentlig och kommersiell 
service samverkar för att skapa utveckling. Det lokala engagemanget är väsentligt och på-
verkas av motgångar, exempelvis påverkar en nedlagd skola lokalsamhället21. Det samma 
gäller det motsatta där samhällsföreningar fått stort engagemang genom att lyckas genom-
föra en insats och därefter fortsatt vidare till nya mål. 

Insatser för bibehållen och god service som är långsiktiga och skapar förutsättningar för 
kommande generationer har även förutsättningar att skapa engagemang och effekter på 
kort sikt. 

21 Skolnedläggning på landsbygden, Magdalena Cedering, Uppsala universitet, s 104. 
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Avgränsningar
För att göra effektiva prioriteringar för tidigare Länsstyrelsens insatser och nu Region Jön-
köpings läns vid hantering av stöd till kommersiell service så har avgränsningar tagits fram 
med riktlinjer, prioriterade områden och stödnivå. Riktlinjerna är baserade på förordningen 
(2000:284) om stöd till kommersiell service och är ett stöd i prioriteringen av ansökningar 
som kommer in. Undantag från riktlinjer kan göras vid särskilda skäl. 

Riktlinjer för prioritering av ansökningar om stödinsatser:
 Sista/enda butiken eller drivmedelsansläggningen på orten.
 Stärker förutsättningarna för lönsamhet och ekonomisk bärkraft.
 Bidrar till att bibehålla eller öka sysselsättningen.
 Avståndet till närmaste butik ca 1 mil för invånarna i länet.
 Avstånd till närmaste drivmedelsanläggning ca 2 mil för invånare i länet.
 Tydligt lokalt behov, samråd med exempelvis samhällsförening och kommun.  
 Skall främja tillgänglighet för nysvenskar, personer med funktionsnedsättningar och äld-

re samt bidra till ökad mångfald och jämställdhet.  

Prioriterade områden för stödinsatser: 
 Innovativa lösningar inom exempelvis produkt-, logistik- eller tjänstesektorn. 
 Konkurrenskraft genom utökat serviceutbud
 Energisatsningar för minskad energiförbrukning.  

Stödnivå för ansökningar inom kommersiell service: 
 Stöd med högst 250 tkr per år till samma mottagare för investeringsbidrag. 
 50 procent i investeringsbidrag
 Möjlighet till 85 procent i investeringsbidrag i enlighet med förordningen.
 Stöd med högst 250 tkr per år till samma mottagare för servicebidrag i enlighet med 

förordningen. 
 Minst 20 000 kr i investeringsvolym för att ansökan ska hanteras. 
 Servicebidrag för verksamheter vid extraordinära behov (ex sjukdom) som ska motive-

ras tydligt av den sökande. 
 Det särskilda driftstödet till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen fördelas enligt 

bestämmelser i regeringsuppdrag (N2015/08916/HL). En butik kan få max 300 000 
per år. En butik som ska kunna få detta bidrag ska ha en nettoomsättning på högst 11 
miljoner för dagligvaror, ha öppet året runt och ligga mer än 10 km från en annan butik. 
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Den regionala processen
Den regionala processen är viktig för att löpande kunna följa utvecklingen och de föränd-
ringar som kommer under programåren. I figuren nedan framgår de olika delarna för ett 
aktivt arbete med kommersiell service kopplat till andra aktiviteter för regional tillväxt. 
Grundläggande är att Regionen och delvis Länsstyrelsen tar en aktiv roll att sprida kunska-
pen om programmet, vilka insatsmöjligheter som finns och kommunicerar detta till andra 
aktörer. Dialogen och samspelet skapas genom att strategiskt använda befintliga mötesplat-
ser och samtidigt finna de forum som saknas och samla de aktörer som kan tillföra och få 
ut mest av träffarna.

Den regionala processen för programmets genomförande och resultat.

Källa: Tillväxtverket

En viktig del i hur den regionala processen kommer att lyckas är aktivt deltagande i olika 
mötesplatser och engagerad dialog mellan aktörerna i länet. Detta är nödvändigt mellan 
myndigheterna som förvaltar olika program och verksamheter samt med ideell- och privat 
sektor. Exempel på dessa träffar är de kommunala handlarträffarna som genomförts i tidi-
gare programperiod. En del som kan utvecklas ytterligare är samspelet mellan myndigheter 
där den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett viktigt dokument för en gemensam 
målbild. 
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Omvärldsbevakning är nödvändigt för att programmets insatser ska vara aktuella och ge 
tydlig effekt. Här är inspel från nationella aktörer som Tillväxtverket och Post- och telesty-
relsen väsentliga, men också inspel från partnerskapet för serviceprogrammet och fram-
förallt de möten och intryck som kommer från befolkning och företagare i länet. 
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Koppling till övriga program för regional 
tillväxt
Samverkan med andra program är en förutsättning för effektiva insatser inom regional till-
växt. Genom dialog i partnerskap, vid prioriteringar och andra möten mellan organisationer 
så kommer utvecklingen stärkas genom en gemensam målbild. Nedan finns beskrivningar 
av de program som kommer att ha betydelse för verksamheterna för regional tillväxt inom 
det regionala serviceprogrammet.  

Regional utvecklingsstrategi 
I juni 2013 tog Regionstyrelsen beslut att fastställa den Regionala utvecklingsstrategin 
(RUS). RUS är en övergripande strategi som ska verka som ett paraply och vara vägledande 
för andra regionala insatser och satsningar från EU, staten och regionen. Strategin beskri-
ver de två målområdena näringsliv och livsmiljö. I en god livsmiljö beskrivs boende, ser-
vicefunktioner, kultur, mötesplatser, goda kommunikationer samt mångfald av människor 
och uttrycksmöjligheter. 

Den Regionala utvecklingsstrategin för region Jönköping 2025 beskriver fyra delstrategier 
som de mest betydelsefulla för regionens utveckling. Dessa är: 
1. En internationellt ledande industriregion 
2. Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag
3. Ett inkluderande samhälle 
4. En global livsmiljö

Inriktningen och beskrivningarna från RUS påverkar utformningen av det Regional service-
programmet där insatser för god service i hela länet faller in under målområdena näringsliv 
och livsmiljö. RUS tar upp resultatet från OECD:s rapport för Småland och Blekinge som 
poängterar att det finns en otydlig ansvars- och resursfördelning mellan offentliga organisa-
tioner som verkar inom regionala utvecklingspolitiken. Väl avgränsade verksamhetsområ-
den och dialog mellan regionala aktörer är viktigt. Här är serviceprogrammet en tydliggö-
rande faktor som kan främja kommunöverskridande samarbeten genom exempelvis läns-
träffar för service på landsbygden. 
Nu pågår en revidering av den Regionala utvecklingsstrategin och detta görs av regional ut-
veckling inom Region Jönköpings län. Den nya RUS:en ska antas av regionfullmäktige vå-
ren 2019. Tonvikten på god service i hela länet kommer att kvarstå.    

Regional transportplan
Den 28 augusti 2018 fastställde Regionfullmäktige en transportplan för Jönköpings län som 
ska gälla fram till 2029. Det strategiska läget för regionen gör att transportsystemet är av 
stor betydelse. Att möjliggöra för företag och privatpersoner att göra klimatsmarta resor 
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och transporter är viktig för en hållbar framtid. Utgiftsramen på 1 378 miljoner kronor 
kommer att under perioden investeras i prioriterade satsningar på: 

 Järnvägar – en utvecklad tågtrafik
 Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet
 Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafik

Under perioden har utgiftsramen därför bland annat budgeterats med 520 mkr för utveck-
ling av järnvägarna, 120 mkr för investering i kollektivtrafik och 240 mkr för utveckling av 
gång- och cykelvägar, investeringar för enskilda vägar är budgeterad med 25 mkr.

Både på regional och lokal nivå är tillgänglighet en viktig faktor för tillväxt och utveckling. 
Transportsystemet skapar tillgänglighet genom att överbrygga de geografiska avstånden det 
gör att människor och företag kommer närmare varandra och matchning på arbetsmarkna-
den ökar.

Jönköpings län har en gott utbud av kollektivtrafik. Placeringen av busshållplatser har dock 
betydelse för mindre orter. Det finns exempelvis en handlare som märkte skillnad i buti-
kens omsättning när en hållplats flyttades längre bort från butiken.

Bilden visar vägtyper för Jönköpings län och årsdygnstrafiken (ÅDT) på vanliga vägar, 
2014.
Källa: Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029
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Regionalt trafikförsörjningsprogram 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur kollektivtrafiken ska planeras 
på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kol-
lektivtrafiken är viktig för att vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlings-
mönster nu och i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtra-
fikstråk. Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för att ta fram det regionala tra-
fikförsörjningsprogrammet.
Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa mål för den regionala kollektivtra-
fiken. Utvärdering och förnyelse av programmet gjordes 2016.
Kollektivtrafiken ska erbjuda invånarna i Jönköpings län goda kommunikationer till och 
från orter inom länet, men också till angränsande län. Syftet är att underlätta resande till ar-
bete, studier, offentlig och privat service samt fritid. 
För att nå de mål som beskrivs i programmet krävs en rad strategier:
 Regional tillväxt, kollektivtrafiken utgör ett viktigt instrument för utökade arbets-

marknadsregioner samt är ett viktigt verktyg för att transportsystemens miljömässiga 
hållbarhet utvecklas.

 Samhällsplanering, Jönköpings län har trots en hög andel landsbygdsbefolkning en 
förhållandevis samlad struktur vilket möjliggör frekvent kollektivtrafik i de regionala 
stråk som beskrivits ovan. Detta innebär bra utbud av resmöjligheter för flertalet invå-
nare.

 En samlad och medveten bebyggelseplanering med rimliga avstånd till dessa stråk är en 
förutsättning för en attraktiv kollektivtrafik.

 Infrastruktur och roller, flera aktörer är inblandade i kollektivtrafikens infrastruktur. 
Länets kommuner, Region Jönköpings län samt Trafikverket har olika roller och i pro-
grammet beskrivs de förväntningar som finns på de olika aktörernas agerande. 

 Principer för trafikeringsupplägg samt nivåindelning, målsättningen att utveckla 
de trafikstarka stråken ligger fast med inriktningen att göra trafikutbudet ”bäst för 
flest”. Sambandet mellan restid och pendlingsbenägenhet är klarlagt vilket i sin tur ger 
en strävan att snabba upp trafiken där så är möjligt.
Programmet beskriver fyra olika nivåer på trafikutbud där en målsättning på turutbud 
beskrivs för varje nivå. Från högsta nivå 1 som betecknas storregionala stråk via nivå 2 
regionala stråk och nivå 3 stadstrafik till nivå 4 närtrafik. 

Smålands skogar får värden att växa - Regional 
skogsstrategi för Småland
I den regionala skogsstrategin som antogs i slutet av 2017 skrivs om skogens produktions-
värden, naturvärden, kulturmiljövärden och om skogen som möjlighet till rekreation men 
också om vilken viktig roll skogen har i omställningen till en biobaserad ekonomi och för 
att minska klimatpåverkan. I strategin finns handlingsplaner för att öka attraktiviteten kring 
den småländska skogen och stärka kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsin-
dustri, för att öka förädlingsgraden och innovationsgraden samt att öka produktionen och 
variationen för att nyttja en större del av skogens potential. Dessutom tas frågan om att 
stärka det lönsamma företagandet på skogsgården upp. Flera av dessa områden påverkar 
människors möjlighet att bo kvar på den mindre orten.
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Regional livsmedelsstrategi för Jönköpings län 
2030
Länets livsmedelsstrategi antogs av regionstyrelsen i juni 2018. Strategin har den nationella 
livsmedsstrategin som utgångspunkt. Insatserna i strategin ska leda till att länet får en ökad 
hållbar livsmedelsproduktion, en ökad kompetens inom livsmedelsbranschens alla led, hög-
re sysselsättning inom livsmedelsbranscherna och högre förädlingsgrad av länets egna råva-
ror. 
Med kopplingarna till primärproduktion av livsmedel i länet och länets över 3500 lant-
bruksföretag, en besöksnäring som efterfrågar regionala matvaror och möjligheten att 
handla det närproducerade i den lokala butiken är även detta ett område som påverkar 
människor möjlighet att bo kvar på eller flytta till landsbygden.

Bredbandsstrategi
I den nationella bredbandsstrategin ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi” 
formuleras en bredbandspolitik för att möta människors behov av snabbt bredband och 
stabila mobila tjänster av god kvalitet. Regeringen har visionen om ett helt uppkopplat Sve-
rige eftersom det skapar förutsättningar för att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och 
innovativ produktion. Arbetet pågår nu med en regional bredbandsstrategi och där betonas 
vikten av att hela länet ska ha tillgång till snabbt bredband. Det innebär tillgång till snabbt 
bredband i hemmet och på arbetet med så hög hastighet och kapacitet att användarna inte 
upplever begränsningar utifrån de tjänster som de efterfrågar och att detta ska vara genom-
fört till 2025.

Digitaliseringsstrategi
I den nationella digitaliseringsstrategin ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitalise-
ringsstrategi” presenterar regeringen hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrens-
kraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi-
sionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är  att Sverige ska vara 
bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 
Arbete pågår nu med att ta fram en regional digitaliseringsstrategi där fem delmål har satts 
upp – digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infra-
struktur. Dessa delmål är desamma som i den nationella digitaliseringsstrategin.
Målet Digital infrastruktur handlar om att alla i Jönköpings län ska ha tillgång till infrastruk-
tur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.

Regional digital agenda
Jönköpings län ska bli en region som präglas av hög it-användning, vilket gynnar en hållbar 
regional utveckling. Det övergripande målet i den regionala digitala agendan är att regionen 
ska ha en gemensam agenda med samsyn kring prioriteringar för digitaliseringen. Den regi-
onala digitala agendan har utformats i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
Agendan bygger på fem insatsområden som var och en bidrar till digitaliseringen. Insats-
området Digital infrastruktur fokuserar på att alla ska ha tillgång till bredband med hög över-
föringshastighet i hela regionen.
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Den regionala digitala agendan kommer på sikt att ersättas av dels den regionala digitalise-
ringsstrategin och dels av en regional handlingsplan för digitaliseringen. Denna handlings-
plan kommer att utgå främst från den regionala digitaliseringsstrategin och den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Landsbygdsprogrammet 
Landsbygdsprogrammet är ett nationellt program som är ett verktyg för att nå målen för 
landsbygdspolitiken. Grunden för programmet finns i fördraget för EU:s funktionssätt och 
regleras av EU-lagstiftning. Programmet finanserias med ungefär hälften från EU och den 
andra hälften av nationella pengar. Varje län har under programperioden 2014-2020 en re-
gional handlingsplan som strategiskt underlag. I den regionala handlingsplanen för Lands-
bygdsprogrammet i Jönköpings län framgår vilka områden och insatser som prioriteras. 
Landsbygdsprogrammet 2014-2020 har en budget på totalt ca 36 miljarder, varav ca 75 pro-
cent går till miljöersättningar. 

Lokalt ledd utveckling
Inom Landsbygdsprogrammet genomförs även lokala insatser för utveckling genom så kallade 
leaderområden. Lokalt ledd utveckling är en metod som bygger på att landsbygdsutveckling är 
mest effektiv om den genomförs av de som bor och verkar i ett område. Varje leaderområde 
har en utvecklingsstrategi som verkar för att boende och verksamma inom området ska kunna 
söka stöd för att förverkliga sina idéer. Varje leaderområde leds av lokala partnerskap så kallade 
LAG.  I LAG sitter personer från företag, föreningar och offentlig sektor i syfte att samverka 
och skapa synergieffekter genom att olika projekt och aktörer förstärker varandra och möter de 
behov som finns i varje specifikt leaderområde.  I Jönköpings län finns fem godkända leader-
områden. Leader östra Skaraborg, Leader Vättern, Leader Västra Småland, Astrid Lindgrens 
Hembygd och Leader Linné. Dessutom finns området Sommenbygd-Vätterstrand  som arbetar 
med leadermetoden men med huvudsakligen kommunalt stöd.

Nationell strategi för den regionala tillväxtpoliti-
ken
Sveriges prioriteringar och strategiska inriktning för tillväxtarbete är beskrivna i en nationell 
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Syftet med strategin är 
att från regeringen visa på prioriterade områden, utmaningar och de processer som utveck-
lar genomförandet av tillväxtpolitiken.  

Övriga insatser
 Landsbygdshandeln i bygden, service och samverkan - är ett projekt som drevs av 

Landsbygdsmentorerna och finanserias genom landsbygdsprogrammet, regionala till-
växtmedel och kommunal medfinansiering. Insatser i projektet innefattade utbildning 
och informationsinsatser till de 39 lanthandlarna i länet. Projektet pågick till hösten 
2014. 
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 Projektet Coachning för landsbygdsbutiker av Landsbygdsmentorerna påbörjades 2015 
och pågår 2016-2019 och finansieras av Region Jönköpings län och Länsstyrelsen till-
sammans.
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Partnerskap 
Partnerskapet för serviceprogrammet kommer att innehålla en mindre grupp av företrädare 
för kommuner och andra organisationer i länet. 
De medlemmar som ingår i gruppen ska representeras med så bred geografisk spridning 
som möjligt i länet och tillsättas med ambitionen att ha en jämn fördelning av kvinnor och 
män. Svar på frågor om genomförare och resurser för olika insatser kommer diskuteras där. 
Gruppen kommer också att diskutera landsbygdsfrågor övergripande.
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Hållbar utveckling
All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och de 
globala mål som identifierats i Agenda 2030. Uppdraget till regionerna är att Sverige ska va-
ra ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling internationellt, samt att målen i Agen-
da 2030 ska nås.

Hållbarhetsperspektivet är en förutsättning för programarbetet och innefattar de tre dimen-
sionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Den sociala delen innehåller jäm-
ställdhet, mångfald och integration. Utvecklingen för hållbar miljö samt energi-, och klimat-
frågor kommer att påverka landsbygden på olika sätt och omfattande förändringar kommer 
troligtvis att ske på området under programmets sju år. Ekonomisk hållbar tillväxt är viktigt 
och det finns goda exempel på ekonomiska föreningar som driver lönsamma verksamheter 
för att upprätthålla servicenivån och företagare på mindre orter som samarbetar och tänker 
mer lokalekonomi med ekonomiska flöden som stannar längre på orten. Det är när de tre 
dimensionerna gemensamt samverkar som utvecklingen kan räknas som långsiktig och håll-
bar.  

I den kommission som 1987 leddes av Gro Harlem Brundtland definierades hållbar utveck-
ling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande ge-
nerationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"22. 

22 http://www.regeringen.se
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Prioriterade områden 
Med utgångspunkt i analysen ska de regionala serviceprogrammen innehålla en beskrivning av 
vilka områden som kommer att prioriteras samt vilka mål som formulerats inom respektive 
område. 

Inom ramen för Regionala serviceprogram 2014–2020 ska ett arbete bedrivas som fortsätt-
ningsvis bidrar till att:
 befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras.
 nya typer av mötesplatser växer fram.
 främja samordning mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till service i 

gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag.
 tydliggöra kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling.

Identifiering och planering av programmens konkreta insatser ska göras en gång per år för 
det närmast kommande året. Resultatet från analysen avgränsas till 3 huvudområden tillväxt, 
tillgänglighet och samverkan. Årliga handlingsplaner kommer att tas fram för servicefrågorna 
i länet i samverkan med partnerskapet. Återrapporteringen ska ske till Tillväxtverket årligen. 

Innehållet i handlingsplanerna kommer att vara utifrån de prioriterade områdena tillväxt, 
tillgänglighet och samverkan. I varje handlingsplan kommer det att framgå mål, aktör för 
insatsen, finansering och uppdelning på insatsmål, resultatmål och effektmål. 

Tillväxt
Inom tillväxtområdet samlas de insatser som är till för att stärka och utveckla befintliga 
verksamheter för en servicenivå som utvecklas, ökar attraktiviteten och är lönsam och håll-
bar för företagen. Mål för området med exempel på insatser är:
Aktivitet Insatsmål Resultatmål Effektmål

Operativt arbete genom 
coachningsmodellen 
Landsbygdsmentorerna

Ett projekt bedrivs i länet Samtliga lanthandlare 
som erbjuds stöd ska ta 
del av utbildningarna

Ökad lönsamhet och 
kunskap i butikerna

Träff för samtliga 
lanthandlare

En årlig träff genomförs 
med inbjudan från 
Region Jönköpings län

Minst hälften av 
inbjudna deltar.

Nya kontakter och
 information som 
ökar lönsamheten. 

Tillgänglighet
Insatsområdet tillgänglighet syftar till att öka och bevara tillgängligheten till dagligvaruhandel 
och drivmedel. Det övergripande målet är att länet ska ha bättre tillgänglighet vid programmet 
slut än vid dess början. 
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Samverkan
Avgörande för en god utveckling av servicenivån i länet är att regionala, kommunala och lokala 
aktörer samverkar. För att aktiviteter och insatser ska upplevas som meningsfulla av alla inblan-
dade parter är det viktigt med en gemensam målbild och att insatser kan samordnas.
Mål för området och exempel på insatser är: 

Aktivitet Insatsmål Resultatmål Effektmål

Regionala träffar för lands-
bygdsutvecklare och kom-
munala företrädare som ar-
betar med kommersiell ser-
vice

Minst en årlig regional träff med 
tema service och landsbygdsut-
veckling

Minst hälften av inbjudna 
deltar vid träffarna

Bättre nätverk och 
förbättrad kommunal 
verksamhet kopplat 
till frågor som rör ser-
vice
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Uppföljning/utvärdering
Det regionala serviceprogrammet ska utformas för att säkerställa en kontinuerlig uppfölj-
ning av arbetet med kommersiell service. Spridningen av erfarenheter och goda idéer kom-
mer att ge effekt genom kommunala träffar och länsträffar Programmets officiella start var 
den 1 april 2014 och för den reviderade versionen 1 januari 2019

Varje år ska genomförda insatser och uppnådda resultat redovisas till Tillväxtverket som 
har i uppdrag att sammanställa och redovisa hur länen genomför sina respektive regionala 
serviceprogram till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisningar avseende hur 
genomförandet fortskrider ska årligen redovisas till Tillväxtverket enligt följande plan:
 Redovisning lämnas den 31 januari som avser föregående år. 

Innehållet i uppföljningen kommer bygga på handlingsplanen där insatsmål, resultatmål 
samt effektmål ingår. Omvärldsanalys ingår som en del i uppföljningen och innebär att in-
formationen från omvärldsbevakningen processas och blir till underlag för kommande be-
slut samt inriktning.     
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-15 
Tid: 2021-01-13 kl. 09:00  

Plats: Digitalt via länk 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 12  
 
Valärende - ersättare till presidiet 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

 utse Raymond Petersson (C) som ersättare i presidiet för Per 
Eriksson (C)  i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet under resterande mandatperiod 2021-2022. 

Sammanfattning  
Enligt fastställd arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar 
och delegationer utgör respektive presidium beredning till nämnden. 
Nämnden utser en fast personlig ersättare per presidieledamot som ges 
närvaro- och rösträtt vid presidieöverläggningar vid ordinarie 
presidieledamots frånvaro. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Som ersättare i presidiet för Per Eriksson (C) föreslås Raymond Petersson 
(C). 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1
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