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Smålands musik och teater, omställning av verksamheten
under pandemin, Ulrika Josefsson
Filmbidrag, Charlotta Miller
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Aktuell information
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Månadsrapport 2021
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Beslutsärenden till regionfullmäktige
11

Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024

2021/130
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Bilaga till budget 2022 - Principer för
prissättning vid kulturhuset Spira

2021/130

Beslutsärenden för nämnden
13

Uppdragsbeskrivningar - Smot och sektionen
för kulturutveckling
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Projekt - Leader Västra Småland
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Projekt - Leader Linné

2021/1110
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kl. 09.00-11.30 Information
kl. 11.30-13.00 Lunch och gruppöverläggningar
kl. 13.00- Sammanträdet återupptas
Projekt - Leader Östra Skaraborg
2021/1129

18

Projekt - Leader Astrid Lindgrens hembyggd

19

Projekt - Förstudie gällande återtag av livsmedel 2021/1230

20

Remiss - Förslag till överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna

2021/1273

21

Remiss - Regional utvecklingsstrategi Blekinge

2021/749

22

Remiss - Hallands strategi för hållbar tillväxt
2021-2028

2021/985

23

Remiss - Vissa statliga insatser på
musikområdet

2021/834

24

Valärende - Ersättare arkivförbundet

25

Valärende - Tage Karlssons stiftelse

2021/1165

Övrigt
26

Övriga frågor

Kallade

För kännedom

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

Ersättare:
Annki Stark (S)
Irada Alieva Söderberg (S)
Markus Kauppinen (S)
Anton Axelsson (KD)
Haykanush Vardanyan (KD)
Jessica Hagård (C)
Matilda Henriksson (C)
Fredrik Sveningson (L)
Monica Persson (MP)
Henrik Dinkel (V)
Elizabeth Orellana Bravo (V)
Elisabeth Wahlström (M)
Ann-Katrin Löfstedt (M)
Maria Högberg (SD)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

2021-06-24 kl:09:00
kl. 09.00-11.30 Information
kl. 11.30-13.00 Lunch och gruppöverläggningar
kl. 13.00- Sammanträdet återupptas
Tjänstemän:
Regionråd
Jane Ydman, regiondirektör
Maria Frisk (KD)
Karin Hermansson, regional
Marcus Eskdahl (S)
utvecklingsdirektör
Rachel De Basso (S)
Camilla Holm, budgetchef
Per Eriksson (C)
Peter Friberg, sektionschef samordning, Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
uppföljning och analys
Linda Byman, nämndsekreterare
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Personalrepresentanter:
Malin Wengholm (M)
Irene Tengberg Herrstedt, SACO
Dan Sylvebo (-)
Birgitta Svensson, ersättare
Samuel Godrén (SD)

3

RJL 2021/18

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet, 2021-06-24
Ärendetyp
Protokoll

Ärenderubrik






Inkomna handlingar








Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-06-02
Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-06-16
RJL 2021/2254 Beslut ANA presidium 2021-06-16 Fördelning av statligt krisstöd till
kultursamverkansmodellen i Jönköpings län
Regionsamverkan Sydsveriges årsmötesprotokoll maj 2021
Årsmötesprotokoll Regional musik i Sverige
Kommunals synpunkter, medskick till budget 2021-06-07
Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF förslag till budget 2022
Verksamhetsberättelse Jönköpings läns museum
Tillväxtverket, insatser och resultat 2020
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/regionalt-tillvaxtarbete/kunskap-ochlardomar/insatser-och-resultat-2020.html
Strategi Leader för utveckling i och runt Vättern
RJL 2021/1319 skrivelse från Smålands konstarkiv 2021-06-09

Utgående skrivelser
Regeringsbeslut



Regeringens skrivelse 2021/21:133 Nationell strategi för hållbar regional utveckling SKR i hela landet
2021-2030

Cirkulär från SKR
Beslut från SKR

4

Övrigt



Beslut om särskilt driftstöd till dagligvarubutiker i sårbara och utsatta lägen 2021 (enligt
Tillväxtverkets regler) RJL 2021/791, RJL 2021/1158, RJL 2021/760, RJL 2021/616, RJL 2021/1228,
RJL 2021/811, RJL 2021/977, RJL 2021/484, RJL 2021/774, RJL 2021/1112, RJL 2021/833, RJL
2021/813, RJL 2021/826, RJL 2021/1107, RJL 2021/966 och RJL 2021/1194
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RJL 2021/15

Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet 2021-06-24
Ärendetyp
ANA 4.2.1
ANA/RD 4.1.4
ANA 3.1

Ärenderubrik
Kontrakt Oscar Micaelsson – dirigent pianist repetitör
Vidaredelegation, tilläggs/ändringsbudget
Ordförandebeslut ANA presidium §112, statligt
krisstöd kultursamverkansmodellen,
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Diarienummer
RJL 2020/
RJL 2021/131
RJL 2020/2254

Beslutsdatum
2021-05-24
2021-05-27
2021-06-16

Beslutsdelegat
Ulrika Josefsson
Maria Berghem
Per Eriksson

Dokument
Utskriftsdatum: 2021-06-03
Diarieenhet:

Utskriven av:

Nina Granström

Region Jönköpings län

Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remisser Maj 2021
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Skattelättnad för cykelförmån

Siv Kullberg

2021-05-03

Finansdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1030

Remiss Skattelättnad för cykelförmån Fi/01840
Svar senast 2021-06-28

REMISS

Försörjningskrav vid anhöriginvandring

Siv Kullberg

2021-05-07

Riksdagsförvaltningen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1087

Remiss - Försörjningskrav vid anhöriginvandring REMISS
RJL avstår från yttrande

2021.5257

2021.5449

2021.5676

I

I

Hälsoekonomisk utvärdering av
pneumokockvaccination som ett
särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år
och äldre. Bilaga 1

Laura Habib

2021-05-12

Socialdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1116

Remiss -Ppneumokockvaccination som ett
särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år
och äldre
Svar senast 2021-06-15

REMISS

Delar av betänkandet Stärkt planering för en
hållbar utveckling

Siv Kullberg

2021-05-18

Finansdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1134

Remiss avseende delar av betänkandet Stärkt
planering för en hållbar utveckling
Svar senast 2021-09-13

REMISS

Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad

Erik Bromander

2021-05-24

Värnamo kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1185

Fördjupning av översiktsplan Värnamo stad
Svar senast 2021-08-23

REMISS

Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens
föreskrifter och
allmänna råd (TSFS 2018:98) om användning
och
utformning av luftrum och flygprocedurer;

Siv Kullberg

2021-05-25

Transportstyrelsen Sjö- och luftfart

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1186

Remiss om förslag till ändring av
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd (TSFS 2018:98) om användning och

REMISS

2021.5801

2021.6118

2021.6121

I

I

I

I
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utformning av luftrum och flygprocedurer;
Återkallad av Transportstyrelsen 2021-05-31
2021.6149

I

Förslag om förändring av de enskilda vägarna
Peter Friberg
16294,1 och 16294,2 till allmän väg, Jönköpings
kommun, Jönköping län

2021-05-25

Trafikverket

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1196

Remiss enskild väg till allmän väg tpl Rogberga
Svara senast 2021-06-30

REMISS

Förslag till utvecklingsplan för Linköpings
ytterstad

Peter Friberg

2021-05-26

Linköpings kommun, Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1198

Remiss - Förslag till utvecklingsplan för
Linköpings ytterstad
Svar senast 2021-08-29

REMISS

Cykelleder för rekreation och turism 2021

Erik Bromander

2021-05-26

Trafikverket

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1202

Remiss - Cykelleder för rekreation och turism
2021
Svar senast 2021-07-02

REMISS

2021.6155

2021.6172

I

I
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Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Promemoria Maj 2021
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning
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Dokumenttyp

Promemoria Skattelättnad cykelförmån Yttrande

Lena Strand

2021-05-17

Finansdepartementet

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1030

Remiss Skattelättnad för cykelförmån Fi/01840

YTTRANDE

Beslut NTIM 2021-05-04
Remiss av promemorian - Ändringar i
vägsäkerhetslagen

Linda Byman

2021.5706

2021.5766

U

U

2021-05-17

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/295
2021.5767

U

Remiss av promemorian Ändringar i
vägsäkerhetslagen

BESLUT

Beslut NTIMP 2021-04-20
Remiss av promemorian - Ändringar i
vägsäkerhetslagen

Linda Byman

2021-05-17

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/295

Remiss av promemorian Ändringar i
vägsäkerhetslagen

BESLUT

Remiss av promemorian - Ändring av
vägsäkerhetslagen

Emil Hesse

2021-05-17

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/295

Remiss av promemorian Ändringar i
vägsäkerhetslagen

MISSIV

2021.5768

U
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Datum
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Dokumenttyp

Motion om delägarskap i Jönköping Airport

Lena Strand

2021-05-06

Sverigedemokraterna

RLK o Verksamhetsnära
funktion

RJL 2021/1073

Motion - Delägarskap i Jönköping Airport

MOTION

2021.5392

I
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 96
Månadsrapport 2021
Diarienummer: RJL 2021/134
Budgetchef Camilla Holm redovisar månadsrapport per maj 2021.
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

11

Månadsrapport - maj 2021, ANA
1

0

1

Mätetal
RJL
Personalhälsa
RJL
Ekonomi i balans

0

av 2 Mätetal

Målvärde

Resultat

3,3 %

3,7 %

0 tkr

9 533 tkr

Analys
Sjukfrånvaron har ökat marginellt på ett år. Nivån på sjukfrånvaron
är fortfarande relativt låg i förhållande till övriga verksamheter inom
Region Jönköpings län.
Regional utveckling (ANA) +9,5 mnkr
A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+6,2 mnkr)
Verksamhetsområdet har enligt ekonomisystemet en positiv
budgetavvikelse på 6,2 mnkr efter maj månad.
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 1,0 mnkr.
Budgetavvikelsen för Smålands musik och teater är positiv och
uppgår för perioden till 1,9 mnkr
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt kulturprojekten har i
dagsläget en positiv budgetavvikelse på 2,4 mnkr. Rekrytering av
vakanta tjänster pågår men utfallet kommer att vara fortsatt positivt.
Kostnader för bidragsgivning ligger i nivå med beslutad budget. De
administrativa kostnaderna har just nu en positiv budgetavvikelse på
0,9 mnkr. Avvikelsen beräknas sjunka under året då vakanta tjänster
är tillsatta. Även kostnader för nytt bidragssystem och konstregister
kommer att göra att avvikelsen beräknas minska framöver.
Naturbruksskolornas ekonomi beräknas vara i balans.
B. Centrala anslag (+3,3 mnkr)
Budgetavvikelsen +3,3 mnkr 2021-05 förklaras av främst av
projektstöd i form av regionala utvecklingsmedel där överskott är +3
mnkr efter maj månad, vilket förklaras av att medel för projektstöd inte
är nyttjade i nivå med budget.
Nämndens egna kostnader +102 tkr, vilket främst förklaras av lägre
kostnader för kurser /konferenser jfm budget
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MISSIV
2021-06-15

1(2)

RJL 2021/130

Regionstyrelsen

Förslag till Budget och
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan
2023-2024 - ANA
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan
för 2023-2024 till budgetberedningen.

Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024. Förslaget överlämnas till
regionstyrelsen.

Information i ärendet
Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsen och nämndernas
arbete med Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan för 2023-2024.
Nämnden ska senast 24 juni 2021 överlämna ett förslag till budgetberedningen för
fortsatt budgetarbete.
En av punkterna i det beslutade direktivet är att nämnderna i sitt budgetarbete ska
utgå beslutad budget 2021 med flerårsplan 2022-2023.
Nämndens budgetförslag utgår ifrån beslutat ram i budget 2021 med flerårsplan
2022-2023. Nämnden aviserar däremot att det, beroende på effekterna av
coronapandemin, på sikt kan bli behövligt med budgetförstärkning på såväl
kulturens som arbetsmarknadens och näringslivets områden.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2021-06-15
Förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024
för nämnd för Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
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MISSIV

2(2)

RJL 2021/130

NÄMND FÖR ARBETSMARKNAD, NÄRINGLIV OCH ATTRAKTIVITET

Per Eriksson
Ordförande nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

14

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 97
Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024
Diarienummer: RJL 2021/130
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Överlämna förslag till Budget och verksamhetsplan 2022 med
flerårsplan 2023-2024 till budgetberedningen.
Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och
verksamhetsplan 2022 med flerårsplan 2023-2024. Förslaget överlämnas till
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Koalition för region Jönköpings läns förslag till budget 2022, nämnd
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden redogör för följande tillägg i koalitionens budgetförslag:
”Verksamhetens resurser ska fördelas så att Smålands musik och teater har
en bred kulturverksamhet med scenkonstproduktioner som kommer hela
länet till del samt god samverkan med det fria kulturlivet.”
Dan Sylvebo (-) anmäler att han återkommer på nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur

15

PROTOKOLL

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 7289
Tid:

2021-06-02 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 80
Budget 2022 - Koalitionens budgetförslag
Diarienummer: RJL 2021/130
Koalition för Region Jönköpings län; Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara Akutsjukhusen, Liberalerna och
Miljöpartiet, överlämnar sitt förslag till budget 2022 med flerårsplan 20232024 för nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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REGIONAL UTVECKLING

Regional utveckling

Bild 1: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa
upp, leva och åldras på.

Jönköpings län - Sverige mest hållbara, attraktiva och
tillgängliga region
Region Jönköpings län har tillsammans med länets kommuner tagit fram en gemensam regional
utvecklingsstrategi för perioden fram till år 2035. Strategin ska leda till att Jönköpings län år 2035 är Sveriges
mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla invånare trivs, utvecklas och mår bra. Arbetet med att nå
målen i strategin genomsyrar all verksamhet under kommande år. Region Jönköpings län ska leda arbetet för att
strategin ska bli verklighet i samverkan med länets kommuner, organisationer och med civilsamhället.
Utgångspunkten för den regionala utvecklingsstrategin är Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar
utveckling. Målen är integrerade i strategin och ska vara vägledande för en utveckling i riktning åt ökad
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Region Jönköpings läns antagna hållbarhetsprogram för 2021–
2025 är ett av verktygen för att nå målen i Agenda 2030.
Klimatförändringarna är en av vår tids allra största utmaningar. Sverige har det nationella målet att inte ha några
nettoutsläpp år 2050. Jönköping län har även målsättningen att vid samma tidpunkt vara ett plusenergilän. För att
uppnå målen krävs ett aktivt och långsiktigt arbete på alla politiska nivåer. Region Jönköpings län har ett stort
ansvar för omställningen till en mer grön och hållbar regional tillväxt. Beslutade livsmedels- och skogsstrategier
är delar i detta arbete tillsammans med insatser för en hållbar utveckling inom näringslivet och på landsbygden.
Utifrån övertygelsen om alla människors lika och okränkbara värde ska alla kvinnor och män, flickor och pojkar
i Jönköpings län ha samma förutsättningar till inflytande i det regionala tillväxtarbetet. De ska på lika villkor
kunna ta del av länets tillväxtresurser. För att lyckas med att stärka attraktionskraften, tillväxten och
sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas till vara.
Länet har, likt övriga landet, en demografisk utmaning med en åldrande befolkning och fortsatt urbanisering.
Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på arbetsmarknaden, vilket leder till en brist på arbetskraft och
kompetens under kommande årtionde samt en ökad försörjningskvot.

1

17

REGIONAL UTVECKLING

En annan stor utmaning berör det faktum att det är svårt att locka ungdomar till att välja gymnasiala
yrkesprogram. Speciellt för oss i Jönköpings län som är mycket beroende av vår välfungerande
tillverkningsindustri.
Möjligheterna att fortsätta utveckla ett hållbart välfärdssamhälle, där vi inte bara har viljan utan också förmågan
och kunskapen att ta hand om varandra, hänger nära samman med tillgången på medarbetare med efterfrågad
kompetens, att människor har sysselsättning samt ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv som skapar hållbar
tillväxt. Genom ökad samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad, näringsliv och offentlig sektor ska
kompetensförsörjningen stärkas. Jobbmatchningen på arbetsmarknaden behöver fungera bättre. För att behålla
och utveckla fler företag behöver också förutsättningarna för att nå framgång med innovativa idéer och nya
affärsmöjligheter förbättras.
Digitaliseringen har förstärkts under pandemin. Webbhandeln har ökat, många har arbetat eller studerat på
distans och deltagit i kulturupplevelser via internet. Möjligheten att aktivt ta del av och delta i ett rikt
föreningsliv eller kulturutbud är viktig för individens kreativitet, välfärd och välbefinnande. I samverkan med
andra politikområden skapar kulturen nya arbetstillfällen och påverkar människors val av bostadsort. Nämnas
kan att stöden till det fria kulturlivet förstärkts under senare tid och att arbetet med att revidera den regionala
kulturplanen nu påbörjas för att börja gälla från och med år 2023.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och event. Det nu av
regionen helägda bolaget Smålands Turism fortsätter sitt långsiktiga arbete att utveckla och marknadsföra
besöksnäringen i länet, locka hit nya aktörer och stötta befintliga entreprenörer.
Det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet som träder i kraft under 2022 har målen att kollektivtrafiken ska
bli mer tillgänglig, mer hållbar och ta större marknadsandelar fram till 2035. Under coronapandemin har färre
personer rest med kollektivtrafiken. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har gjort att människor valt
andra resealternativ och fler har i högre grad valt att arbeta hemifrån. Ambitionen under 2022 är att både öka det
hållbara resandet igen och andelen som reser med kollektivtrafiken. Tidigare satsningar på utbyggd trafik och
ökad tillgänglighet ger goda förutsättningar för öka antalet resenärer igen efter coronapandemin.
I Jönköpings län behövs en fortsatt satsning på vägar och järnvägar. Under 2022 fortsätter arbetet med såväl
regional som nationell plan för investeringar i transportinfrastrukturen efter år 2029. Region Jönköpings län ska
fortsätta vara en aktiv part i förverkligandet av nya stambanor som kommer att göra arbetsmarknadsregionerna
större och binda ihop storstadsområden och landsbygd. Det behöver bli enklare att resa till och från Jönköpings
län. Nya stambanor kommer även att frigöra plats för ökad kapacitet både av person- och godstransport på det
befintliga järnvägssystemet. Det kommer att underlätta för pendling och kortare restider inom länet.
Arbetet med att bygga den nya tågdepån i Nässjö har påbörjats. Tågdepån ska vara färdig att ta emot de 28 nya
Krösatågen som levereras under 2023. Investeringarna i ny tågdepå och nya tågfordon är en del i arbetet med att
öka andelen som reser med kollektivtrafiken.
Takten för utbyggnaden av bredband behöver öka för att Jönköpings län ska nå de nationella målen. Som grund
för Region Jönköpings läns fortsatta arbete finns antagna strategier för bredband- och digitalisering.
Utbyggnaden av bredband är en förutsättning för att människor ska ha jämlika möjligheter att ta del av
samhällstjänster, kulturupplevelser och ha bättre förutsättningar för att driva företag och arbeta i hela länet.
Coronaviruset har under de senaste åren påverkat vårt samhälle i grunden. Nivån av korttidspermitteringar och
varsel har varit hög i förhållande till övriga landet. Region Jönköpings län behöver ha fortsatt beredskap för att
kunna göra riktade insatser mot särskilt utsatta branscher även om samhället förhoppningsvis är i slutet av
pandemin och vi går mot ljusare tider.
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Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte till länets invånare.
Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet, såväl
inifrån som utifrån. Tillsammans med strategins mål ska den leda till utvecklingen av ett hållbart län med goda
möjligheter till boende i attraktiva miljöer. Skapa förutsättningar för arbete, företagande, utbildning, bra
kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för ett bra liv och god hälsa för alla
länsbor Strategin ska också bidra till att människor vill söka sig till och stanna i länet.
Den regionala utvecklingsstrategin är den långsiktiga planen för Jönköpings län. Arbetet med länets hållbara
tillväxt och utvecklingsfrågor utgår från denna. Genomförandet av strategins handlingsplaner, andra beslutade
program och planer för delområden som till exempel infrastruktur, trafik, kultur, digitalisering och hållbarhet,
sker i ett etappvist arbete för att nå målen.
Ansvaret för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och för att nå målen till 2035 faller på många
olika aktörer. Regionen har uppdraget att leda och hålla samman arbetet i länet. Det sker inom ramen för ett
ledningssystem där arbetet bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv, civilsamhälle, Jönköping
University, övriga utbildningsaktörer, Länsstyrelsen och statens verksamheter i länet. Regionen svarar också för
analyser och utvärderingar samt nationella redovisningar.
Covid-19 och hållbar återstart av det regionala tillväxtarbetet

Jönköpings län har en något högre bruttoregionalprodukt jämfört med övriga regioner i landet. Ökningen av BRP
har dock mattats av jämfört med riket sedan år 2017. Det är också rimligt att anta att tillväxten påverkats negativt
av coronapandemin även om statistiskt underlag för detta saknas ännu. Intressant att följa är hur länets BRP
under coronapandemin förhåller sig till utvecklingen i riket i övrigt.
Coronapandemin har starkt påverkat länets utveckling under år 2020 och år 2021. Det är en rimlig utgångspunkt
att även år 2022 kommer att vara kraftigt påverkat av pandemins konsekvenser. De stödåtgärder som genomförts
under pandemin har motverkat arbetslöshet och konkurser i länet. Trots detta har dock näringslivet drabbats
negativt. Särskilt företag inom besöksnäringen, kulturella och kreativa näringarna och delar av servicesektorn har
drabbats negativt. För andra näringar är konsekvenserna svåra att förutse. Det är till exempel oklart hur
transport- och logistiksektorn påverkats långsiktigt genom de störningar av de internationella logistikkedjorna
som pandemin medfört.
Arbetsmarknaden har påverkats negativ, om än inte i den omfattning som befarats, och unga och
nyutexaminerades inträde på arbetsmarknaden har fördröjts. Det finns även tecken som tyder på att tidigare
trender på arbetsmarknaden där personer med lägre utbildningar har svårare att hitta arbete har förstärkts under
pandemin.
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Digitaliseringen har förstärkts under pandemin. Webbhandeln har ökat, många har arbetat eller studerat på
distans och deltagit i kulturupplevelser via internet. Region Jönköpings län har under år 2020 börjat genomföra
undersökningar av läget på för näringslivet i länet. Svaren visar på att företagen ser mycket positivt på framtiden.
Hur detta kommer att påverka länets utveckling långsiktigt är oklart men kraven på Region Jönköpings län som
en av länets ledande aktörer för att skapa en hållbar regional tillväxt har ökat. Förväntan på att Region
Jönköpings län kan bistå och stärka de trender som föranleder en hållbar regional tillväxt i länet är stora. Den
regionala utvecklingsstrategin tillsammans med de olika riktade insatser och program som gjorts tillgängliga
skapar mycket goda förutsättningar för vår förmåga att möta dessa förväntningar. Det ställer samtidigt stora krav
på vår egen förmåga att kunna analyser utvecklingen och att bedöma vilka insatser som är mest strategiskt
avgörande för att uppfylla regionala utvecklingsstrategins löfte.
Agenda 2030
År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030. Den består av 17
globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa
fredliga och trygga samhällen. År 2018 kom regeringen med en handlingsplan för Sveriges nationella arbete med
agendan. Sverige ska vara ledande och genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern
och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala systemet. Regeringen har tagit beslut om
ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas ge önskade effekter. Men det är på regional och
lokal nivå som agendan ska omsättas i praktisk handling. Nyckel till ett framgångsrikt genomförande är att det
finns en bred delaktighet i omställningen. Genom att arbeta systematiskt kan Jönköpings län utvecklas till
Sveriges mest hållbara län. Agenda 2030 mål är därför integrerad i den regionala utvecklingsstrategin, dess
handlingsplaner och Region Jönköpings läns budget. Sedan 2020 är Region Jönköpings län med i Glokala
Sverige, FN-förbundets och SKR:s projekt för ett aktivt arbete och samverkan för de 17 globala målen.
Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att
leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt
för smarta städer. Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som
hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt –
till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart
sätt och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då
viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. De gröna näringarna har en avgörande betydelse
för samhällets omställning till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora
naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och
rekreation. Landsbygden är en värdefull tillgång med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och
ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella
insatser. Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta
tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det
finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara
krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och
ridleder.
Landsbygd – servicenäringar
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post och paketservice. Andra serviceformer
kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering och hur
transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post,
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
Bredband
Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt
bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå
med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med
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kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera
de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband.
Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de
medel som kommer från med regeringens budget för att flera hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband.

Civilsamhället
Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Civilsamhällets aktörer ska kunna
bidra till och driva en mångfald av både associationsformer och verksamhetsområden samt företräda medlemmar
eller grupper i det demokratiska samtalet. Civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till
samhällsutvecklingen och vår välfärd. Offentlig verksamhet, näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer för
att skapa och utveckla trygga och attraktiva miljöer som bidrar till tillväxt. En framgångsfaktor är att formalisera
samverkan mellan aktörerna och identifiera prioriterade samverkansområden.
KKN – kulturella och kreativa näringar
Region Jönköpings län ska aktivt främja KKN-näringen (kulturella och kreativa näringar) i länet i syfte att
synliggöra branschen och dess möjligheter som fysisk och digital aktör. KKN-näringen befinner sig i gränslandet
mellan kultur- och näringsliv och är viktig för ett gott innovationsklimat och platsens attraktivitet. Det är centralt
att näringen rustas att hitta möjligheter till stöd, försörjning och expansion, bland annat genom digitalisering för
att tillvarata den potential och kapacitet som finns inom KKN-näringen.
Jämställdhet
I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha samma förutsättningar till inflytande i det regionala
tillväxtarbetet. De ska på lika villkor kunna ta del av länets tillväxtresurser. I Jönköpings läns utveckling ska
jämställdhet och likabehandling vara en självklarhet. För att lyckas med att stärka attraktionskraften,
tillväxtpotentialen och sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas till vara. Ett län där det finns en jämn
fördelning av makt mellan kvinnor och män är också ett län som ser allas kompetenser, erfarenheter och
olikheter som tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet involveras i alla områden inom regional utveckling. Det är ingen
hållbar tillväxt om inte jämställdhet beaktas fullt ut.
Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta med när det gäller jämställd regional tillväxt och att motverka
en könssegregerad arbetsmarknad. Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer jämställda: Arbetsgivare ska
sätta lön efter kompetens, inte kön. Fler kvinnor ska få förutsättningar att starta och driva företag. Fler kvinnor
behöver också finnas i styrelser och få möjlighet att bidra till innovation. Kvinnor utbildar sig i högre grad
eftergymnasialt och den nuvarande utvecklingen leder till att en betydligt större andel kvinnor än män skaffar sig
en högre utbildning. Högre utbildnings urbaniserande effekt riskerar att leda till att länet får en allt större andel
män i förhållande till kvinnor. Utvecklingen leder också till att männen halkar efter kvinnorna när det gäller
utbildning och framtida utvecklingsmöjligheter, något som leda till stora utmaningar inte minst socioekonomiskt.
Andelen pojkar och män som väljer att läsa vidare efter gymnasiet behöver därför öka.
Det projekt med syfte att utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län, och som startade under 2019
slutfördes under 2020. Projektet har varit ett led i att driva på utvecklingen mot en mer jämställd regional
tillväxt. Projektet har haft tre inriktningar: 1. Öka medvetenheten hos det företagsfrämjande systemet gällande
socialt entreprenörskap. 2. Stärka aktörer så att de blir bättre på att paketera sin verksamhet. 3. Synliggöra socialt
entreprenörskap i länet. Erfarenheter från projektet kommer att implementeras i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och kommer ytterligare att stärka regionens arbete med en jämställd regional
tillväxt.
Integration
Integration är en förutsättning för att Jönköpings län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som förutsätts i
den regionala utvecklingsstrategin. Men integration är också en förutsättning för ett socialt inkluderande
samhälle. Social sammanhållning uppnås genom människors lika möjligheter att delta och bidra i samhället. Att
öka människors delaktighet är viktigt inte bara ur demokratisk synvinkel utan också ur ett folkhälsoperspektiv.
De som är födda utanför Norden har ett 30 procent lägre socialt och kulturellt deltagande än personer födda i
Sverige. Andelen som saknar praktiskt stöd, det vill säga om de kan få hjälp av någon/några personer om de har
praktiska problem eller är sjuka, är också större bland utrikes födda (både kvinnor och män) än bland de som är
födda i Sverige.
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Mångfald och jämlikhet
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har samma status, åtnjuter samma respekt och är lika mycket värda.
Jämlikhet innebär också att alla människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, vilka omfattar
samhället i sin helhet. Med mångfald menas olika bakgrunder såsom religion eller annan trosuppfattning, etnisk
tillhörighet, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Detta
kan man kalla kategorisk mångfald. Även värderingar, olika erfarenheter, egenskaper, förmågor, färdigheter och
kompetenser utgör en stor del av mångfalden. Detta kallas individuell mångfald. I Jönköpings län uppmuntras
och värdesätts såväl kategorisk som individuell mångfald. Insatser behöver ske för att stärka mångfaldsarbetet i
länet både när det gäller kategorisk mångfald och individuell mångfald.
Kompetensbehov och matchningsutmaningar
Region Jönköpings län har tillsammans med Tillväxtverket tagit fram rapporten ”Kompetensförsörjning i
Jönköpings län” (Rapport 0305). Rapporten visar att fem branscher upplever extra stora utmaningar när det
gäller att få tag på rätt kompetens:
1.
2.
3.
4.
5.

Tillverkningsindustrin
IT
Byggsektorn
Transport och logistik
Vård och omsorg

En stor utmaning är det faktum att det är svårt att locka ungdomar att välja gymnasiala yrkesprogram. Vårt län
domineras av tillverkningsindustri. De yrkesinriktade gymnasieprogrammen en viktig
komptensförsörjningskanal för dessa företag. Det är av yttersta vikt att stutsen höjs på såväl de yrkesinriktade
gymnasieprogrammen som industrijobben. Här har regionen, kommunerna och näringslivet ett gemensamt
ansvar.
Det är en stor och viktig utmaning för oss i Jönköpings län som är mycket beroende av en välfungerande
tillverkningsindustri. Ytterligare en utmaning är att få fler högteknologiska tillverkningsföretag till länet, samt att
vi även ser att fler kunskapsintensiva tjänsteföretag etableras i länet. Det är av största vikt att detta görs i
samverkan med länets aktörer.
Från och med den 1 juni 2020 är Region Jönköpings län projektägare för projektet Framtidssäkrad industri, ett
ESF-projekt som riktar sig till korttidspermitterade, varslade och de som riskerar att bli arbetslösa. Genom
kompetenskartläggningar, branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser kommer ett 70-tal företag och
omkring 1 000 individer att vara involverade i projektet. Regionen samarbetar med Region Kronoberg samt
Svensk industrivalidering och Unionen.
Transporter och infrastruktur
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde
största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen,
Malmö/Öresund och Göteborg.
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska
småföretagarregioner.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning.
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
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I länet, i synnerhet på höglandet, finns många företag inom den spårbundna trafikbranschen med ett stort behov
av fler medarbetare med olika kompetenser. I framför allt Nässjö finns utbildningar inom järnvägsnäringen.
Enligt beräkningar kommer det framöver saknas över 2.000 järnvägs- och tågtekniker i landet. Även behovet av
lokförare, administratörer, projektledare och ingenjörer är stort. För att kunna rusta upp befintlig järnväg och
bygga nya stambanor krävs förutom arbetskraft och kompetens också ett omfattande samarbete mellan olika
aktörer. Därför har Nässjö tillsammans med regionen goda förutsättningar att arbeta för att bli ett nationellt
centrum för järnvägsutbildningar och stärka järnvägsbranschen. Med Nässjö som knutpunkt för regionala banor i
länet och Jönköping med nytt stationsläge för nya stambanor stärker vi konkurrensläget om arbetskraft och
bygger hållbar tillväxt och livskvalitet.
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag, som ska ligga till grund för
regeringens infrastrukturproposition som väntas läggas fram våren 2021. När denna är behandlad kommer
Trafikverket att få uppdrag om att ta fram förslag om ny nationell plan, och regionerna kommer att uppdras att ta
fram nya förslag till länstransportplaner.
Inriktningsunderlaget innebär att Trafikverket kommer att bedöma den kommande utvecklingen i
transportsystemet i Sverige på väg och järnväg samt inom luftfart och sjöfart. Detta kommer att ge regeringen ett
underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny
planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens inriktning för
transportsystemets utveckling. När riksdagen har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar följer
åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.
Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas
så att det övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med därtill
hörande etappmål nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken. Klimatmålen ska nås. Därför är
klimatmålen även en central utgångspunkt för den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Regeringen
bedömer att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent
senast 2030 jämfört med 2010.
Ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen, samt de av riksdagen fastställda transportpolitiska
principerna, ska vara vägledande för Trafikverkets genomförande av uppdraget.
Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer:
kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor,
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och
regionen som helhet. Genom regional översiktsplanering går det bättre att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny
bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att
långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster.
I plan och bygglagen, PBL, är det angivet att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län.
I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Regional fysisk
planering är tänkt att, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av
och förutsättningar för sådan planering finns. Region Jönköpings län skall successivt stärka kapaciteten inom
samhälls- och bostadsplanering på så sätt att uppdraget om regional planering enligt PBL kan vara en möjlighet,
som stöd för länets kommuner.
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Regional utvecklingsstrategi i budget och flerårsplan
Den regionala utvecklingsstrategin omfattar sex strategier:
1. Hållbar region
2. Attraktiv region
3. Tillgänglig region
4. Smart region
5. Kompetent region
6. Global region
Till varje strategi finns kopplat ett antal delstrategier. Delstrategierna återföljs av handlingsplaner med tydliga
delmål, uppdrag samt indikatorer.
I Region Jönköpings läns budget och flerårsplan fastställs prioritering av delstrategier samt vilka prestationer
som ska uppnåtts inom flerårsplanen (mätetal). Prioriterade delstrategier, delmål samt uppdrag kan revideras i
kommande budgetbeslut. Strategierna och prioriterade delstrategier med motivering lämnas i respektive kapitel.
Arbetet med att samordna, utveckla och analysera den regionala utvecklingen redovisas i separat kapitel.

8

24

REGIONAL UTVECKLING

Strategiområden i den Regionala
utvecklingsstrategin
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.

STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Prioriteringen av delstrategier för ”En hållbar region” har gjorts med utgångspunkt från vad som är angeläget
och aktuellt, var det finns förmåga att samverka samt var vi har pågående arbete. Ska vi klara det gemensamma
klimatmålet om en maximal temperaturökning på 1,5 grad så är det bråttom. Därför är det prioriterat att under de
närmsta åren rikta utvecklingsinsatser för att påverka vår miljö och klimatet i en positiv riktning och minska
förbrukningen av jordens resurser. Pandemin har satt ljuset på de ökande klyftorna i samhället och det är därmed
extra viktigt att arbeta för att skapa en social utveckling för människor och företag. Jönköpings län är ett av de
län som har störst utmaningar på jämställdhetsområdet. Ett jämställt näringsliv och samhälle skapar
förutsättningar för attraktivitet, kompetensförsörjning med mera och är därmed högt prioriterat. Ett aktivt fortsatt
arbete för att genomföra den regionala livsmedelsstrategins handlingsplan är också angeläget.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens resurser.
Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. För att nå dit ska vi vara en
ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut som fattas ska
genomsyras av en strävan att minska miljöpåverkan, tillämpa en hållbar resursanvändning samt minska
klimatpåverkan.
Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och de globala
mål som identifierats i Agenda 2030. Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för att bidra till målen samt
följa noga hur länet ligger till.
Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i den takt som behövs. Genom Parisavtalet har världens länder
höjt ambitionsnivån och vill begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och sträva efter att hålla
den under 1,5 grader. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus
bör vara på att ersätta fossila bränslen förnybara energikällor, energieffektivisering och minskad
energikonsumtion.
Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att bo, leva och
verka här. Länet ska arbeta aktivt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda utmaningar som behöver lyftas
fram är minska utarmningen av den biologiska mångfalden, minska föroreningar i luft och vattendrag, återställa
förorenade områden, bevara och återställa våtmarker och hantering av avfall på ett hållbart sätt.
Energi: Jönköpings län har ett tydligt behov av omställning från fossila produkter till förnybar energi.
Utveckling inom alternativa energikällor bör främjas, liksom energieffektivisering och minskad
energikonsumtion.
Energikontor Norra Småland
Energikontoret genomför utvecklingsprojekt kopplade till hållbar regional utveckling. Energikontorets
profilområden är:
- Energieffektiva företag
- Hållbart byggande och renovering
- Hållbart resande och transporter
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Energikontorets profilområden stödjer delstrategin i Regionala utvecklingsstrategin som gäller att säkerställa ett
miljömässigt hållbart län. Energikontoret behöver över tid mer stabila förutsättningar att verka inom olika
projekt därför tillförs årligen 300.000 kronor från regionala utvecklingsmedel.
Delmål
Länet ska kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala klimatmålen och Sveriges miljömål.
Uppdrag
 Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030.
 Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra handlingsplan för skogsstrategin
 Bidra till länets klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogram och genomförande.
 Stärka Energikontor Norra Smålands arbete.
 I samverkan med övriga aktörer driva arbetet för att ta fram ett förslag till koldioxidbudget för
Jönköpings län som ska visa hur mycket utsläppen måste minska årligen.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag.
En hållbar social utveckling i länet skapas genom ett samhälle där alla invånares kompetens, kreativitet och
erfarenheter tas tillvara.
Integration: För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och
kunnande som länets utrikes födda invånare har med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och engagerad
handling av alla parter. Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett inkluderande arbetsliv där individer
med olika bakgrund deltar.
Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett starkt
civilsamhälle och ett aktivt föreningsliv som skapar en meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och
arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla mötesplatser som främjar civilsamhälle och föreningsliv.
Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och unga och ett större fokus på denna målgrupp är viktigt för att
lyckas med många av de utmaningar som länet står inför. För att barn och unga ska trivas i länet behöver vi
fokusera på förutsättningar som skapar en god livskvalitet för denna målgrupp.
Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre samtidigt
som hälsogapet mellan olika grupper i samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns tydliga skillnader i hälsa
mellan olika socioekonomiska grupper.
Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla människor i Jönköpings län. Alla
människor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha samma möjligheter och skyldigheter i
Jönköpings län.
Delmål:
Länet ska kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030.
Uppdrag:
 Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030.
Etablera flera, relevanta mötesplatser som möter upp mot strategin, i samverkan med det offentliga,
civilsamhället och näringslivet
Fler medborgare i länet känner en delaktighet och att de kan påverka samhällets utveckling
Uppdrag
 Bidra till aktiviteter i handlingsplan för Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället.
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det nationella uppdraget att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet. Detta kallas
jämställdhetsintegrering och är en politisk strategi som Sverige har jobbat efter sedan 1994. Förutsättningarna för
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kvinnor behöver bli mer jämställda: Arbetsgivare ska sätta lön efter kompetens, inte kön. Fler kvinnor ska få
förutsättningar att starta och driva företag. Fler kvinnor behöver också finnas i styrelser och få möjlighet att bidra
till innovation. Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i
samhällslivet för alla människor i länet. Även ett jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska prioriteras i
länet.
Delmål:
Fler organisationer och företag som är jämställda i länet
Uppdrag
 Fortsatt arbete med jämställdhetsaktiviteter kopplat till plattformen Jäj (en portal för jämställd regional
tillväxt i Jönköpings län). Fokus för åren 2022 - 2024 är fler jämställda företag.
 Bidra till att utveckla arbetet med en nollvision för våld i nära relationer.
 Löpande insamling av data för att följa utvecklingen för att säkerställa att jämställdhetsmålen nås.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en god vattenkvalitet i
hela länet.
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den
första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar produktion
av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre
förutsättningar att göra medvetna val. Detta är även målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi. Den
regionala livsmedelsstrategin har fem fokusområden: produktion, innovation, göra affärer, attityder,
självförsörjningsgrad.
En ökad livsmedelsproduktion, beroende på vad som produceras, kan medföra en ökad belastning på klimatet
och miljön. Därför är det särskilt viktigt att fokusera på att livsmedelsproduktionen är hållbar med sikte på ett
lågt klimatavtryck och biologisk mångfald.
Tillgång till bra vattenkvalitet är en överlevnadsfråga. Regionen har ett ansvar tillsammans med övriga samhället
att se till att inte läkemedelsrester kommer ut i våra vattendrag som får konsekvenser på människor och djurliv
framöver. Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet
troligen kommer medföra stora utmaningar för vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda olika
vattentäkter i landskapet och begränsa vattenanvändningen. Det finns en stor framtidstro hos länets
livsmedelsproducenter och ett intresse för att vända utmaningarna till fördelar.
Delmål:
En ökad hållbar produktion och konsumtion av mat/livsmedel med syfte att bidra till en ökad
självförsörjningsgrad i länet.
Uppdrag
 Fortsatt arbete med den regionala livsmedelsstrategins handlingsplaner och mål.
Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten
Uppdrag
 Minskad andel läkemedelsrester i vatten

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG
Program för hållbar utveckling 2021-2025
Programmet visar vägen för hur Region Jönköpings län på ett ansvarsfullt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt
sätt ska bedriva verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska
perspektiv. Detta är en viktig utgångspunkt för att vi ska bli trovärdiga i det regionala utvecklingsuppdraget som
fokuserar på hållbar samhällsutveckling för hela länet.
Vägar till hållbar utveckling
Under åren 2020 – 2023 leder vi projektet ”Vägar till hållbar utveckling” som finansieras av Tillväxtverket och
Region Jönköpings län. Syftet med projektet är att stärka hållbarhetsarbetet i det regionala utvecklingsuppdraget.
Projektet omfattar fyra insatsområden:
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Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen
Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi
Hållbarhetssäkrad finansiering
Övergripande omställning

Jämställd regional tillväxt
Uppdraget ”Jämställd regional tillväxt” pågår och fokuserar på två insatsområden som kommer att fortsätta även
under 2022.
Kommunikation och samverkan. I nära samverkan med Länsstyrelsen och andra aktörer genomförs
kunskapshöjande tema-seminarier och kommunikationsplattformen Jäj förvaltas och utvecklas.
Utbildning. Fler inom Region Jönköpings län samt det företagsfrämjande systemet erbjuds utbildning i
jämställdhetsintegrering.
Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet
Samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått regeringens uppdrag att ta fram och genomföra en
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ett ökat
genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Det är oklart
hur fortsättningen i uppdraget kommer se ut efter 2021 men troligt är att det ersätts av ett nytt uppdrag.
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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.

STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla.
Utifrån nio utpekade delstrategier inom en attraktiv region så prioriteras fyra av dem under planperioden.
Prioriteringsordningen tar sin utgångspunkt i en kartläggning av nuläget i länet kopplat till de utpekade
områdena och hur vi på bästa sätt får kraft och förflyttning inom handlingsplansarbetet framöver. Pandemin har
slagit särskilt hårt mot besöksnäring och kultursektorn. Samtidigt som pandemin bidragit till en kraftig ökning av
att semestra på hemmaplan. Trender pekar även mot att människor föredrar att semestra på ett hållbart vis. Detta
ger besöksnäringen möjligheter att återhämta sig samt växa sig starkare.
De prioriterade delstrategierna påverkar och hjälper länets aktörer både på lång och kort sikt. Företagsfokus –
samverkanfokus – inkludering – hållbarhet – attraktivitet. Inom de prioriterade delstrategierna pågår det
aktiviteter som är viktiga att fånga upp i det kommande arbetet med delmål och handlingsplaner.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas av mångfald.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt. Det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer.
Det offentliga behöver bidra till att stödja civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett rikt och varierat
utbud av fritidsaktiviteter och länets infrastruktur behöver i högre grad stödja möjligheterna att ta sig till kultur
och fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna och för besökande och turister
Besöksmål
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, allt ifrån historiska platser och miljöer. Dessa erbjuder
länsinvånarna en berikande och varierad fritid och lockar turister och andra besökare till länet. Här bidrar en lång
rad aktörer till länets attraktivitet.
Jönköpings län har fokuserat för lite på attraktivitet för de människor som bor i eller kan tänka sig vilja flytta
eller återvända till länet. Det helägda bolaget Smålands-Turism arbetar kontinuerligt med att stärka länets
attraktionskraft för både invånare och besökare.
Effektmål
Tilldelade medel per invånare
Kommun/Region

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Utgångsvärde

Kulturanalys/SCB

Delmål
Kultur- och fritidsutbudet är vitalt och närvarande i hela länet och tillgängligt för alla.
Uppdrag
 Skapa årliga mötesplatser för länets kultur- och fritidsaktörer.
 Stödja kulturen och fritidsaktörerna till att vara vital och närvarande i hela länet
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd.
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Effektmått

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Utgångsvärde

1 674 000

Besökare
Totalt

Gästnätter, antal

> 2 500 000

1 169 978

Varav utländska

Gästnätter, antal

> 750 000

154 279

471 000

Delmål
Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen.
Uppdrag
 Skapa en Regional besöksnäringsstrategi.
 Få länets invånare som våra bästa ambassadörer.
Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor.
Uppdrag
 Öka antal besökare.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Driva en hållbar digital utveckling.
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en förändringsresa för
att tillhandahålla välfärd på helt nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot
högkvalitativ och likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess och en effektiv och
innovativ välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med e-förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets
utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan
att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en central utgångspunkt för
smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och
omsorg. Sammanhållen digital service som baseras på samverkande processer och gemensamma lösningar
innebär att välfärden kan erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov och livshändelser. Samtidigt finns
det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva
infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många.
Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på
innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens sociala och
ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella
insatser. Nationella bredbands och digitaliserings strategier ligger till grund för regionens framtida strategi.
Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regionens digitaliseringspolitik. Region
Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Ett mycket offensivt mål
eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering
som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i
Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). De möjligheter och utmaningar som kommer med
den digitala utvecklingen måste hanteras på rätt sätt för att tjäna människan, verksamheter och organisationer i
hela länet. Vårt huvudmål är en hållbar digitaliserad region och vår målbild är att Jönköpings län är bäst i
Sverige på digitalisering. Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala samhällstjänster.
Delmål
Skapa en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare – aktörer.
Uppdrag
 Upprätta testbäddar för länets kommuner
 Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället.
Civilsamhället är en stor och viktig resurs i Jönköpings län. Region Jönköpings län ska verka för en produktiv
dialog samt upprätta en samverkansmodell som ger länets aktörer ett bättre utgångsläge att planera långsiktigt,
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genomföra förändringar och möta utmaningar. Det ger möjlighet till delaktighet, integrering och utveckling av
vårt län. Civilsamhällets aktörer och enskilda individer ska ha inflytande i olika samhällsfrågor. Demokratin och
folkhälsan stärks. Ett län som ur alla perspektiv samverkar och är tillgängligt för alla bidrar till inkludering,
sammanhållning, attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra livsmiljöer.
Delmål
Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete.
Uppdrag år 2022 - 2024
 Kartlägga nuläge utifrån befintliga samverkansupplägg mellan det offentliga och civilsamhället i länet.
 Identifiera prioriterade samverkansområden.
 Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället.



Under 2022 tar Region Jönköpings Län fram regelverk för samarbete i IOP-form och tar handslag med
civilsamhället för ökad samverkan.
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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.

STRATEGISKT MÅL: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i
Jönköpings län.
Näringslivet i Jönköpings län är uppkopplat i både globala och nationella leveranskedjor och har potentialen att
genom sin dynamiska arbetsmarknad förse hela södra Sverige med arbetstillfällen. Genom nya stambanor för
höghastighetståg kan detta uppnås, och göra Jönköpings län till navet i södra Sveriges transportsystem. Genom
väl fungerande regional infrastruktur kan hela länet, både stad och landsbygd, kopplas upp mot stambanorna. Det
är därför prioriterat att verka för en god utformning av nya stambanor samt att upprätta en ny regional plan för
transportinfrastruktur. Omställningen i arbetslivet och utbildningsväsendet som pandemin har skyndat på har
också visat betydelsen av digital infrastruktur. Det är därför prioriterat att säkerställa att få ut det nya stödet för
bredband. För att stärka arbetet kring transport- och bredbandsinfrastruktur, samt även för att belysa den
geografiska aspekten av andra områden inom RUS, är det prioriterat att ta fram regionala strukturbilder.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och höghastighetståg.
Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för
Jönköpings län. För att kunna öka kapaciteten med järnväg för såväl person- som godstransporter behöver
Sverige och Jönköpings län bygga nya stambanor. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i
modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas i ett sammanhållet system och kommer att bygga
ihop stad och landsbygd. Det kommer generera fler arbetstillfällen, nya bostäder och bättre förutsättningar för
omställningen till ett hållbart samhälle.
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett förnyat kunskapsunderlag om nya stambanor, som
kommer att ligga till grund för regeringens aviserade infrastrukturproposition. Trafikverket ska redovisa
uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för
nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total
investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. En utgångspunkt är att alternativen ska ge korta
restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka kapaciteten för person- och
godståg i den totala järnvägsanläggningen.
Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga järnvägskorridorer/linjesträckningar, alternativa
hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och
utformning av stationslägen och bibanor. Trafikverket har genom detta uppdrag också instruerats att inrätta en
särskild organisation för projektet nya stambanor. Ur regeringens beslut framgår att Jönköping kommer att vara
nod i systemet, vilket innebär att regionen kommer att behöva vara nära involverad i arbetet såväl med
sträckningen Stockholm-Jönköping, Jönköping-Göteborg som Jönköping-Malmö.
Trafikverket ska redogöra för vilken effekt olika alternativ bedöms ha på långväga respektive kortväga resande
och på godstransporter samt hur väl de nya stambanorna integreras med den befintliga järnvägsanläggningen.
Möjlighet till trafikering för bl.a. långväga persontågstrafik, trafik med snabba regiontåg, pendeltågstrafik samt
godstrafik ska beskrivas liksom en bedömning av möjligheten att bedriva kommersiellt lönsam trafik med
höghastighetståg för de olika alternativen. Effekter på restider och möjligheten till överflyttning av resor från
flyg till tåg ska beskrivas.
Av redovisningen ska, kopplat till de föreslagna alternativen, därutöver framgå:
- kostnader för drift och underhåll inklusive livscykelkostnadsanalys
- påverkan på investeringskostnader av industriella metoder som t.ex. prefabricering
- risker i kostnadsutveckling samt övriga projektrisker, samt hur dessa är hanterade i beräkningarna
- klimatpåverkan under byggskede och driftstiden
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-

konsekvenser på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden, inklusive konsekvenser för planeringen i
berörda kommuner och regioner
effekter för landskap, kulturmiljö och biologisk mångfald under byggskede och driftstiden
tidpunkt för tidigast möjliga byggstart respektive trafikstart
övriga konsekvenser

Delmål
Beslut om tidplan för höghastighetsbanan
Uppdrag
 Delta aktivt och ta initiativ till möten och forum för att beskriva behov.
 Initiera samverkan inom regionen, med angränsande regioner och på nationell nivå.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och
tillgängliga resor, transporter, logistik och turism.
För att skapa förutsättningar för att nå målen inom Agenda 2030 krävs en utveckling av infrastrukturen i länet.
För att klara målen behöver det ske en förflyttning av transporter från väg till järnväg. De befintliga vägarna
behöver dock underhållas och utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla former av miljövänliga
transporter på väg kan underlättas. En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar för ett väl fungerande
transportsystem. Det ska vara enkelt att resa, transportera gods och turista. Övergångar mellan olika transportslag
ska förenklas och stimuleras.
Regional tågplan
Framtagandet av en regional tågplan för Jönköpings län fortsätter. Tågplanen ska innehålla en strategi över hur
tågtrafiken i länet och till angränsande län ska utvecklas på sikt och skapa robusthet i systemet . Tågplanen ska
utgå ifrån Trafikförsörjningsprogrammet och Positionspapperet för kollektivtrafik i södra Sverige och även knyta
an till det arbete som gjorts gällande framtida höghastighetståg.
Cykelstrategi
Regionen har under 2020 inlett arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi. Syftet är att komplettera den
regionala länstransportplanen för att förtydliga hur Region Jönköpings län kan bidra till en ökad, enkel och säker
cykling till och från arbete och skola, samt turist och fritidscykling, i hela länet. En regional cykelstrategi som
kompletterar den regionala länstransportplanen kommer att behöva ta hänsyn till glappet mellan fysiska
investeringar och övrigt regionalt och kommunalt ansvar för cykelfrågan. En regional cykelstrategi tar sig an den
del av länets transportinfrastruktur med cykelfokus som inte fullt ut fångas av den regionala länstransportplanens
ansvar, Trafikverkets ansvar eller kommunernas ansvar. Istället bör den fokusera på att ena länet kring
cykelfrågan med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa, samhällsplanering, klimatpåverkan, ökad
säker cykling, mobility management och liknande frågor. I dagsläget möjliggörs att ta med cykel på regionbussar
och regiontåg. För att öka mobiliteten införs kostnadsfritt att ta med cykel på tåg under förutsättningar att plats
finns i fordonen under 2022.
Godsstrategi
En av samhällets grundläggande uppgifter är att möjliggöra resor och transporter. För att både personresor och
godstransporter ska kunna hanteras på ett likartat sätt i planeringen är det viktigt att det finns en god
kunskapsnivå och förståelse för de ibland skiftande behov, utmaningar och möjligheter som personresor
respektive godstransporter står inför. Syftet med en godsstrategi för Jönköpings län är att ge en gemensam
kunskapsplattform och skapa en samsyn om godshanteringen i länet.
Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt beskriva behovet av en strategisk inriktning kan
godstransporterna bidra till en mer hållbar regional tillväxt. En godskartläggning är ett första steg i den
nulägesanalys som kommer att utgöra grunden i det fortsatta arbetet med godsstrategin.
Delmål
Tillgång till säkra vägar och järnvägar
Uppdrag
 Utveckla länstransportplan
 Fortsätta att arbeta fram en särskild tågplan (strategi) utifrån regionala stråk.
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Tillgång till vägar och järnvägar för tunga transporter
Uppdrag
 Utveckla godsstrategin
Tillgång till/användning av fossilfria drivmedel
Uppdrag
 Genomföra handlingsplanen för regionala tillväxtuppdraget för miljö och klimat – 2024
 Bidra till klimatstrategins genomförande
Småskalig infrastruktur
Uppdrag
 Utveckla cykelstrategi
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till
höghastighetsuppkoppling.
Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt
bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå
med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med
kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera
de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband.
Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de
medel som kommer från med regeringens budget för att fler hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband.
Nationellt uppdrag som regional bredbandskoordinator
Region Jönköpings län har antagit ett nationellt uppdrag för att stimulera och stödja utbyggnaden av bredband i
länet. Uppdraget har löpt mellan 2015-2020. Regeringen har ännu inte aviserat om de avser förlänga uppdraget,
men regeringen har aviserat kraftigt ökat stöd för bredband i budgetpropositionen och det är troligt att den
regionala nivån kommer att få en roll i hur dessa ska fördelas.
Ny modell för nationellt stöd för bredbandsutbyggnad
År 2019 beslutade riksdagen att inrätta ett nytt nationellt bredbandsstöd för åren 2020-2022. Regionerna ges
möjlighet att efter länets förutsättningar och mål i utvecklingsstrategier eller motsvarande, prioritera kriterier för
stödfinansierad bredbandsutbyggnad. Regionerna förväntas genom medverkan av bl.a. regionala
bredbandskoordinatorer bidra i arbetet med nya stödmodellen.
Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025
Bredbandsstrategin omfattar perioden 2020-2025 med uppdaterad målbild för bredbandsutbyggnaden. Strategin
beskriver hur den nationella strategin för bredbandsutbyggnad kan brytas ned på regional nivå, med
utgångspunkt i de specifika förutsättningar för bredbandsutbyggnad som gäller i Jönköpings län.
Handlingsplanen för bredbandstrategins genomförande har börjat tas fram och arbetet kommer att fortsätta under
2021. Tonvikt i strategin är betydelsen av en väl genomarbetad förankringsprocess med aktörer inom
bredbandsområdet.
Samverkansavtal för bredbandsutbyggnad
Utbyggnaden av bredband har tillmätts hög prioritet från regionen inom samarbetet i Regionsamverkan
Sydsverige (RSS). Målsättningen är ett fullt utbyggt, robust och framtidssäkert bredbandsnät som är en
förutsättning för en hållbar utveckling ur ett demokratiskt-, hållbarhets-, och samhällsekonomiskt perspektiv.
Genom samverkan inom RSS har de regionala bredbandskoordinatorerna i respektive region kunnat finna nya
effektiva former för samverkan och fördelning av arbetsinsatser.
RSS och IP-Only har slutit ett samverkansavtal angående bredbandsutbyggnaden. Avtalet säkerställer en
effektuering av RSS höga ambitioner inom bredbandsområdet.
Delmål
Alla medborgare i länet ska ha tillgång till säker och snabb tillgång till internet
Uppdrag
 Ta fram en bredbandstrategi och genomföra handlingsplan för denna
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem.

18

34

REGIONAL UTVECKLING

Regionala strukturbilder är viktiga för att möta de nya krav som ställs på den kommunala översiktsplaneringen
genom globaliseringen, specialiseringen, urbaniseringen och en ökande rörlighet. Strukturbilderna leder till
relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag för både lokal och regional utveckling när det gäller till
exempel infrastruktur, boende, fritid, kultur, kompetensförsörjning och näringsliv.
Regionens roll är att bidra med ett regionalt perspektiv till översiktsplaner och bostadsförsörjningsplaner. På så
sätt stärks hela länets konkurrenskraft. De regionala strukturbilderna är ett viktigt kunskapsunderlag för
planerings- och strategiarbete, för både kommunala och regionala aktörer.
Genom arbetet med regionala strukturbilder främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på
både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv plats för både näringsliv, arbetskraft
och besökare, där alla delar av länet får verktyg till att utvecklas.
De regionala strukturbilderna stärker kommunernas roll i regionen och skapar förutsättningar för att
möjligheterna i kommunerna ska komplettera varandra. Det finns stor variation mellan och inom kommuner i
vårt län, vilket innebär att utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt i geografin. Genom de regionala
strukturbilderna sätter vi därför ett tydligare geografiskt perspektiv på den regionala utvecklingsstrategin.
Delmål
Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling
Uppdrag
 Ta fram regionala strukturbilder som beskriver framtida målbild för kollektivtrafik och infrastruktur.
 Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder.

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till studier, fritidsaktiviteter och kultur.
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, oavsett
ekonomisk förmåga har möjlighet att resa mellan studier, arbete och boende. Detta är en förutsättning för att
invånare ska kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. Även för besöksnäringen är ett
välfungerande transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka turister till alla delar av länet.
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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.

STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och
innovativ tillväxtregion
Stärkt konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmåga hos länets företag samt förbättrade resultat,
utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling, är några av de komponenter som
kommer behövas för att stärka företagen i Jönköpings län. vi ska nå en innovationskultur där samverkan mellan
akademi, offentlig sektor och näringsliv som resulterat i kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en
långsiktigt hållbar utveckling för länet.
Den kommande smart specialiserings strategi som ska bidra till ett växande och diversifierat näringsliv som är
under framtagande kommer ha stor betydelse för våra satsningar under de kommande åren och där Region
Jönköpings län har identifierat 6 styrkeområden som kommer ha betydelse för hur utvecklingen av näringslivet
kommer att genomföras.
För att klara den omställning och innovation som näringslivet står inför så är kompetensförsörjningen en av de
viktiga komponenter som måste stärkas. Vi har utmaningar och de förändras hela tiden så detta är ett område
som kräver samhandling från flera aktörer och sektioner för att klara utmaningarna med framtidens
kompetensförsörjning. Vi ser gärna att högskolan är en motor och där samverkan driver det offentligas och
näringslivets utveckling mot mer innovativa kunskaps- och teknologiintensiva produkter och tjänster.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och förändringskraft.
En stark industri är av stor betydelse för länet även framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor
för länets fortsatta utveckling. Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få
möjlighet att växa. Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket behöver ändras och företagsledarna är i
huvudsak svenskfödda män varför företagsamheten behöver bli mer diversifierad. Förändringstakten är hög och
tekniska innovationer driver utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat samhälle.
Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för allt hårdare konkurrens från hela
världen. Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till framgång.
Den regionala innovationsstrategin (RIS) tar sin utgångspunkt i samhällets utveckling och ger innovation ett
tvärsektoriellt perspektiv. Det betyder att näringslivsdriven innovation, som ofta handlar om att tjäna pengar,
berörs lika mycket som offentligt driven innovation, som ofta handlar om att effektivisera och utveckla nya
processer. Akademins roll forskning och utbildning blir i allra högsta grad betydelsefull för länets samlade
vitalitet och kreativitet liksom civilsamhällets engagemang i utveckling och förnyelse. Förmågan till förnyelse
och förmågan att ta tillvara på ny kunskap och ny teknologi är central i dagens samhälle.
Effektmått

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Digitalisering & innovation

Digitaliseringsgrad i
företagen, SCB

>

41,1 %

Stärkt företagsklimat

Företagsklimat,
Svenskt näringsliv

>

3,9

Starta och driva företag

Företagsledare, andel
fördelat på kön, SCB

Starta och driva företag

Antal nystartade
företag, SCB

>

K: 25,3 %
M: 74,7%
1 809

Utgångsvärde
41,1
3,9
K: 25,3 %
M: 74,7 %
1 809

Delmål
Ökad investeringsgrad i innovation
Uppdrag
 Ett närmare samarbete mellan Regionen, akademin, kommunerna i länet och det innovations- och
företagsfrämjande systemet. Regional utveckling ska vara del av den drivande kraften för offentligas
och näringslivets innovationskraft samt stödja till att höja investeringsgraden.
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Fler nya företag
Uppdrag
 Kartlägga det företagsfrämjande systemet. Ta fram en gemensam strategi för hur vi ska jobba för att få
flera företag att starta men även arbetet med generationsväxling behöver ses över samt ta fram en
strategi för generationsväxling.
Fler kvinnliga företagsledare
Uppdrag
 Utveckla, stärka och stödja de kvinnliga nätverk som finns, med t.ex. kunskap, utbildningar och
omvärldsbevakning.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela
länet genom smart specialisering.
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla sektorer
samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och nyttiggörs
alltmer. Förnyelse och utveckling innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en lyhördhet mot marknadens
förväntningar på miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster som länet erbjuder. Smart specialisering
innebär att satsa på de områden länet ligger i världsklass eller har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra
regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt konkurrenskraft
gentemot omvärlden.
Effektmått

Mätmetod

Mål 2024

Industrins
miljöskydsinvester
ingar kr/invånare
2015, SCB/BRP+
Kapital inkomst
30-64 år
kr/invånare,
SCB/BRP+

>

516,7

>

K: 16 187 kr
M: 45 653 kr

Investeringar i fysiska tillgångar

Nya lägenheter per
1000 invånare,
SCB/BRP+

>

3,1

3,1

Forskningsinvesteringar

FoU-utgifter
universitet,
SCB/BRP+

>

743

743

Investeringar i miljö

Investeringar i Finansiella tillgångar

Resultat 2020

Utgångsvärde
516,7

K: 16 187 kr
M: 45 653 kr

Delmål
Stärka länets starka och möjliga sidor för ett hållbart och kunskapsintensivt näringsliv.
Uppdrag
 Stödja och stimulera nya näringar till affärsmöjligheter utifrån framgångsfaktorer för
tillverkningsindustrin, träindustrin, transportlogistik, e-handel mm kommer vi locka nya tjänsteföretag
att etablera sig i länet och ges möjlighet till tillväxt. Genom kontakter med befintliga tjänsteföretag,
marknadsföra regionen som en utmärkt etableringsort. Science Park och Almi har ett ökat fokus mot
tjänsteföretag.
Med samlad kraft stärka strukturerna runt KKN näringen i vårt län i nära samverkan med kommunerna och andra
främjande organisationer så som Science Park mfl.
Uppdrag
 Intensifiera arbetet med KKN (Kulturella och Kreativa Näringar) i länet samt stötta och uppmuntra
initiativ från andra aktörer inom KKN näringen i länet
Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.
Uppdrag
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Kommunerna behöver ta vara på de naturresurser som finns för att skapa förutsättningar att starta flera
företag inom besöksnäringen, många av de värden turisterna efterfrågar finns i Kommunerna/regionen.
Insatser måste också göras för att höja förädlingsvärdet hos befintliga besöksnäringsföretag. Genom att
lära av varandra så kan nya möjligheter och marknader identifieras för att stärka förädlingsvärdet.

Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism
Uppdrag
 Skapa arenor för affärsutveckling och kompetensutveckling för företagare inom turism- och
landsbygdsnäring.
Implementera en smart specialiserings strategi
Uppdrag
 Ta fram en smart specialiserings strategi utifrån de av länet och OECD identifierade områden.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Samverka för kompetensutveckling.
Samordning, samverkan, samarbete och samhandling är av avgörande betydelse för att möta de utmaningar som
drivs av demografi, urbanisering, digitalisering och globalisering. Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt
högre formell utbildning hos sina medarbetare och industrin robotiseras skapas utmaningar för de invånare som
har en låg formell utbildningsnivå men också möjligheter för tjänstenäringen att utvecklas och anställa. En nära
samverkan med länets industriföretag och utbildningsanordnare är av central betydelse för att medarbetare ska
kunna vidareutbilda sig under pågående anställning så att de kan bidra i andra roller eller inom den företagsnära
tjänstesektorn när andelen anställda i industrin sjunker. Kraven på medarbetares förändringskompetens blir allt
högre och för ett näringsliv som präglas av innovation och entreprenöriellt tänkande krävs arbetskraft som har en
stor förmåga till omställning.
Effektmått
Social hållbarhet i företag

Investeringar i Kunskap

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Utgångsvärde

SME som arbetar med
social hållbarhet,
Tillväxtverket/BRP+
Avslutat gymnasieskola,
andel av befolkning 19-24
år, SCB/BRP+

>

35 %

35 %

>

K: 85,4 %
M: 82,4 %

K: 85,4 %
M: 82,4 %

Delmål
Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition
Uppdrag
 Samarbete mellan länets företag och utbildningsarrangörer för att möjliggöra formell utbildning under
pågående anställning.
 Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition
 Insatser för kompetensutveckling inom området attityder till arbete och försörjning. Digitalisera och
förenkla möjligheten till livslångt lärande.

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT
Smart Housing Småland, 2013-07-01 till 2023-06-30
Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av Vinnova sedan andra halvåret 2013 under 10 år
finansierad s.k. ”Vinnväxt-miljö”. Visionen för SHS har under innevarande treårs-period något reviderats och är
nu en ”innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä”. Målsättningen är att innovationsmiljön ska fortleva även
efter 2023 men då utan fast finansiell medverkan från Vinnova, förberedelser inför detta utgör en central del
under projektperioden. Visionen för SHS är att bli en ”internationellt ledande innovationsmiljö som med
användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.”.
Vart i hela världen är världen på väg, 2020-05-29 till 2023-02-28
I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd av den egna analysen såväl om de analyser som gjorts
av bland andra OECD och Nord Regio, att Jönköpings län står inför stora behov av strukturomvandling. Det
starka och framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar haft så höga orderingångar
att det inte funnits tid för det framtidsinriktade strukturomvandlingsarbetet. Länets näringsliv har med anledning
av det ett relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, en låg digital
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transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven näringslivsutveckling än andra samt bedöms ligga lågt
när det gäller jämställd regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som avgörande för länets
långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd.


Projektet kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovation- och förändringskraft i näringslivet i
Jönköpings län, bidragit till ett: hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet;
framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i produkter och tjänster; en
ökad digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet.



Projektet kommer på lång sikt att bidra till att Jönköpings län är en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion. Resultatet är ett breddat näringsliv, fler kunskapsintensiva företag, högt kunskaps- och
teknikinnehåll i produkter och processer, god tillväxt och lönsamhet samt ett jämställt och jämlikt
näringsliv präglat av mångfald.

Kvalitetsledning 2.0, 2020-01-01 till 2022-12-31
Projektet syftar till att stärka konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmågan hos länets företag och
organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och processutveckling. Projektet syftar
också till förbättrade resultat, utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling för
länets företag och organisationer.
Effekter på kort sikt:
 Aktiviteterna kommer på kort sikt leda till att stärka kapaciteten och förändringsledningsförmågan hos
länets företag och organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och
processutveckling, samt en länsgemensam nod för kunskapsspridning och kollektivt lärande.
Effekterna på lång sikt:
 De långsiktiga effekterna av projektet kommer att vara stärkt konkurrenskraft, kapacitet och
förändringsledningsförmåga hos länets företag och organisationer, samt förbättrade resultat, utvecklade
servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling.
E-handel och logistik, 2018-10-01 till 2021-12-31
Digitaliseringen har förändrat behovet av kanaler för handel som i sin tur påverkat många företags
affärsmodeller. Denna trend har fått extra fart under pandemin. När fysiska och digitala kanaler måste
kombineras på nya sätt måste också e-handel och logistik anpassas. Projektet ska stödja de befintliga företagens
arbete med att utveckla sina affärsmodeller, samt stödja utveckling av nya företag inom modern handel och
logistik.
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En kompetent region
Förmågan att attrahera och rekrytera samt behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra
näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens och näringslivets
utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner, genom en väl fungerande
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, akademi och övriga utbildningsanordnare samt
arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompentensutvecklingen och
matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.

STRATEGISKT MÅL: 2035 säkerställs matchningen på
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet
Coronapandemin har allt sedan våren 2020 påverkat individer och samhälle i hög grad. Effekterna för
arbetsmarknaden har också varit stor med varsel, kortidspermitteringar och en ökad arbetslöshet. Frågan är vad
pandemin kommer att få för långsiktiga konsekvenser för jobben och företagen. Det kan vara så att pandemin
påskyndar en förväntad omställning på grund av digitaliseringen och klimatutmaningen. Att prioritera
omställningsfrågor och kompetensutveckling blir prioriterat under de kommande åren.
Samtidigt har vi haft en fortsatt kompetensförsörjningsproblematik mitt under pandemin. Hjulen slutade inte
snurra. Företag sökte efter kompetens och det gör många fortfarande. Därför kommer kompetensförsörjning att
vara ett prioriterat uppdrag för regionerna, även när pandemin har klingat av.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för
integration och hållbar tillväxt.
Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt
ansvar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen. Regionen ska arbeta för en väl fungerande
arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Vi vill stimulera kompetensutveckling som stärker kvinnors
och mäns ställning på arbetsmarknaden, samt stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Regionen ska
arbeta för att öka övergången till arbete bland kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt
underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.
Det regionala kompetensförsörjningsarbetet innebär ett fokus på följande ansvarsområden:
 Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens.
 I samverkan organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete.
 Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå.
 Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
 Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet.
 Föra en dialog med länets folkhögskolor och studieförbund om hur de kan vara tydliga aktörer i det
regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analyseras. Prognoser om kompetensbehov på kort, och lång sikt
ska regelbundet publiceras och utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser. I en god dialog och
samverkan mellan arbetsmarknadens parter och olika utbildningsanordnare kan dessa synliggjorda
kompetensbehov tillgodoses genom olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Dialogen och
samverkan mellan arbetsmarknadens parter och länets olika utbildningsaktörer ska säkerställas genom
etablerandet av systematiska och strukturerade samverkansmodeller.
För att lyckas med en välfungerande matchning måste också effektiva strukturer för validering etableras. Det
handlar framför allt om att tydliggöra de olika branschvisa valideringsmodeller som redan finns på plats, samt
säkerställa hur dessa etablerade valideringsmodeller kan leda till konkreta kompetensutvecklingsinsatser.
Effektmått

Mätmetod

Mål 2024

Årlig kompetensprognos

Statistik

Under hösten

1 gång/år

En framtidsspaning

Statistik (prognos)

(Våren 2023)

1 gång/fjärde år

Valideringslyft

Kvalitativ analys

Hösten 2022

Valideringsportal

Etablerad på RUwebb

(Våren 2023)

Påbörjas 1 maj
2021.
Inget idag
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Kompetensutveckling till
valideringar
SFI-utbildning med praktik

Statistik

Delta i planering av regionalt
yrkesvux

Statistik och
kvalitativ analys

Fungerande kommunala lärcentra

Statistik och
kvalitativ analys
Kvalitativ analys
och viss statistik

Tillvarata folkbildningens
kompetens i regionalt
kompetensförsörjningsarbete

Statistik

I minst 1/4 av länets
kommuner
Finns i 2/3 av länets
kommuner
Årliga överläggningar
med kommunal
vuxenutbildning
(länsövergripande samt i
de tre
länsgrupperingarna)
Lärcentra i alla länets
kommuner
Regelbundna möten med
folkbildningens aktörer

Finns inga
uppgifter.
Finns inga
uppgifter idag.
Årliga
överläggningar
sker idag i
länsnätverk samt i
tre
länsgrupperingar.
6 kommunala
lärcentra idag.
Adjungerad i
Länsbildningsförb
undets styrelse.

Delmål
Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt
som underlag för kompetensförsörjningsinsatser.
Uppdrag
 Presentera en årlig prognos över kompetensbehov i länet på kort och lång sikt. Särskilt uppmärksamma
kompetensnivå på kommunal och delregional nivå. En framtidsspaning tas fram en gång per
mandatperiod.
Det bör finnas effektiva strukturer för validering på regional nivå.
Uppdrag
 Samla alla relevanta aktörer för ett utvecklingsarbete kring regional samverkan av validering. Samordna
detta med deltagandet i Myndigheten för Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft.
 Utveckla en portal på RU:s webbsida som stöder effektiva strukturer för validering inom länet.
Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar.
Uppdrag
 Stödja arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare att etablera flexibla
kompetensutvecklingsinsatser som är kopplade till genomförda valideringar.
Arbeta för en SFI-utbildning som möter arbetsmarknadens behov.
Uppdrag
 I samverkan med kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens parter arbeta för en SFI-utbildning
som kombineras med praktik.
Det livslånga lärandet har ökat i hela länet.
Uppdrag
 Utveckla samarbetet med Jönköping University, Yrkeshögskolutbildningsanordnare och
folkbildningens organisationer i syfte att stärka det livslånga lärandet.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela
länet.
Delmål
Medverka i planeringen av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux.
Uppdrag
 Utveckla samarbetet med kommunernas vuxenutbildning i syfte att länet kan erbjuda regionala
yrkesvuxutbildningar som möter arbetsmarknadens behov.
 Regelbundna träffar med länets vuxrektorer, dels länsövergripande, men också i de tre
kommungrupperingarna. Den årliga kompetensprognosen används som underlag vid samtalen.
Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet.
Uppdrag
 Arbeta för att det etableras lärcentra i de kommuner som saknar sådana centra.
 Verka för att alla relevanta utbildningsaktörer erbjuder kompetensförsörjningsmöjligheter i dessa
lärcentra.
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Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka kompetensförsörjningen.

Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas.
Uppdrag
 Utveckla samarbetet med Länsbildningsförbundet samt folkhögskolor och studieförbund. Konkretisera
den roll som folkbildningens aktörer kan spela i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT

Samverkan med länets utbildningsanordnare
I uppdraget att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet ingår att utveckla samarbetet med olika
utbildningsaktörer inom länet. De är:
 Jönköping University
 YH-utbildningsanordnare
 Den kommunala vuxenutbildningen
 Folkbildningens organisationer
 Regionens två naturbruksskolor och två folkhögskolor
Jönköping University
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att stärka samverkan mellan akademin,
näringslivet, den offentliga sektorn och det omgivande civilsamhället. Genom ett aktivt samarbete mellan Region
Jönköpings län och Jönköping University, enligt antaget samverkansavtal våren 2020, skapas förutsättningar för
kompetensförsörjning, forskning och innovation i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och
Jönköping University för att stärka forskningsfinansieringen vid högskolan. Att Jönköping University får
tillräckligt med utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är också av stor betydelse för att långsiktigt
försörja länet med relevant arbetskraft – inom både offentlig och privat sektor – och för att höja den formella
kompetensnivån i länet. Region Jönköpings län stöder aktivt Jönköping Universitys ansökan om att få starta en
högteknologisk tandläkarutbildning i Jönköping som stärker länets och landets tandvård. Region Jönköpings län
verkar för att Jönköping University ska få universitetsstatus.
YH-utbildningsanordnare
Tillgången till relevanta yrkeshögskoleutbildningar är av stor betydelse för att stärka den regionala
kompetensförsörjningen. YH-utbildningar underlättar för offentlig sektor och näringslivet att finna rätt
kompetens. Idag finns flera starka YH-utbildningsanordnare i länet. Region Jönköpings län vill fortsätta att
utveckla samarbetet med dessa utbildningsaktörer. I detta arbete ingår att fördjupa samarbetet med Myndigheten
för Yrkeshögskolan.
Den kommunala vuxenutbildningen
Alla Sveriges regioner har getts i uppdrag att tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen arbeta för att
stärka och utveckla regionalt yrkesvux. Detta samarbete innebär att Region Jönköpings län regelbundet och
kontinuerligt träffar företrädare för kommunernas vuxrektorer för dialog och samverkan.
Folkbildningens organisationer
Folkbildningens organisationer, studieförbund och folkhögskolor, är en resurs för länet ur flera perspektiv.
Folkbildningens aktörer bidrar till att stärka och utveckla demokratin, gör det möjligt för människor att påverka
sin livssituation, samt skapar engagemang att delta i samhällsutvecklingen. De bidrar till att utjämna
utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkbildningens organisationer arbetar
också för att bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet. Region Jönköpings län arbetar för att bättre
ta tillvara folkhögskolors och studieförbunds kompetens i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Folkbildningen är särskilt viktig för att stärka integrationsperspektivet i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet, särskilt genom språkkurser, samhällsinformation och att anordna mötesplatser. De
kan även bidra med bildningsaktiviteter för anställda med utländsk bakgrund som har behov av att stärka sina
kunskaper i det svenska språket och att få en bättre insikt i hur det svenska samhället fungerar.
Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Folkhögskolan har
också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för
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folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.
Regionens två naturbruksskolor och två folkhögskolor
På uppdrag av länets kommuner driver Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan vid Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads naturbrukscentrum. Nu gällande
samverkansavtal och överenskommelse med kommunerna gäller till 31 december 2022. Arbetet med ett nytt
samverkansavtal och ny överenskommelse från och med den 1 januari 2023 har påbörjats och kommer att
slutföras under 2022. Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom
utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter.
Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. Utöver gymnasieutbildning ska även
eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov
erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till kunskapscentra för den gröna näringen. Förutom utbildning är
naturbruksskolorna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker
kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.
Region Jönköpings län är huvudman för Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. För de båda
folkhögskolorna gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär kultur för Sörängens folkhögskola
och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är en resurs för Region Jönköpings läns
kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. Gymnasiala eller
eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på alla nivåer som är anpassade efter näringens behov
ska erbjudas. I december 2020 antog Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet en bildningsplan
för regionens folkhögskolor. Den framtagna och beslutade bildningsplanen ska efterlevas och kontinuerligt
utvärderas.
Framtidssäkrad industri
Ett ESF-projekt som fokuserar på kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling. Projektet
riktar sig i första hand till permitterade, varslade och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher med
fokus på tillverkningsindustrin. Projektet bidrar till att stärka kompetensförsörjningen. Kompetensutvecklingens
syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Projektet pågår
till och med 31 december 2022.
Ett hållbart arbetsliv
En förstudie finansierad av ESF och socialfonden. Syftet är att förbereda den nya sjuåriga programperioden som
startar 2021. Genom projektet ska vi dra lärdomar av den programperiod som avslutades 2020 och med dessa
erfarenheter skissa på tänkbara projekt under de kommande åren. Genom förstudien ska vi också utveckla
samarbetet med viktiga samverkansaktörer.
Valideringslyft
Valideringslyft är ett ESF-projekt som drivs av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Alla regioner har
beretts möjlighet att delta i projektet. För Region Jönköpings län innebär det ett aktivt deltagande från och med
den 1 maj 2021 och fram till den 31 oktober 2022. Valideringslyft är ett projekt där såväl nationella som
regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.
Projektet sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022.
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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.

STRATEGISKT MÅL:
2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län.
I den regionala utvecklingsstrategin och i organiseringen hos Regional Utveckling är det internationella arbetet
både ett eget och ett tvärsektoriellt område. För länets utveckling, både det offentligas och näringslivets, är det
viktigt med internationellt samarbete för att lära av andra, dra nytta av varandras likheter och olikheter, för att
hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan
och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala förutsättningarna. För att nå framgång på EUarenan inom olika områden krävs kraftsamling och samordning. Detta är förutsättningsskapande för att på sikt nå
andra mål.

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning.
Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Genom att aktivt delta i
globaliseringen och den internationella konkurrensen kan länet skapa nya relationer med andra människor, med
andra platser och med andra länder. Genom samverkan kan länet också påverka andra i en mer hållbar och
fredlig inriktning utifrån perspektiven i de globala målen.
Mätetal/Indikator
Insatser med särskilt fokus på att
främja mänskliga rättigheter
Strategier och program som bidrar
till Agenda 2030

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Seminarier,
föreläsningar
Framtagna
strategier och
program

4

Nytt mått 2021

5

Nytt mått 2021

Utgångsvärde

Delmål

Främjande av mänskliga rättigheter
Uppdrag
 Utveckla utbytet med andra länder och regioner för att skapa lärande och samverkan.
 Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på demokratifrågor

Bedriva lärande för Agenda 2030
Uppdrag
 Utveckla förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt utvecklingsarbete.
Främjande av demokrati i ett europeiskt perspektiv
Uppdrag
• Att informera om och bidra i Konferensen om Europas Framtid – en medborgardialog initierad av
Europeiska Kommissionen.

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder.
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i relativt låg utsträckning ta del av de ram- och sektorsprogram
som finns för att EU:s gemensamma sammanhållningspolitik och mål ska bli verklighet. Därför behöver
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förutsättningar skapas för att fler aktörer ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också en större
medvetenhet om de transnationella programmen och strategierna som Interreg och Östersjöstrategin och fler
aktörer behöver stimuleras att delta i sektorsprogram och ramprogram för t.ex. forskning och innovation.
Strukturfonderna Europeiska Regionala Utvecklingsfonden,ERUF, och Europeiska Socialfonden ESF är en
möjliggörare inte enbart för den regionala utveckling som skapas genom fonderna utan även för att skapa
kapacitet för att nå andra medel inom EU.
Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten med andra län i Sverige. Tillsammans med Region Kalmar län,
Region Kronoberg och Region Blekinge samt Jönköping University och Linnéuniversitetet drivs det
gemensamma Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel om EU:s sektorsprogram och ramprogram och
hur de kan användas i Sverige.
Internationell policy och internationellt fokus som ett tvärsektoriellt perspektiv
När beroendet av omvärlden ökar och en del av de politiska besluten fattas på europeisk nivå blir det
internationella arbetet en förutsättning för att skapa en långsiktig regional utveckling. Detta är bakgrunden till
Region Jönköpings läns internationella policy. Den internationella policyn slår fast att Region Jönköpings läns
internationella arbete ska främja den regionala utvecklingen och främja Region Jönköpings läns olika
verksamheteter. Region Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för länet vad gäller EUfinansiering och projektstöd.
Ett internationellt fokus är nödvändigt och kan öka potentialen för utveckling inom samtliga områdena i den
regionala utvecklingsstrategin. Förutom att det internationella arbetet genomförs som ett eget område inom
utvecklingsstrategin ska det därför dessutom integreras tvärsektoriellt inom andra områden.
Effektmått
Antal kontakter med Europa Direkt i
Jönköpings län
Andel strukturfondsmedel (ERUF
och ESF) Småland och Öarna som
verkar i Jönköping län

Mätmetod

Mål 2024

Förfrågningar via
telefon och e-post

Minst 600 förfrågningar
årligen

Inventering av
projekt inom
Europeiska
Socialfonden och
Europeiska
Regionala
utvecklingsfonden

Minst i paritet med
invånarantal i länet i
förhållande till Småland
och Öarna

Resultat 2020

Utgångsvärde

Ej tidigare mätvärde

535 förfrågningar
år 2020

Ej tidigare mätvärde

Ca i paritet med
invånarantal i
länet i förhållande
till Småland och
Öarna
(programperioden
2014-2020)

Delmål
Nyttjande av EU-medel
Uppdrag
 Att aktivt arbeta bland länets aktörer för att skapa EU-projekt som bidrar till utveckling av länet för att
utnyttja EU:s potential gällande regionala medel.
 Etablera nätverk och fokusera på strategiska utvecklingsområden som möjliggör påverkan på EUarenan och internationella partnerskap som grund för arbete mot ramprogram och sektorsprogram
 Delta i Europaforum.
Intresse av EU
Uppdrag
 Genomföra satsningar och samarbeten för att informera om EU och om EU:s fonder.

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys.
Samtidigt som globaliseringen skapar stora möjligheter, medför den också att förutsättningarna för företag och
branscher snabbt kan förändras. Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av främst sociala medier sprids
uppfattningar, trender och rörelser snabbt och får omedelbart stor global påverkan. För att hävda sig i denna
miljö krävs en stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags värdegrund och ansvarstagande när det gäller
mänskliga rättigheter, produkter och processers hållbarhet samt arbetsmiljö och arbetsgivarvarumärke får allt
större betydelse för konsumenters val och allmänhetens syn på ett företag. Företagens konkurrenskraft är till stor
del beroende av hur de kan ta till sig ny information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och
tjänster på marknader som i allt högre grad är globala.
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Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av andra kan det offentliga, näringsliv och civilsamhälle dra
nytta av varandras likheter och olikheter för att hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del
av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala
förutsättningarna.
Effektmått
Antal initiativ med fokus på EUarenan

Mätmetod

Mål 2024

Kluster, projekt,
samverkan med
tydligt fokus att
formera sig mot
EU-arenan

Ytterligare 3

Resultat 2020

Utgångsvärde

Delmål
Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv
Uppdrag
 Ta fram omvärldsanalyser
 Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT
Samordning och mobilisering inför EU:s nya programperiod 2021-2027
EU-samarbetet sätter ramarna för många utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de
fonder och program som möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. EU:s
strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. Jönköpings län
tillhör NUTS 2-området Småland och Öarna tillsammans med Kalmar län, Kronobergs län och Gotlands län. Ny
programperiod infaller 2021-2027. Tidigare programperiod förlängs vilket innebär ett troligt scenario att två
perioder löper parallellt under 2022. Region Jönköpings län samordnar programmeringsprocessen gällande
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt framtagandet av regional handlingsplan gällande Europeiska
Socialfonden för NUTS 2- området Småland och Öarna.
Småland Blekinge Halland South Sweden
Tillsammans med regionerna i Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Hallands län samt lärosäten driver
Region Jönköpings län ett Brysselkontor med namnet Småland Blekinge Halland South Sweden. Verksamheten
planeras utifrån länsspecifika dokument med tydlig utgångspunkt i länens regionala utvecklingsstrategier.
Europa Direkt
Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt Jönköpings län. Europa Direkt är EUkommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Uppgiften är att
sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten.
Assembly och Europeans Regions (AER)
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of Europeans Regions (AER) där Region Jönköpings län har en
politisk representation.
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Verksamhet för regional utveckling
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. Till stöd för olika former av projekt och verksamhet för riktade
insatser som bidrar till tillväxt och utveckling finns egna regionala utvecklingsmedel på 19,5 miljoner kronor.
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa styrs av
förordning 2003:596. Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med
syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Projektverksamheten ska vara förenlig med regionala
strategier och program. Bidrag får lämnas med maximalt 50 procent i förhållande till total projektkostnad för att
genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Dessa pengar fördelas
mellan olika projektstöd, företagsstöd och till kommersiell service.
Region Jönköpings läns finansiering ska i första hand inriktas till områden av strategisk kapacitetshöjande
betydelse. Den årliga bemyndiganderamen för 2022 beräknas till 70 miljoner kronor och anslaget som kan
betalas ut till 26 miljoner kr. Därutöver kommer aktiviteter kunna finansieras från olika källor som t.ex. EU:s
strukturfonder och program samt svenska nationella insatser. Det finns enligt regeringens villkorsbeslut kring
regionalt utvecklingsarbete krav på att återrapportera arbetet med hållbarhetsintegrering i det regionala
tillväxtarbetet. Detta berör även regionala tillväxtmedel. Inför EU:s nya programperiod finns krav från EUkommissionen att 30 procent av insatserna ska genomföras inom politiskt mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare
Europa 2021-2027.
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att själv eller tillsammans med andra aktörer söka EUmedel eller statliga medel från särskilda utlysningar och insatser som ytterligare kan stärka det regionala
utvecklingsarbetet. Den fleråriga finansieringen av regionala utvecklingsstrategin fastställs i egen process. En
särskild finansieringsstrategi för 1:1-medel och förverkligandet av RUS kommer att fastställas under 2021.
Strategin tydliggör ansökningskriterier och prioriteringsgrunder för att skapa bästa möjliga effekt av beslutade
projekt. Finansieringsstrategin kommer på sikt att underlätta arbetet med utvärdering och uppföljning av insatser
finansierade av 1:1-medel. Uppföljning och utvärdering görs idag primärt på projektnivå och som övergripande
uppföljning av bemyndigande och anslag.

VERKTYG FÖR ATT LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av
länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade projektutlysningar. Utvecklingen i länet ska
kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala
tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala
samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen
ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund.
Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen förflyttas
stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och
utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta är
ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de nationella redovisningarna och för att utveckla
den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med kommunerna.
För att kunna uppnå löftet i den regionala utvecklingsstrategin krävs att Region Jönköpings län har en kapacitet
och förmåga att bedriva strategiska regionala utvecklingsprojekt. Det ställer stora krav på vår professionella
förmåga leda, driva, samordna och genomföra komplexa projekt i samverkan med länets aktörer. Vår kunskap
om projektmetoder är en avgörande framgångsfaktor och regional utvecklings viktigaste operativa verktyg. För
att vi ska kunna operera på denna nivå behövs både kompetent och kvalificerade projektledare men också ett
strukturerat arbetssätt. Under år 2020 har arbetet med att utveckla ett projektkontor påbörjats och arbetet
kommer att fortgå under de kommande åren.
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Perspektiv: Process och produktion
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och
intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt
ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter

STRATEGISKT MÅL Region Jönköpings län ska leda, driva och genomföra strategiskt avgörande regionala
utvecklingsprojekt.
Framgångsfaktor Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt.
Uppdrag
 Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för projekt drivna i egen regi.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättra verksamheten och skapa innovationer. Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga
förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare
kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder,
nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.

STRATEGISKT MÅL Kunskap om effekter av regionala utvecklingsprojekt
Framgångsfaktor Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra analyser
Uppdrag
 Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering med fokus på
projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad nivå. Region Jönköpings län skall utveckla
analysarbetet.

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar
förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större
helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och
organisationens samlade kompetens och mångfald.

STRATEGISKT MÅL Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån länets behov ska öka
Framgångsfaktor Anpassad bemyndiganderam
Mätetal
Bemyndiganderam regionala
projektmedel
Utnyttjad andel
bemyndiganderam
Nyttjande av anslag

Mätmetod

Mål 2022

Resultat 2021

Resultat 2020

TVV

90 mnkr

70 mnkr

65 mnkr

TVV

75 %

-

86 %

TVV

90 %

-

60 %
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Kultur
Kulturen har en självklar plats i varje öppet och demokratiskt samhälle. Kulturen hjälper oss att utvecklas som
människor, förstå vår omvärld och skapar en tillit som knyter samman befolkningen.
Kultur är en betydelsefull faktor för hållbar tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande
kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är
kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande
kraft.
Kulturen har en given plats i arbetet med att öka intresset för vår region och göra den mer attraktiv för både
besökande och boende. Men för att kunna vara en tillväxtfaktor måste vi också gemensamt värna om kulturens
egenvärde och kulturutövares möjligheter.
Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, teater, musik, litteratur, dans, hemslöjd, bild och
form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för
Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av
Jönköpings läns museum.
Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt
skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.
Coronapandemin
Pandemin har haft negativa effekter på barns och ungas möjlighet att ta del av, delta i och skapa kultur.
Skapande verksamhet på museer, fritidsgårdar och andra arenor har under perioder stängts ner. Likaså har
Kulturskolor runt om i länet tvingats omforma sin verksamhet och inte kunnat erbjuda undervisning som vanligt.
Elever i skolan har inte haft tillgång till kultur då det inte har varit tillåtet att ta emot besök från externa aktörer.
Besök på naturliga platser för konsumtion av kultur, som t ex Spira, Jönköpings läns museum och länets alla
biografer, har inte varit möjliga under en lång tid. Vi har sett kreativa lösningar på utomhuskultur, digital kultur
och skapande verksamhet att ta med hem, men det går inte att jämföra med den kultur som vi under ett normalt
år kan ge barn och unga.
Regional kulturplan och kultursamverkansmodellen (Program och styrdokument)
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar
hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur.
Kulturplanen är ett verktyg för dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel, samt en beskrivning
av hur regionen vill att kulturområdet ska utvecklas.
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga verksamheter inom
kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar.
Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel via kultursamverkansmodellen:
• Sektionen för kulturutveckling, Region Jönköpings län
• Smålands Musik och Teater
• Jönköpings läns folkrörelsearkiv
• Jönköpings läns museum
• Riksteatern Jönköpings län
• Vandalorum, museum för konst och design
Som Region Jönköpings län egna kulturverksamheter styrs och påverkas sektionen för kulturutveckling,
Smålands Musik och Teater och Jönköpings läns museum av de regionala styrdokument som finns, exempelvis
budget med verksamhetsplan. Dessa verksamheter ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt den regionala utvecklingsstrategin. De
regionala uppdragsbeskrivningarna med verksamhetsspecifika uppdrag ska samspela med verksamheternas egna
verksamhetsplaner.
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De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i kulturplanen förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin.
Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma
målsättningar. Budgeten utgår ifrån båda dessa mål och innehåller de aktiviteter som verksamheterna ska
prioritera under år 2022 för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen. Kulturplanen
ska revideras under år 2022.

De regionala målen från regional kulturplan är:


Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva
verksamhet riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.



Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets utveckling. Möjligheten till
upplevelse av och deltagande i kultur ska göras tillgängligt för länets invånare. Kulturen ska bidra till
att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar.



Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.
Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar rådande
normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter och det ideella
kulturlivet läggs en bra grund för en hållbar och långsiktig samhällsstruktur.

För att nå nationella och regionala mål arbetar Region Jönköpings län med sex olika kulturpolitiska
prioriteringar. Prioriteringarna är övergripande och samspelar med och påverkar varandra. Alla prioriteringar är
lika viktiga för länets kulturutveckling. I den regionala kulturplanen fastställs följande
prioriteringsområden:
- Kulturell infrastruktur
-

Villkor för konstnärligt skapande

-

Kultur med fokus på barn och unga

-

Tillgängligt kulturliv

-

Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete

-

Samverkan och dialog.

Sektionen för kulturutveckling
Kulturutveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund, arbetar strategisk för att
stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form, gestaltning, hemslöjd samt litteratur och
regional biblioteksverksamhet. Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt
kulturliv och stimulera utvecklingen av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället
och länets kulturaktörer. Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande. Kultur
och utveckling ansvarar för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet. I verksamheten Kultur och
utvecklingsuppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog mellan kulturaktörerna och Region
Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället, studieförbund, fria kulturutövare
och institutioner är en central del av verksamheten. Ökat fokus ska läggas på det fria kulturlivet. Region
Jönköpings läns kulturbidrag ska inte användas för organisationens egna kulturprojekt utan riktas till fristående
kulturarbetare och det ideella kulturlivet. Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till
stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges
möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling
verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.

Smålands Musik och Teater
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som nav för länets
scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Genom sin teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, är
Smålands Musik och Teater den största arbetsgivaren för konstnärlig personal i länet. Samverkan ska ske med
det fria professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska bidra till att
bredda intresset och engagemanget för kulturen i allmänhet och scenkonsten i synnerhet. Verksamheten inom
Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner inom musik, teater
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och dans med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och
ute i länet. Verksamhetens resurser ska fördelas så att Smålands musik och teater har en bred kulturverksamhet
med scenkonstproduktioner som kommer hela länet till del samt god samverkan med det fria kulturlivet. För att
främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan med andra professionella
scenkonstverksamheter ska eftersträvas. Smålands Musik och Teaters verksamhet utgår ifrån Kulturhuset Spira i
Jönköping. I den ingår att ansvara för att utbudet på Spiras fyra scener är brett. Detta säkerställs genom egna
produktioner, samarbeten, inköpta produktioner samt uthyrningar. Smålands Musik och Teater anordnar också
konferenser med kulturinslag.

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings
läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt
centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet
ska arbeta för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett
särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån
de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och
utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings
läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen. 2021 gjorde stiftarna en
överenskommelse med syfte att klargöra ansvaret vad gäller finansiering av den årliga driften och verksamheten
av Länsmuseet i Jönköping.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att
skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och
handlande

STRATEGISKT MÅL Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet med kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.
Genom egna insatser och stöd till föreningslivet och det fria kulturlivet skapas engagerade och kulturintresserade
medborgare och fler mötesplatser.

Framgångsfaktor Kultur med fokus på barn och unga
Alla barn har demokratisk rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas. Utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att det finns en mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga.
Barn och unga har kunskaper, erfarenheter och perspektiv som inte vuxna har och är därför en resurs.
För att möta pandemins negativa effekter ska vi med samlad kraft stärka kulturen för, av och med barn och unga,
utifrån arenor där barn och unga naturligt är. Samtliga verksamheter inom Kultursamverkansmodellen ska arbeta
för en intensifierad närvaro i kommunerna 2022. Detta för att åstadkomma ökade möjligheter till skapande
verksamhet samt främja kulturella upplevelser i skolan eller på fritiden i sin hemkommun.
För att säkra likvärdiga möjligheter till kultur för alla barn och unga i Jönköpings län krävs en gemensam
strategi, där tillgänglighet, delaktighet och ökad möjlighet är i fokus, samt ett uttalat samarbete mellan alla
verksamheter inom Kultursamverkansmodellen. Arbetet ska påbörjas 2022.

Uppdrag:
 Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings län.
 Ge möjlighet för barn i grundskolan att få en kulturupplevelse både i kulturhuset Spira och i sina
hemkommuner
 Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas möjlighet till eget skapande,
delaktighet och inflytande.
 Att under 2022 skapa ökade förutsättningar för skapande kulturverksamhet, främja ungt arrangörskap
och möjliggöra för barn och unga att uppleva kultur.

35

51

REGIONAL UTVECKLING




Att utifrån FN's barnkonvention systematiskt arbeta med att tillhandahålla lämpliga och lika möjligheter
för kulturell och konstnärlig verksamhet.
Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska verksamhet för barn och unga

Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv
Kulturen ska bidra till att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar. Kulturlivet ska
vara tillgängligt för fler invånare och besökare att delta i, bidra till och ta del av. Kulturen har en bärande roll
som inkluderings-faktor, är ett starkt verktyg för gränsöverskridande möten och kan minska klyftor.

Uppdrag
 Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet
 Utveckla former som ger alla möjligheter att delta i och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationers att ta del av och skapa kultur i Jönköpings
län.

Framgångsfaktor Kulturell infrastruktur
Kulturell infrastruktur är grunden för länets kulturliv. Den behöver vara välutvecklad för att skapa goda
förutsättningar för kulturella aktiviteter och göra kulturen tillgänglig.

Uppdrag
 Kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler
 Utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för genomförande och spridning av kultur och
bildning.
 Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer.

STRATEGISKT MÅL Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.
Smålands musik och teater ska vara professionell scenkonstinstitution och ett nav för scenkonsten i länet.
Produktioner och arrangera ska ha ett varierat ut bud av musik, teater och dans av hög kvalitet med både spets
och bredd för barn, ungdomar och vuxna. Smålands Musik och Teater ska erbjuda ett varierat utbud av musik,
teater och dans för alla åldrar. För att nå en bred variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med
gästspel, samarbeten med det regionala kulturlivet och samverkan med externa arrangörer.

Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv
Samverkan i olika former med länets kommuner och det fria kulturlivet inom musik och teater ska vara en viktig
del i Smålands musik och teaters verksamhet, och att skapa förutsättningar för nya mötesplatser, nya utövare och
ny publik. Genom sitt främjandearbete ska man väcka och stimulera intresse för scenkonst, och stötta och
involvera morgondagens kulturaktörer.

Uppdrag för Smålands musik och teater
 Ökad närvaro i länets samtliga kommuner.
 Ökad samverkan med det fria kulturlivet.
 Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner.
 Öka barns och ungas tillgång till, och möjlighet att delta i, scenkonst
Systemmätetal
Publik vid föreställningar inom
Smålands Musik och Teaters
verksamhet

Mätmetod
Statistik

Mål 2022
≥ 70 000

Resultat 2019
57 475

Resultat 2020
24 485

varav kulturhuset Spira

36 199

17 826

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

4 813

3 100
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varav övriga kommuner i länet
Publik vid föreställningar för barn
och ungdom

Statistik

≥ 30 000

16 463

3 559

≥ 25 000

29 672

10 326

varav kulturhuset Spira

6 997

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

1 960

varav övriga kommuner i länet

1 369

Perspektiv: Process produktion
Utveckla värdeskapande processer
Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och intressenter.
Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns
förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.

STRATEGISKT MÅL Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets
Framgångsfaktor Villkor för konstnärligt skapande
Möjligheterna till konstnärligt skapande är en förutsättning för ett län med ett rikt kulturliv och en mångfald av
konstnärliga uttryck. Konstnärligt yrkesarbete inom olika konstområden bör kunna bedrivas i hela
länet. Professionella kulturskapare behöver utvecklingsmöjligheter.

Uppdrag
 Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet
 Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet.
 Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela länet.
 Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med funktionsvariationer.
 Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av berörda konst- och
bildningsområden, med och mellan civilsamhället, kulturell verksamhet och konstnärliga utövare i
länet.
 Bevaka, tillgänggöra och stärka samtidskonsten i länet.

Framgångsfaktor Samverkan och dialog
Region Jönköpings län ska 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.
Regionsamverkan Sydsverige (RSS)
Målsättningen i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott är att utifrån en sydsvensk horisont och från ett
kulturpolitiskt perspektiv tillsammans bli en stark kulturpolitisk röst gentemot den nationella nivån, och
därigenom öppna upp för dialog i nationella frågor.

Uppdrag
 Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och bildningsområden.
 Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet genom att samverka
inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS).
 Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda konst- och bildningsområden.
 Utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan med det fria kulturlivet.
 Region Jönköpings län skall revidera liggande kulturplan. Ny flerårig kulturplan skall antas 2022.
 Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och minoritetsspråk.
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Delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till kulturens roll för god hälsa.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättrar verksamheten och skapa innovationer
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter,
tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande,
kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare kunskap
om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare
kunder, nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.

Strategiskt mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva
verksamhet riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.
Systemmätetal
Antal samverkansavtal med
kommuner
Antal kommuner i länet som
Smålands Musik och Teater
genomfört föreställningar i

Mätmetod

Mål 2022

Resultat 2019

Resultat 2020

Statistik

13

Nytt mätetal 2020

3

Statistik

13

Nytt mätetal 2022

-

Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och ute i länet. För att
främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga
överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan med andra professionella
scenkonstverksamheter ska eftersträvas.

Uppdrag
 Öka Smålands Musik och Teaters närvaro i länets samtliga kommuner.
 Upprätta samverkansavtal om det lokala utbudet av scenkonst med länets kommuner avseende såväl
barn och unga som för en vuxen publik.
 Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt.

Framgångsfaktor Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
För ett ökat kulturellt utbyte i länet och över kulturgränser ska interregionala, internationella och
interkulturella samarbeten stimuleras. Interregionala samarbeten och utbyten främjar utveckling och
hållbar långsiktig tillväxt.

Uppdrag
 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.
 Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, mångfald, demokrati och
mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna.
Bidrag för kultur, demokrati och folkhälsa.
Organisationer som får bidrag från Region Jönköpings län ska vara demokratiskt uppbyggda och ha
hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och/eller sociala funktioner. Med
demokratiskt uppbyggda avses att medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De
organisationer som stöds av Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet över större delen av länet. Policy
för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur reviderades år 2020. Policyn antogs i
Regionfullmäktige och gäller från och med 2020-06-08. Målet med bidragen i denna policy är att stödja och
stimulera verksamheter i hela länet som bidrar till denna utveckling. Det är även av stor vikt att skapa
meningsfulla och inkluderande mötesplatser som främjar hälsa, kreativitet och integration i samverkan med
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civilsamhället. Stöd ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och kontinuerligt för att
bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull fritid för länets invånare. Bidragsgivningen inom
kultur, demokrati och folkhälsa ska utgå från regionens grundläggande värderingar och alla människors lika
värde.
Stöden ska bidra till att:
 stärka och utveckla demokratin i hela länet
 ge människor möjlighet att påverka sin livssituation i hela länet
 utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i hela länet
 bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet i hela länet
 främja god hälsa och bättre livskvalitet för länets invånare
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Utbildning och bildning
Naturbruksskolorna
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner och branschens aktörer. Detta sker genom
utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter, samt i
lokala programråd där företrädare för de gröna näringarna deltar. Naturbruksskolorna har goda förutsättningar att
vara goda förebilder, sprida kunskap och arbetssätt som bidrar till att nå de globala målen och Sveriges miljömål.
Naturbruksskolorna är också viktiga för Region Jönköpings län ansvar för regional kompetensförsörjning.
Naturbruksskolorna är dessutom viktiga utbildnings- och kompetenscentra för den gröna näringen.
Naturbruksskolornas betydelse för den framtida utvecklingen av livsmedelsproduktionen i länet och dess
långsiktiga hållbarhet kan bli ännu större. Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det
ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. För att bidra till
det behöver tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar utvecklas på skolorna i samarbete
med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Detta skapar förutsättningar för att utveckla skolorna till
reella kompetenscentrum för de gröna näringarnas långsiktigt hållbara utveckling.
Skolorna har goda förutsättningar att vara förebilder och föregångare när det gäller att kontinuerligt utveckla
djurskydd, djurhälsovård och djurvälfärd. Med ändamålsenliga och flexibla lokaler som kan utvecklas i takt med
lagstiftning och nya rön kan både elever och näringen utbildas och inspireras att ständigt utveckla
djurhållningen.
Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet, för att stärka demokratin och för att förse länet med efterfrågad kompetens har
folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa
bildningstraditionen och att den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella
inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos
deltagare. Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för
dem som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av
personer med kort utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär
kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för
regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling.
Folkhögskolorna utgör en arena som möjliggör för alla människor att inkluderas i det sociala och politiska livet.
Studieförbund och folkhögskolor skapar mötesplatser som både bidrar till social sammanhållning och till en
öppen och fri debatt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det innebär att folkbildningens målgrupp är
bredare än målgruppen för vuxenutbildningen.
Verksamheten ska utvecklas vidare för att ytterligare bidra till demokratin, att stödja människors handlingskraft,
fylla utbildnings- och bildningsbehov i samhället och ge alla tillgång till kulturlivet. Folkhögskolorna kan snabbt
anpassa sig till skiftande behov i samhället och hos individer och grupper med olika utmaningar.
Folkhögskolorna har en viktig roll när det gäller att ge människor en andra chans till vidare studier, att möta
människors unika behov och förutsättningar samt att bidra till det livslånga lärandet.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att
skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och
handlande

STRATEGISKT MÅL Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet på
naturbruksskolorna och folkhögskolorna, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
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Framgångsfaktor Utgå från behovs- och resultatanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning.
Systemmätetal

Mätmetod

Andel antagna i förhållande till antal
elever som slutar årskurs 9 i länet
(naturbruksskolorna)

Statistik

Mål 2022

Resultat 2019

Resultat 2020

3,0 %

Nytt mätetal 2020

3,9 %

Uppdrag


Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen
Resultat 2019

Systemmätetal

Mätmetod

Sökande per utbildningsplats,
folkhögskolorna

Statistik

Resultat 2020

Mål 2022

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

≥ 2,0

1,5

0,8

2,3

1,5

0,8

2,3

Uppdrag


Utbildningar inom gymnasiala eller eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är
anpassade efter näringens behov ska erbjudas.

Perspektiv: Process produktion
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med
kunden och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem
identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat.
Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.

STRATEGISKT MÅL Utbildningen vid våra skolor ska vara aktuell och relevant.
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.
Resultat 2019
Systemmätetal
Andel elever på
naturbruksprogrammet som slutför
sin utbildning med godkänd
examen
Andel deltagare som slutför kurs
inom folkhögskolan

Mätmetod

Resultat 2020

Mål 2022

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Statistik

90 %

91 %

100 %

87 %

97 %

100 %

87 %

Statistik

90 %

94 %

85 %

90 %

89 %

90 %

89 %

Uppdrag

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


Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättra verksamheten och skapa innovationer. Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga
förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare
kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder,
nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.

STRATEGISKT MÅL - Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska ske ett
kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling.
Framgångsfaktor Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar behöver utvecklas på
skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv.
Uppdrag
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Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna
testbäddar bidrar till ökad regional självförsörjningsgrad av livsmedel och ett långsiktigt hållbart jordbruk.

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar
förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större
helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och
organisationens samlade kompetens och mångfald.

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet.
Systemmätetal
Ekonomi i balans ANA-nämnd

Mål 2022
Inte
överstiga
budget

Resultat
2019
7,1
miljoner
kr
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Resultat
2020
14,1
miljoner
kr

Periodicitet
Grönt
Målet
nått

Gult
Ej
aktuell

Rött
Negativ
avvikelse

Månad
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Länstrafiken
Kollektivtrafik
En viktig förutsättning för ett gott liv i en attraktiv region är goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det
innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda resenärerna en prisvärd, enkel
och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga
resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.
God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete,
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det
skapar utveckling och attraktivitet. Kollektivtrafiken behöver ha god tillgänglighet och prisvärda taxor som
stimulerar till ökat resande. Särskilt viktigt är det för dagpendlare som använder kollektivtrafiken ofta. Även
sällanresenärer ska ha reseprodukter som är attraktiva och anpassade efter resebehovet.
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att
resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda
resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller kultur- och fritidsaktiviteter.
Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.

Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.
Trafikförsörjningsprogram
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för
ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet.
Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet.
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:





Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
Garantera ett grundläggande trafikutbud.
Underlätta resor med flera färdmedel.

Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och
hållbar utveckling.
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering
gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019. Arbetet med ett
nytt trafikförsörjningsprogram pågår och omfattar tiden fram till 2035. Beslut planeras före sommaren 2021.
Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget. Med nytt trafikförsörjningsprogram fram
till 2035 kommer målen revideras.
Nuvarande trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål
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Målområde
Resande

Mål till 2025
25 miljoner resor per år inklusive
skolkortsresor
60-procentig resandeökning exklusive
skolkortsresor jämfört med 2011

Kundnöjdhet
(andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor 65 procent
Allmän trafik resenärer 80 procent
Serviceresor 85 procent

Tillgänglighet

Fler ska kunna resa med den allmänna
kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad

Den allmänna kollektivtrafiken ska över
tid ha en skattesubventionsgrad på
cirka 50 procent

Miljö

All allmän kollektivtrafik ska drivas med
förnyelsebara drivmedel
Trafikens totala energiförbrukning/km
ska minska med minst 25 procent

Kollektivtrafikövergripande
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv
marknadsföring, effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag, och bra information till
resenärer och länsinvånare är viktigt för att öka resandet. Kollektivtrafiken har under pandemin tappat mer än
hälften av resorna. För att få tillbaka resenärerna efter pandemin men även för att attrahera nya resenärer
kommer det att krävs omfattande marknadsföringsinsatser och insatser för att förbättra kundupplevelsen. För år
2022 förstärks marknadsföringsbudgeten med 2 miljoner kronor som finansieras med de avsatta budgetmedel för
2022 som fullmäktige beslutade om i budget 2021 med flerårsplan 2022–2023.
Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken
i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje
4 samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att
genomföra satsningarna har en ny bussdepå uppförts i Jönköping.
Regiontrafik
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Behov av underhåll på järnvägslinjerna i
Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och de regionala tågbanorna behöver rustas
upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om ett järnvägsnät med hög kvalitet.
Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras.
Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande effekt i samhället, är det mycket viktigt att
planeringen av de framtida regionala tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022–
2023 kommer Länstrafiken förnya sin fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning
pågår tillsammans med länen inom Regionsamverkan Sydsverige och Transito AB. De nya fordonen kan inte
underhållas i nuvarande depå och beslut om ny tågdepå i Nässjö har fattats av Regionfullmäktige 2020 samt har
byggnation påbörjats.
En långsiktig tågplan tas fram för Jönköpings län. Tågplanen ska innehålla en strategi för hur den regionala
tågtrafiken ska utvecklas på sikt och skapa robusthet i järnvägssystemet.
I december 2021 startar ett nytt avtal med en ny tågoperatör för Krösatågssystemet. I det nya avtalet ingår både
drift och underhåll av tågen. Det planeras för ny stadstrafik i Tranås från halvårsskiftet 2022.
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Under 2022 slutförs utredningen om en bussförbindelse Eksjö–Sävsjö–Värnamo för att möjliggöra enkelt
resande mellan de två sjukhusen i Eksjö och Värnamo. Linjen kan även bli en förbindelse mellan de två
kommunhuvudorterna Värnamo och Sävsjö för arbetsresor och studier.
En försöksperiod planeras för perioden 2023 till 2025 om de ekonomiska ramarna möjliggör detta.

Serviceresor
Region Jönköpings län ansvarar genom Länstrafiken för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken
ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom
ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med
funktionsnedsättning. I september 2022 startar nya trafikavtal inom Serviceresor.
Önskemålet om snabbhet och gena resvägar kan skapa konflikt med mindre orters behov av turtrafik. Här bör en
lämplig avvägning göras mellan behovet av korta restider mellan de större orterna och tillgång till kollektivtrafik
med acceptabel turtäthet även för mindre orter. För vissa små orter med litet befolkningsunderlag samt boende
på landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik eller
närtrafik vara ett komplement. Ett pilotprojekt genomförs på några orter under 2022. Finansiering av
pilotprojektet görs med de avsatta budgetmedel för 2022 som fullmäktige beslutade om i budget 2021 med
flerårsplan 2022 - 2023. En utvärdering ska ske efter att pilotprojektet har genomförts.
Tabell 5

Antal resor (tusental)

Resultat
2019

Resultat
2020

Sjukresor

124

103

Färdtjänstresor

568

383

Närtrafik

23

22

Totalt antal serviceresor

715

508

Sjukersättning inkluderas i seniorkortet
Människor med funktionsvariationer eller en sjukdom som gör att det är svårt att ingå i ett normalt arbetsliv ska
ges goda möjligheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Personer som tar emot sjukersättning eller
aktivitetsersättning från Försäkringskassan ska inkluderas i den grupp som kan köpa och resa med seniorkortet.
Resenären ska kunna visa upp förmånsintyg från Försäkringskassan under resa med den allmänna
kollektivtrafiken. För att finansiera en utökad kostnad avsätts inom ram 4 miljoner kronor. som finansieras med
de avsatta budgetmedel för 2022 som fullmäktige beslutade om i budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2023.
Resursförstärkning
Under 2020 och i inledningen av 2021 har biljettintäkterna minskat kraftigt som en följd av minskat resande med
anledning av Coronapandemin, vilket kommer medföra ett stort budgetunderskott inom Länstrafiken.
Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att täcka en del av intäktsbortfallet
till landets regionala trafikhuvudmän. Region Jönköpings län räknar med att få del av dessa statliga medel men
det kommer inte räcka för att täcka hela intäktsbortfallet.
Med den bakgrunden och med de målsättningar som finns i trafikförsörjningsprogrammet om ett ökat resande,
kommer det krävas betydande resursförstärkningar, men också omdisponering av resurser från trafikutbud med
lågt resandeunderlag.
För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken, samt anskaffningen av nya Krösatåg och tågdepå,
behövs en resursförstärkning. I flerårsplanen finns beslutat utökning med 50 mnkr 2022 jämfört med 2021 och
ytterligare utökning med 25 mnkr 2023. Ytterligare 10 miljoner kronor behöver tillföras 2023 samt 35 miljoner
kronor 2024 för att täcka kostnadsökning för de beslutade satsningarna.
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Förväntade kostnadsökningar 2022 och framåt innebär att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna enligt
index behöver göras vid årsskiftet 2021/22. Prishöjningarna är en förutsättning för att bibehålla en budget i
balans. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar. För 2022 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt
boende föreslås vara oförändrade.

Hållbar utveckling
Region Jönköpings län har åtagit sig att göra sin del för att vår region ska bidra till att nå 1,5-gradersmålet i
Parisavtalet. Genom att uppfylla de mål som är uppsatta i regionens program för hållbar utveckling bidrar vi till
att uppfylla vårt åtagande.
Enligt hållbarhetsprogrammet ska år 2025 bussar i allmän kollektivtrafik drivas med 100 procent förnybara
drivmedel, dieseltåg drivas med den andel förnybara drivmedel som är godkänt, dock minst 20 procent förnybara
drivmedel, eltåg drivas med 100 procent förnybar el och fordon inom serviceresor drivas med minst 40 procent
förnybara drivmedel.
För att möjliggöra planerad omställning till förnybara drivmedel tillförs 12 miljoner kronor årligen under
planperioden 2023-2024.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att
skapa värde tillsammans med dem som organisationen finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och
handlande.
STRATEGISKT MÅL Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor
– för hållbar utveckling
Framgångsfaktor Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder.
Mål 2022

Resultat
2019

Resultat
2020

Grönt

Gult

Rött

- alla länsbor

55 %

50 %

49 %

>54 %

>46 %

<46 %

Tertial

- resenärer

65 %

59 %

60 %

>64 %

>54 %

<54 %

Tertial

- prisvärdhet

50 %

42 %

43 %

>49 %

>40 %

<40 %

Tertial

Serviceresor

85 %

79 %

83 %

>84 %

>70 %

<70 %

Tertial

Andel tåg som går enligt tidtabell

95 %

Nytt mått
2020

96 %

>94 %

>80 %

<80 %

Tertial

Systemmätetal
Andel nöjda kvinnor och män- index (NKI)
(kollektivbarometern)
Allmän trafik

Periodicitet

Uppdrag
 Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa delmål för perioden 20212024 med utblick mot 2025-2035.
 Ta avstamp i nytt Trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva resandet efter pandemin.
 Fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med resekort med personliga zoner.
 Personer med funktionsvariationer som tar emot som tar emot sjukersättning/aktivitetsersättning ska
kunna använda ett motsvarande kort som seniorkort/ungdomskort till och med fyllda 70 år.
 Ta fram riktlinjer och kostnader för att ta med sig husdjur på färdtjänstresor.
 Starta ett pilotprojekt för att på några lämpliga ställen i länet prova ett nytt upplägg med linjelagd
anropsstyrd trafik.
 Cykel ska i mån av plats få tas med kostnadsfritt på tåg.

Perspektiv: Process och produktion
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Utveckla värdeskapande processer Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med
kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem
identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat.
Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.
STRATEGISKT MÅL Kostnadseffektiv upphandling. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer Rätt beteende – avtal. Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert.
Systemmätetal
Antal resor
Antal påstigande/mil (regional trafik)

Mål 2022
22,7
miljoner
totalt*
9,2

Resultat
2019
22,1
miljoner

Resultat
2020
-39 %

9,0

5,1

Periodicitet
Grönt
Ökn
jmf
2020
>9,1

Gult
Ej ökn

Rött
Minskn

Månad

>8

<8

Tertial

*för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt
fördelade:
År

Miljoner resor

2020

22,1

2021

22,7

2022

23,3

2023

23,8

2024

24,4

2025

25,0

Uppdrag
 Fortsätta med upphandlings och leveransprojekt av nya tågfordon samt bidra till arbetet med ny
tågdepå.
 Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen.
 Uppstart av nya avtal inom Serviceresor.
 En utvärdering av stadstrafiken i Värnamo och Nässjö görs innan uppstart av ny stadstrafik i Tranås.
 Att fortsatt dialog med Halland sker för fortsatt drift av Krösatåg mellan Värnamo – Halmstad.
 Under 2022 slutförs en utredning för en bussförbindelse Eksjö – Värnamo – Sävsjö.

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som
skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som
delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och
utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald.
STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag.
Systemmätetal
Ekonomi i balans TIM-nämnd
Kostnad/per resenär km (serviceresor)

Mål 2022
Inte
överstiga
budget
Inte öka
mer än
index

Resultat
Resultat
2019
2020
-7,3
-22,2
miljoner kr miljoner kr
21,38 kr

26,86 kr

Skattesubventionsgrad allmän trafik

60%

61%

69 %

Andel resenärer med giltig biljett

95%

-

-

Periodicitet
Grönt
Målet
nått

Gult
Ej
aktuell

Rött
Negativ
avvikels
e

Månad

Ingen Ökning Ökning
ökning 1,5% mer än
/minsk utöver 1,5 %
index utöver
ning
index
<61 % <62 % >62 %

Tertial

X

X

X

Tertial
Tertial
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Regional utveckling.

Allt hänger ihop. Region Jönköpings län ansvarar för områden som är avgörande för människors liv och hälsa
och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka:

Människor väljer att leva där det finns jobb, utbildning, en god livsmiljö, kultur och möjlighet att kunna pendla
till arbete, skola och fritidsaktiviteter...

Där människor finns behövs hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning, kultur etc.
Företagen behöver välutbildade medarbetare och en bra infrastruktur…

kultur och möjlighet att kunna pendla till
arbete, skola och fritidsaktiviteter...

Coronapandemin har starkt påverkat länets utveckling under år 2020 och år 2021.
Det är en rimlig utgångspunkt att även år 2022 kommer att vara kraftigt påverkat av pandemins konsekvenser.
De stödåtgärder som genomförts under pandemin har motverkat arbetslöshet och konkurser i länet. Trots detta
har dock näringslivet drabbats negativt. Särskilt företag inom besöksnäringen, kulturella och kreativa
näringarna och delar av servicesektorn har drabbats negativt. För andra näringar är konsekvenserna svåra att
förutse. Det är till exempel oklart hur transport- och logistiksektorn påverkats långsiktigt genom de störningar
av de internationella logistikkedjorna som pandemin medfört.
Arbetsmarknaden har påverkats negativ, om än inte i den omfattning som befarats. Ungas och
nyutexaminerades inträde på arbetsmarknaden har fördröjts. Det finns även tecken som tyder på att tidigare
trender på arbetsmarknaden där personer med lägre utbildningar har svårare att hitta arbete har förstärkts under
pandemin.
Digitaliseringen har förstärkts under pandemin. Webbhandeln har ökat, många har arbetat eller studerat på
distans och deltagit i kulturupplevelser via internet.
Region Jönköpings län har under år 2020 börjat genomföra undersökningar av läget på för näringslivet i länet.
Svaren visar på att företagen ser mycket positivt på framtiden. Hur detta kommer att påverka länets utveckling
långsiktigt är oklart, men kraven på Region Jönköpings län som en av länets ledande aktörer för att skapa en
hållbar regional tillväxt har ökat.
Förväntan på att Region Jönköpings län kan bistå och stärka de trender som föranleder en hållbar regional
tillväxt i länet är stora. Den regionala utvecklingsstrategin tillsammans med de olika riktade insatser och
program som gjorts tillgängliga skapar mycket goda förutsättningar för vår förmåga att möta dessa
förväntningar. Det ställer samtidigt stora krav på vår egen förmåga att kunna analysera utvecklingen samt att
bedöma vilka insatser som är mest strategiskt avgörande för att uppfylla regionala utvecklingsstrategins löfte.
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Landets bästa sjukvård i Sveriges fjärde tillväxtregion
En god hälso- och sjukvård förutsätter ekonomisk tillväxt, vilket innebär ett starkt näringsliv med växande
företag som anställer människor som betalar skatt. Därför hänger regional utveckling ihop med utvecklingen av
hälso- och sjukvården.
Goda förutsättningar för samverkan mellan utbildning, arbetsmarknad och näringsliv skapar
kompetensförsörjning till regionens företag. Detta stärker det regionala näringslivets utveckling. Region
Jönköpings län ska arbeta för att antalet utbildningsplatser ökar på Jönköping University och inom
yrkeshögskolan samt verka för att fler studenter vid Jönköping University stannar i länet efter examen.
I länet finns många små och medelstora företag inom framför allt tillverkningsindustrin. Det finns en stark
entreprenörsanda. För att behålla traditionen med entreprenörskap och nyföretagande ska förutsättningarna att nå
framgång med innovativa idéer utvecklas.
Vi behöver ta tillvara nya affärsmöjligheter och stödja utvecklingen i växande näringar, som till exempel
besöksnäringar och andra branscher. För att lyckas med detta krävs att företagen i större utsträckning ges
möjlighet att ställa om digitalt samt utveckla sina produkter (varor och tjänster). Jönköpings län, med många små
och medelstora underleverantörer, blir därigenom mindre sårbart vid lågkonjunktur. Med mer kvalificerad
personal skapas möjligheter att i högre grad sälja produkter, både nationellt och internationellt.
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, därför att hela Jönköpings län ska leva. Det ska vara möjligt att bo på landsbygden,
såväl som i städerna. Beslutade livsmedels- och skogsstrategier är viktiga delar i den utvecklingen.
Tillgång till bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter och
leverans av samhällstjänster. Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas
behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur. För att lösa den utbyggnad som återstår
krävs ett helhetstänk där samverkan mellan marknadens alla aktörer är det bärande nyckelordet.
Länets strategiska läge i Sverige gör det till en attraktiv mötesplats och logistikcentrum. Fortsatta satsningar på
infrastrukturen behövs, såväl på järnvägs- som vägsidan. Kollektivtrafiken är viktig men det måste även finnas
goda förutsättningar för de som är tvungna att nyttja bilen dagligen. Inte minst gäller det människor som bor
utanför städerna, inklusive landsbygden, ska kunna leva på lika och goda villkor.
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.

LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade
till områden som berörs inom de här styrdokumenten. Dessa anger att ansvarig för regional utveckling ska leda
arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser
för genomförande av strategin. Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan
aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras,
följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas
till regeringen.
Under 2020 tog Region Jönköpings län beslut om den regionala utvecklingsstrategin 2020-2035. Den utgår från
lagar och nationella styrdokument samt nationella strategier kopplade till områden som berörs inom dessa
styrdokument och ett omfattande förankringsarbete tillsammans med länets aktörer och berörda myndigheter.
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de fyra nationella utmaningarna:
 demografisk utveckling
 globalisering
 klimat, miljö och energi
 social sammanhållning
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Region Jönköpings län säkerställer den regionala utvecklingsstrategins genomförande genom att leda och
samordna arbetet med strategin och dess handlingsplaner i länet. Samverkan organiseras genom ett
ledningssystem där råd, grupper och nätverk beskrivs tillsammans med vem som sitter i respektive grupp, vilket
ansvar gruppen har, varifrån den får sitt uppdrag och till vem den återrapporterar. Finansiering av insatserna
beskrivs i den finansieringsplan som kopplas till den regionala utvecklingsstrategin och de statliga 1:1-medlen.
Utöver arbetet med aktörerna i länet bidrar Region Jönköpings läns egna verksamheter till regional utveckling
och tillväxt, attraktiva, tillgängliga miljöer, kompetensförsörjning, en långsiktigt hållbar utveckling, stimulerande
upplevelser, en rik och varierad fritid och internationellt samarbete.

UTMANINGAR FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN













Låg eftergymnasial utbildningsnivå
En åldrande befolkning
Industri med svag sysselsättningsgrad
Låg forskning, utveckling och innovation i näringslivet
Hög medelålder på företagare
Generationsväxling
Ojämlik arbetsmarknad
Utsatta grupper står långt från arbetsmarknaden
Matchningsproblematiken
Kompetensbehov och ökad automatisering
Fler nya företag behövs
Urbaniseringen

De utmaningar som beskrivs i det nationella uppdraget sammanfaller väl med länets utmaningar och de kräver
riktade åtgärder för att säkerställa länets tillväxt och utveckling över tid.

Demografisk utveckling
Jönköpings län genomgår en demografisk utveckling som innebär en åldrande befolkning och en stark
urbanisering. Pensionsavgångarna är större än tillträdet av unga på arbetsmarknaden, vilket leder till en
förväntad brist på arbetskraft under kommande år jämte en ökande försörjningskvot.
Urbaniseringen är både utomregional genom att en hög andel av de unga flyttar till större städer utanför länet och
en inomregional då tätorterna (kommunernas huvudorter) växer mest.

Tabell - Folkmängd efter bakgrund i Jönköpings län 2020
Folkmängd 2019
Svensk
Utländsk
bakgrund
bakgrund
Totalt
Antal
276 651
88 359
365 010
Andel
75,7%
24,2%

Källa: SCB
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Tabell - Åldersfördelning i Jönköpings län 2020

Källa: SCB

Tabell - Utbildningsnivå i Jönköpings län 2019

Källa: SCB
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Befolkning efter år, region och ålder och
utbildning 2019

Förgymn.
Aneby
Gnosjö
Mullsjö
Habo
Gislaved
Vaggeryd
Jönköping
Nässjö
Värnamo
Sävsjö
Vetlanda
Eksjö
Tranås
Riket

14,6%
22,0%
13,3%
10,1%
19,6%
14,3%
10,4%
15,1%
14,8%
17,9%
14,5%
12,3%
13,5%
11,3%

sorterat
Habo
Jönköping
Eksjö
Mullsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Aneby
Värnamo
Nässjö
Sävsjö
Gislaved
Gnosjö
Riket

andel
10,1%
10,4%
12,3%
13,3%
13,5%
14,3%
14,5%
14,6%
14,8%
15,1%
17,9%
19,6%
22,0%
11,3%

Källa: SCB

Källa: SCB
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Tabell - Andel förvärvsarbetande i åldern 20-64 i respektive kommun
Förvärvsintensitet - Förvärvsarbetande som andel (%) av kommunens befolkning i åldersgruppen

Källa: SCB

0604 Aneby
0617 Gnosjö
0642 Mullsjö
0643 Habo
0662 Gislaved
0665 Vaggeryd
0680 Jönköping
0682 Nässjö
0683 Värnamo
0684 Sävsjö
0685 Vetlanda
0686 Eksjö
0687 Tranås
Riket

Totalt
82.6
84.3
84.5
88.2
82.2
86.3
81.4
79.6
85.1
80.6
83.5
81,0
79.2
79,3

Totalt fördelat på
bakgrund
Inrikes
Utrikes
födda
födda
86.7
61.4
89.6
74.2
86.6
72.1
90.3
70.6
88.3
68.7
89.5
75.9
86.2
66.7
85.8
61.1
89.1
74.6
87.5
60.2
87.9
66.6
86.4
59.3
85,0
57.6

Källa: SCB
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Totalt fördelat på
kön
Kvinnor
79,2
82,1
81,6
87,0
78,7
83,8
80,7
77,0
84,0
77,7
81,4
79,5
77,0
78,4

Män
87,1
86,7
86,7
91,2
86,5
89,1
83,9
83,7
87,4
84,9
86,3
82,4
81,8
80,1
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Globalisering
Kommunikation, handel och tillgänglighet till andra länder ökar, inte minst genom digitaliseringen, vilket gör att
gränsernas betydelse minskar och arbetsmarknader och ekonomier integreras allt mer. Arbetskraften blir mer
rörlig och det sker ett allt tätare utbyte av information och teknologi. Digitaliseringen möjliggör för företag och
offentliga aktörer att hämta spetskompetens på en global marknad och länets företag får tillgång till nya importoch exportmarknader. Globaliseringens möjligheter är stora samtidigt som förutsättningarna för företag och
branscher snabbt kan förändras. Företagens konkurrenskraft är till stor del beroende av hur de kan ta till sig ny
information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och tjänster på marknader som i allt högre grad är
globala. Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Denna utveckling
skapar möjligheter men kräver en stark samordning mellan olika internationaliserings- och exportfrämjande
aktörers insatser för att positionera länet och dess företag på den globala kartan.
Jönköpings län har många ekonomiskt viktiga branscher som i hög grad påverkas av globaliseringens effekter,
exempelvis underleverantörer till fordonsindustrin, sysselsatta med råvaruutvinning ur skogen samt transport och
logistik. Regioner som idag präglas ekonomisk potential kännetecknas av ett näringsliv med ett högt kunskapsoch teknologiinnehåll i produkter, processer och tjänster samt klusterbildningar, innovationsmiljöer och en
hållbarhetsdriven näringslivsutveckling.

Social sammanhållning
För att länet ska hålla samman krävs att välfärden kommer alla till del, att alla känner sig delaktiga, kan delta i
samhällslivet, har möjlighet att påverka sin livsmiljö och forma sina liv efter sina förutsättningar. För att skapa
ett konkurrenskraftigt län och för att möta den demografiska utmaningen krävs att alla länets invånares
kompetens, kreativitet och erfarenheter tas tillvara. Den resurs, som står utanför arbetslivet, dvs människor med
en kort utbildningsbakgrund, utrikesfödda samt personer med funktionsvariation. Detta behöver synliggöras och
åtgärder behöver vidtas för att öka den sociala sammanhållningen. I en stark urbanisering behöver också
perspektivet stad och land lyftas fram för att människor i hela länet ska känna delaktighet och hela länet ska
kunna utvecklas.

PRIORITERINGAR
De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och tillväxtarbetet också ligga till
grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Utöver den nationella strategin
ska det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 samt hållbarhet ur de tre
hållbarhetsperspektiven.
För att bli Sveriges fjärde tillväxtregion behöver Jönköpings län prioritera följande.














Förflytta regionens företag högre upp i värdekedjan, till mer kunskapsintensiv produktion.
Öka andelen högutbildade i regionen genom förbättrade pendlingsmöjligheter och stärkt
attraktionskraft.
Bredda och fördjupa samarbetet mellan kommuner för att nå samordningsvinster.
Matcha det privata näringslivets och den offentliga sektorns behov av rätt kompetens på både kort och
lång sikt.
Förbättra stödet för entreprenörer.
Utvecklings- och karriärmöjligheter inom regionen bör marknadsföras bättre för att locka utflyttade att
återvända.
Stödja arbetet med att se till att de som har invandrat till regionen kommer i arbete.
Använd regionens natur och kulturvärden för att locka inflyttare, etableringar och investeringar.
Främja tillväxten av kunskapsintensiva tjänsteföretag, till exempel finansiella tjänster, teknik,
marknadsföring och design.
Satsa på förbättrad infrastruktur och kommunikationer. Det ökar tillgängligheten och konkurrenskraften
samt stärker regionens attraktionskraft.
Öka gränsöverskridande samverkan kring regionala utvecklings- och tillväxtfrågor; lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt.
Förtydliga roller och ansvar för de aktörer som arbetar med regional utveckling.
Involvera näringslivet i vår regionala utvecklingsplanering, till exempel genom partnerskap och i
samfinansiering av gemensamma projekt.
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Innovation och företagande
Ett stimulerande och uppmuntrande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar intresset för att
starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Det är av avgörande betydelse för jobb, välfärd och en hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en
miljödriven näringslivsutveckling inom alla branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora företag i hela länet.
Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en fortsatt relativt stark byggkonjunktur.
Behovet av att anställa är relativt stort både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på adekvat
arbetskraft bedöms som största hindret för utvecklingen av länets företag. Kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv stärkas. Det handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka
utbudet av yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar. Jönköping University ges förutsättningar att erbjuda
utbildningar, anpassade efter arbetsmarknadens behov.
Region Jönköpings län måste arbeta för att andelen högutbildade i länet ökar, bland att genom att:
1) Genom att verka för att fler elever fullföljer sin utbildning till examen och godkända betyg.
2) Utveckla kompetensförsörjningen inom samtliga näringslivsverksamheter. Det ska ske genom en aktiv
samverkan mellan näringslivet, högskolan, kommunerna och regionen.
3) Regionen ska bidra till att säkra företagens behov av fördjupade kompetenser. Vi ska därför verka för fler
utbildningsplatser på Jönköping University, inom vuxenutbildningen och på yrkeshögskolan.
4) Få fler studenter vid Jönköping University att bosätta sig i länet efter avslutad examen.
5) Få fler högutbildade personer att flytta till och folkbokföra sig i någon av länets 13 kommuner.
Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund. Det ställer krav på
omfattande utbildningsinsatser för att dessa människor skall kunna matcha arbetsmarknadens behov.

Integration
Invandring och integration hör ihop. En framgångsrik integration kräver en kraftigt minskad invandring.
Integrationsutmaningen idag är annorlunda och större än tidigare. Effekterna av pandemin på ekonomin och
sysselsättning riskerar dessutom att förstärka det ekonomiska utanförskapet då många av utrikes födda arbetar i
branscher som blivit särskilt utsatta i krisens spår.
Utmaningen för företagen i vår region att rekrytera utrikes födda består dels i ett informationsgap mellan
arbetsgivarens krav på anställningsbarhet och prestation för lön och dels ett informationsgap mellan
arbetsgivarens bedömning av deras utbildnings- och kvalifikationsnivå och de faktiska nivåerna i jämförelse med
den redan etablerade arbetskraften. Vår region behöver därför vara pådrivande om att det behövs fler enkla jobb
och en ny och anpassad modell på arbetsmarknaden för de grupper vi har som målsättning att integrera.

Sysselsättning
Den utmaning som Sverige står inför innebär att fler ska försörjas av den del av befolkningen som är i arbetsför
ålder. Detta gör det än mer nödvändigt att bekämpa utanförskap och hitta fler vägar till arbete och
samhällsgemenskap.
Genom arbete kommer människor till sin rätt och ges medel att påverka sin egen situation. Alla som kan arbeta
ska arbeta.
Det främsta målet är att föra Jönköpings län till full sysselsättning. En central väg dit går genom att det
ska löna sig bättre att arbeta och det ska bli lättare, billigare och enklare att starta företag och anställ a i
vårt län. Varje människa ska kunna växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Ett stort problem på arbetsmarknaden är att ungdomar och utrikes födda har svårare än andra att få jobb.
Ungdomsarbetslösheten och integrationsproblemen är främst kopplade till arbetsmarknadens höga trösklar.
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En angelägen uppgift i samhället är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla människor och att ingen
diskrimineras. Det är viktigt att förbättra jämställdheten på exempelvis arbetsmarknaden, i näringslivet, i
politiken och i skolan.
I Sverige har jämställdheten mellan kvinnor och män kommit längre än i många andra länder, men det finns
fortfarande mycket kvar att göra. De stora löneskillnaderna på arbetsmarknaden uppkommer till stor del i
samband med föräldraskap.
Alla arbetsgivare är skyldiga att motverka osakliga löneskillnader. Här är aktiva åtgärder som lönekartläggning
ett viktigt instrument.
Sfi-undervisningen på våra folkhögskolor och familjecentraler ska förbättras med stärkt koppling till
arbetsmarknaden. Insatser för rådgivning och mentorskap till stöd för företagande ska utvecklas.
Arbetslinjen har stärkts i migrationspolitiken genom att försörjningskrav för anhöriginvandring har införts. Såväl
för den egna integrationen, som av solidaritet mot andra i Sverige som jobbar hårt för att försörja sig och sin
familj ska arbetslinjen gälla alla. Egen bostad och förmåga att försörja sig och familjen är rimliga krav för
familjeåterförening.
Nyföretagandet i länet är för lågt, samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har hög medelålder och många
företag brottas med problem runt generationsväxling.
Klimat-, miljö- och energiutmaningarna utgör en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla
branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för länets företag i och
med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva varor och tjänster samt på förnybar energi
och produktion med låga utsläpp till luft, mark och vatten.
Innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin.
Länets näringslivs investeringsgrad inom forskning och utveckling är låg, under snittet för riket. Ett gott
innovationsklimat förutsätter en nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle.
Ett sätt att öka investeringsgraden och säkra finansiering för företagens utveckling är att arbeta med att stärka
kapital och vidta åtgärder för investerare utanför länet att satsa på nya och etablerade bolag.
En hållbar ekonomi kräver affärsmodeller, system och metoder. Detta främjar dels en förändrad samt förbättrad
teknik och ekosystemförvaltning och dels förnybara energikällor och förbättrade kretsloppsflöden. Den regionala
utvecklingsstrategins handlingsplan för smart specialisering och innovationsstrategi, visar vägen för hur länets
näringsliv ska kunna utvecklas. Förutsättningarna för detta ska ständigt förbättras.
Näringsliv
Jönköpings län har den största andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Transport och logistik är en stark
och växande bransch. Länet har Sveriges högsta andel förvärvsarbetande i branschen. Samtidigt är andelen
förvärvsarbetande inom bygg, finansiell verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och
utbildning lägst i landet. Även hotell och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små branscher.
En bransch med särskild tillväxtpotential i vårt län är turism- och besöksnäringen. Det är väsentligt för den
regionala tillväxten, att länet lockar fler turister och andra besökare på semester, konferens, event,
idrottsarrangemang etc.
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor betydelse för
länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande inom modern och hållbar industriell
produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser.
Nya hållbara material, molntjänster, robotik och plast-tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är
en förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och avancerad miljöoch klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar produktion. Industrin har haft kraft att
strukturomvandla sig och möta nya utmaningar historiskt sett. Den fjärde industriella revolutionen kommer inte
att innebära något undantag.
Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller, ”smarta fabriker” som hanterar både
massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga och Internet of Things (IoT) som kopplar
samman maskiner, människor och system genom sensorer, vilket innebär en fullständig transformation inom en
närliggande framtid.
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I Jönköpings län har vi goda förutsättningar för att både kunna äta och producera hållbar och regional mat.
Jönköpings län tagit fram en regional livsmedelsstrategi med syfte att öka och bredda matproduktionen. En ökad
och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns
regionala livsmedelsstrategi.
Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter
bättre möjligheter att göra medvetna val.
Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film, fotografi, konst, mode,
litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande.
Företag och entreprenörer som bygger sin verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar.
Genom sin koppling till det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar
tillväxt samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll i utvecklingen av
kulturella och kreativa näringar.
Utmaningar som skapar nya möjligheter
Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta klimat-, miljöoch energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv, krävs det såväl strukturella
förändringar som en övergång till förnyelsebara resurser i näringslivet. Genom att hållbart nyttja landsbygdens
biologiska resurser kan en biobaserad samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och innovationer krävs
och efterfrågas. Digitalisering och robotisering skapar nya sätt att möta medborgare och patienter, vilket gör det
möjligt för tjänsteutveckling inom vård- och välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt att
stödja och serva invånarna. Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. För att lyckas
behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen, för att dra nytta av möjligheterna som
kommer med den fjärde industriella revolutionen och den globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och
nya material ska bidra till att påskynda arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar
vara på kompetens och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen
möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Kompetens och
innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet på digitalisering, smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad
ekonomi.
Företagsklimat
7 av länets kommuner ligger på topp 50 i Svenska Näringslivs rankning och ytterligare 2 ligger på topp 100 när
det gäller näringslivsklimat. För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela
länet. Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar företag är låg.
Detta är en trend som behöver vändas. För att uppnå ett breddat näringsliv måste förutsättningar skapas för att
företagsutveckling kan ske på jämlika grunder. Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara.
Alla entreprenörer och företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sin idé och sitt företag.
Kvinnligt företagande
Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det nationella uppdraget att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet. Detta kallas
jämställdhetsintegrering och är en politisk strategi som Sverige har jobbat efter sedan 1994.
Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta med när det gäller jämställd regional tillväxt.
Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, fler kvinnor få
förutsättningar att starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas i styrelser och fler kvinnor behöver bidra
till innovation. Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i
samhällslivet för alla människor i länet.
Företags- och innovationsfrämjande verksamheter
För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges bidrag till ett antal verksamheter som
tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar också till det samlade främjandesystemet
som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet,
Företagsjouren, Ung företagsamhet, Coompanion och Smålands Turism AB. Kraven på verksamheter som får
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verksamhets- och ägarbidrag behöver dels bli tydligare med krav på återkoppling av beviljade resurser och dels
behöver bidragstagarna vara kopplade till den regionala utvecklingsstrategin och dess genomförande.
Prioriterade uppdrag:
1) Större satsningar på entreprenörsfrämjande insatser i skolan, på ung företagsamhet och på projekt som
syftar till att stärka ungas innovationsförmåga, motivation och nyfikenhet.
2) Satsa på Nyföretagarcentrum som ger stöd och rådgivning till de som vill starta företag.

Arbete och sysselsättning.
En attraktiv arbetsgivare behöver göra arbetsplatsen tillgänglig för alla, vilket innebär att regionen ska arbeta
aktivt för att bereda möjlighet till anställning för personer med funktionsnedsättning.
När det gäller tillväxt och företagande är det viktigt att vara lyhörd gentemot företagen kring hur regionen kan ta
sitt ansvar och förenkla till exempel upphandlingsförfarandet.
Prioriterade uppdrag:
Tillsätta en funktion på regionens hus som fungerar som rådgivningsenhet för företag som vill lämna offerter vid
offentliga upphandlingar.

Attraktivitet och livsmiljö
Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande för att utveckla ett
attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med kompetens, som driver företag och som
investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete,
service, omsorg och fritid.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande regioner och
nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva miljöer som både kvinnor och män
vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när
arbetet sker tillsammans som människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer.
God tillgänglighet till arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt
fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.
Ett rikt och varierat kulturliv, som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade kulturupplevelser. Genom
folkhögskolor, naturbruksskolor samt Smålands Musik och Teater skapas attraktivitet, vilket är förutsättningar
för ökad turism och arbetstillfällen och ett bra liv i en region.
Prioriterade uppdrag:
Tillsammans med näringslivet arbeta för parrekryterig.

Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor.
Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som kan erbjuda hållbar
tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för
attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull
tillgång med mycket utvecklingspotential. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad
än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att utöka
möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla
värdefulla natur- och kulturmiljöer.
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Region Jönköpings läns naturbruksskolor kan i högre utsträckning bidra som kompetenscentra, öppna testbäddar
och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också själva aktörer och genom sin
verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom landsbygden.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet ,både när det gäller turism och olika event. Det finns ett stort
intresse för att besöka länet som turist, inte minst på landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara krävs
framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och ridleder.
Attraktiva miljöer och upplevelser
För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av största vikt att
skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla länsinvånarna och att attrahera människor
till länet är därför en stor utmaning som det är av avgörande betydelse att länet lyckas med.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer, för att fler ska vilja
flytta till länet.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala sammanhållningen och kultur,
kulturarv samt naturmiljöer har betydande roller för individers utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar
människors kreativitet vilket är av stor betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens
betydelse för en hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.
Kultur
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och för samhällets och enskilda invånares
möjlighet att skapa en identitet, känna tillhörighet och gemenskap. Konst och kultur skapar sammanhang och
mening och kan få människor att se världen och sig själva genom andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet
och varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och aktörer
är basen för ett rikt kulturliv som måste värnas, lyftas fram och utvecklas.
Kultur tillför en viktig dimension till andra samhällsområden och kan i samverkan med andra politikområden
fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom kulturområdet har betydelse för att stärka
människors kreativitet, stärka den lokala identiteten, bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region och inte
minst demokratin. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd
och välbefinnande. Kultur är hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och
verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region eller landsdel är
attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar hur människor väljer
bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar till ökad turism och fler jobb.
Alla människor har rätt att ta del av kulturlivet och ska kunna göra det utifrån sina egna önskemål och
möjligheter i olika skeden av livet. Det här är något som framhålls i både de kulturpolitiska målen och i den av
Sverige ratificerade FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariation. Arbetet
med att stärka tillgänglighet till konst och kultur gentemot enskilda målgrupper, och utifrån en fördjupad analys
på stad och land-perspektivet, skapar möjligheter för medborgarnas tillgång till kultur utifrån de förutsättningar
som kommunerna verkar i. Detta kan också uppnås genom samverkan med andra delar av Region Jönköpings
läns verksamheter, kommunerna, den idéburna sektorn, professionella kulturaktörer samt universitet och
högskola.
En ökad användning av digitaliseringens möjligheter bör vara en strategisk inriktning. Med det menas att skapa
bättre förutsättningar för länets kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur. För
invånarna i länet ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att
ta del av utbudet. Genom olika initiativ vill Region Jönköpings län ge invånarna tillgång till ett brett och varierat
digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.
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Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för
fördelningen. Kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det
regionala konst- och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 togs fram i samråd med länets kommuner och
andra regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur befintliga resurser
ska disponeras. Beslut har tagits av att förlänga planperioden av den regionala kulturplanen samt biblioteksplan
till och med 2022-12-31. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara
uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har
uppföljningsbara handlingsplaner.
För den aktuella planperioden är följande övergripande mål satta:
 kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet
 möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser
 ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet, inom både bredd och spets.
Prioriterade uppdrag:
1) Bättre uppföljning av tilldelade projektmedel inom både kultur och näringsliv.
2) Regionens projektmedel ska endast tilldelas fria utövare, dvs exkludera regionens egen kulturproduktion.
Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av egna produktioner
inom musik, teater, musikteater och dans, med verksamhetens egna resurser som grund. Verksamhet ska
bedrivas i Kulturhuset Spira och i länet. För att matcha Smålands Musik och Teaters initialkostnader för
produktioner avsedda för turné, med beställningar från länets kommuner, ska Smålands Musik och Teater verka
för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer.
Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. I utbudet finns även inköpta
gästspel. Kulturhuset Spira står också värd för uthyrningar samt anordnar konferenser med kulturinslag.
Samverkan ska ske med det fria professionella kulturlivet och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska
bidra till att bredda intresset och engagemanget för kulturen. Kulturhuset Spiras verksamhet ska vara en faktor
för besöksnäringen och dess utveckling. Smålands Musik och Teater ska vara den största arbetsgivaren för de
professionella aktörerna i länet inom scenkonst. Smålands Musik och Teater har ett särskilt uppdrag riktat till
länets barn och unga. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn ges möjlighet att få en
kulturupplevelse utan biljettkostnad under både sin låg- och högstadietid. Skolorna själva ska arrangera och
finansiera eventuella transporter.
Smålands Musik och Teater verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Det är väsentligt att Smålands Musik och Teater arbetar för att öka intäkterna, så att egenfinansieringsgraden på
sikt ökar. Egenfinansieringsgraden ska öka till 20 procent fram till år 2023.
Kultur och utveckling
Region Jönköpings läns utvecklare inom dans, film, bild och form, bild och form gestaltning, hemslöjd samt
litteratur och regional biblioteksverksamhet är en samlad kompetens för kulturell utveckling i hela länet.
Kultur och utveckling är en samlande kunskapskraft gentemot regionens övriga kulturverksamheter.
Verksamheten sker i dialog med och mellan civilsamhället och de konstnärliga utövarna. Verksamheten har i
uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och bildande.
Enheten för kultur och utveckling ska initiera publika arrangemang med konstnärlig kvalitet i samverkan och
samarbete med andra aktörer med utgångspunkt i yttrandefrihet och tillgänglighet. Samråd och samverkan med
länets kommuner, civilsamhället, fria kulturutövare och institutioner är en viktig del av verksamheten.
Kultur och utveckling ska arbeta regionöverskridande och delta i nationella och internationella samtal och
samverkansarbete.
Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region Jönköpings läns
lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete och länets invånare får tillfälle att
möta samtidskonst i sin närmiljö.
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Stiftelsen Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, stiftare av Jönköpings
läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU2009:16). Särskilt
centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet
ska arbete för att människor får möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett
särskilt ansvar finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån
de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten
möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid och framtid.
Samhällsplanering och tillgänglighet
Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering, bostadsplanering och
dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband – men även frågor som vattenförsörjning
och en uthållig planering av samhället ur ett klimat-, kris- och katastrofperspektiv.

Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer:
kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor,
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och
regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses med en regional fysisk
planering. Genom regional översiktsplanering går det bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse
och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka
underlaget för olika typer av service och tjänster.
Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik
Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i samhället och därmed
för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya möjligheter till kompetensutveckling och
kompetensförsörjning och är avgörande för att tillhandahålla och ta del av god samhällsservice. Bredband skapar
också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida välfärdstjänster kommer att vara beroende
av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess kapacitet är avgörande för att arbetsmetoder ska kunna effektiviseras
och tjänster och affärsmodeller utvecklas.
Kommersiell service
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post- och paketservice. Andra
serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering
och hur transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post,
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
Utbildning och Kompetensförsörjning
Den demografiska utvecklingen gör att tillgången till arbetskraft i länet riskerar att minska under överskådlig tid
samtidigt som tillgången till kunskap och kompetens i bred bemärkelse är en central konkurrensfaktor för länet i
den globala kunskapsekonomin. För att vända denna utmaning till en styrka behöver alla invånares kompetens
ses, tillvaratas och utvecklas för att kunna främja företagande, entreprenörskap, utveckla nya varor, tjänster,
affärssystem och tekniska lösningar. Tillgång till relevant kompetens är en förutsättning för fortsatt utveckling av
näringsliv och offentlig verksamhet.
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Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare betonar individers
behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och förmåga till omställning. Det ställer också krav på
utbildningssektorn att kunna möta snabbt skiftande utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att
länet ska kunna nyttja dels den potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens
möjligheter. Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets långsiktiga tillväxt och
utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den sociala sammanhållningen i hela länet.
Arbetet med matchning utifrån det utbud och den efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt.
Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för kompetensförsörjningen
i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av arbetskraft. En generell höjning av länets
relativt sett låga formella kompetensnivå är också av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och
utveckling. Det är också viktigt att fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter
traditionella programval utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän
för att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på.
Folkhögskolorna är en resurs för länet ur flera olika perspektiv. Folkhögskolorna kan bidra med kurser till
anställda med utländsk bakgrund och med behov av att stärka det svenska språket samt av att få bättre insikt i
den svenska arbetskulturen. Folkhögskolorna är därmed också en resurs för att förbättra integrationen och för att
försörja regionen med arbetskraft. Folkhögskolorna arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna
och verkar för ett livslångt lärande.
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att skapa förutsättningar för forskning,
innovation, utveckling och kompetens i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping
University för att stärka forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt försörja länet med
relevant arbetskraft, både inom offentliga och privata näringar, och för att höja den formella kompetensnivån i
länet.
En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som står till
arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full sysselsättning hos gruppen
inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor med kort utbildningsbakgrund och personer med
funktionsnedsättningar som påverkar arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikes
födda än i gruppen inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden, utgör tillsammans med
invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter stiga i de flesta
branscher i länet.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på ett nationellt
program i gymnasieskolan.

15

79

REGIONAL UTVECKLING

Fullföljd utbildning med examen inom 3 år, andel (%) av nybörjarelever, hemkommunen

Huvudmän
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo
Riket

2015
68
77
57
71
81
69
61
70
68
80
64
75
65
65

2016
80
70
58
58
75
72
78
74
65
81
67
74
69
65

2017
72
77
59
56
78
71
61
67
70
74
65
77
69
66

2018
78
71
59
61
65
70
67
60
52
70
69
75
65
66

2019
52
70
52
54
77
72
63
71
57
69
67
74
63
66

Källa: Skolverket
Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets kommuner, huvudman för
gymnasieskolans naturbruksprogram.
Naturbruksskolorna
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till den 31 december 2022. Avtalet har
kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan fram till 2023. Naturbruksskolorna ska utvecklas
i samråd med länets kommuner. Det sker genom utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län
och länets kommuner har representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara
ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en
bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar
på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas mot att bli
kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats
för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk samt utveckling av
landsbygdsföretagande.
Prioriterade uppdrag:
 Bedriva vuxenutbildning inom den gröna sektorn på uppdrag av olika aktörer i samhället
 Starta projekt ”Kraftsamling för fullföljda studier” för att minska avhopp från skola och utbildning.
Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att
fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också
möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort
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utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer. Folkhögskoleutbildningen
finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från regionerna.
Folkhögskolorna är också en resurs för regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med
övriga delar av regional utveckling.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka. Ersättningsnivån och
maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i länet fastställs inför varje budgetår. Ett
särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och
Regioner.
Internationellt samarbete
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den demografiska
utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt samarbete. Företagen och
arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det finnas ett internationellt perspektiv på det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom
Sverige och i andra länder för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många
utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som möjliggör och skapar
incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.
Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en starkare delaktighet i de
globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar behöver ständigt utvecklas och företagens
exportmöjligheter behöver stärkas. De globala värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora
företag att delta i de globala marknaderna, exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de tjänster som säljs
tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt viktigare. Globaliseringen ställer
därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att utvecklas och möta de utmaningar som finns, vilket
också innebär möjligheter.
I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen nya möjligheter.
Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå kan ny kompetens tillföras länet.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och företagen i länet genom
en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande, gränsöverskridande samarbeten samt frigöra
utvecklingspotentialen hos de små och medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region Jönköpings län har en
politisk representation och tillsammans med övriga Smålandslän, Blekinge och Halland och lärosätena i länen
driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor,
arbetsplatser och offentliga arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.
Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas elever kan göra delar av
sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som regionen samverkar med. Samverkan sker inom
ramen för Erasmus och finansieras därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till
Agenda 2030:s genomförande i andra länder.
Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet
av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till
funktionella regionala samband inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och
tätorter. Analysen ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande
indelningsgrund. Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala
utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som
kvantitativa regionala analyser. Detta är ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de
nationella redovisningarna och för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med
kommunerna.
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Verktyg för att leda regional tillväxt och utveckling
Rollen som ansvarig för tillväxt och utveckling i länet
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för det regionala
tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och transportinfrastrukturplanering. Roller och
ansvarsfördelning ska vara tydliga och organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige leder
och utvecklar det regionala arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Förutsättningarna för ett mer
resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken måste utvecklas och stärkas. I uppdraget ingår att
ansvara för företagsstöd, medel för projektverksamhet samt stöd till anläggning av kanalisation. Inom
kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att inom ramen för
kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång
sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna behöver vara omfattande då dessa inom sina verksamheter ska
verka för att målen i den regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra nära
länsstyrelsen, näringslivet och det civila samhällets organisationer, i synnerhet kommunerna. Ett starkt regionalt
ledarskap är en viktig framgångsfaktor för regional tillväxt och utveckling. Ett ökat regionalt ansvar och
inflytande över det regionala tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt ledarskap med förmåga att
göra prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional och nationell nivå,
däribland näringsliv, akademi samt det civila samhället, skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra
länder, göra prioriteringar på kort och lång sikt. Utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en
långsiktig och strategisk planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna
fatta strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i länet.
För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att utveckla och driva det
regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det
goda livet, exempelvis genom att invånarna kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt
utanförskap och bidrar till en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och
skapar ett stabilt skatteunderlag över tid.

Projektmedel för utveckling
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa pengar fördelas
mellan projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Bidrag som kräver minst 50 procents medfinansiering
ges till projekt som stimulerar näringslivsutveckling och innovation, kompetensförsörjning och internationellt
samarbete.
Region Jönköpings län avsätter därutöver stöd för olika former av projekt och verksamheter som bidrar till
regional tillväxt. Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att tillsammans med andra aktörer
eller själv söka EU- eller statliga medel från insatser och utlysningar som ytterligare kan stärka det regionala
utvecklingsarbetet. Det finns en förväntan från övriga aktörer i det företagsfrämjande systemet att regional
utveckling i högre grad ska ta på sig ledartröjan för kritiska projekt så att de dels blir av och dels genomförs med
hög kvalitet och samordning. För att detta ska vara möjligt behöver det finnas medel tillgängliga för
medfinansiering av dessa projekt.
EU:s strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik.
Jönköpings län tillför i dessa sammanhang NUTS II-området Småland och Öarna.

PRIORITERINGAR, INDIKATORER OCH SYSTEMMÄTETAL REGIONAL UTVECKLING
Regional utveckling hanteras av nämnderna för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), samt Trafik,
infrastruktur och miljö (TIM). Indikatorer för regional utveckling anges nedan. Därefter anges strategiska mål,
framgångsfaktorer och systemmätetal för verksamhetsområdena Utbildning och kultur och Länstrafiken.
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Hållbar utveckling

Region Jönköpings län leder arbetet för en hållbar
uteckling och att målen i Agenda 2030 ska nås i tid i
länet. Detta arbete ska bidra till en hållbar tillväxt och
utveckling i hela Jönköpings län.




Ökad måluppfyllelse i BRP+
Utsläpp av
koldioxidekvivalenter minskar
i länet

Innovation och
företagande

Region Jönköpings län strävar efter det hållbara
samhället med tillväxt av jobb och företag i hela länet,
utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer,
jämställdhet, integration och mångfald, en miljödriven
näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.



Ökat företagande bland
kvinnor och utrikes födda
Ökat antal nya företag per
1000 invånare
Förbättrat företagsklimat i
länet

Region Jönköpings län bidrar till att alla människor i
länet kan säkra sin egen försörjning genom; ett arbete,
en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och
arbetsliv samt till att matchningen på arbetsmarknaden i
länet stärks.



Region Jönköpings län verkar för att: alla människor i
länet har lika möjligheter att delta och bidra i ett
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande
samhälle som präglas av jämlikhet, jämställdhet och
mångfald; alla ska ha möjlighet att vara en del av det
framväxande e-samhället; utveckla tillgänglighet och
implementering av offentliga digitala tjänster och ett ökat
serviceutbud på landsbygden; främja utvecklingen av
koldioxidsnåla och energieffektiva infrastrukturer och
transporter, samt förbättra förutsättningarna för turism,
rekreation, kultur och fritid.



Region Jönköpings län stärker det gränsövergripande
innovationssystemet, bidrar till hållbara transporter,
främjar anpassningen till energi-, miljö- och
klimatutmaningen, utvecklar strategiska samarbeten och
partnerskap i Sverige och andra länder för en hållbar
utveckling på en global marknad.



Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av
länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad
samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena
samt riktade projektutlysningar.



Kompetensförsörjning

Attraktiva miljöer och
tillgänglighet

Internationellt samarbete

Verktyg för regional
utveckling


















Höjd formell utbildningsnivå i
länet
Sänkt långtidsarbetslöshet
Sjunkande ohälsotal

Klimatutsläppen från
fossilbränsle i Jönköpings län
minskar
Andelen nöjda resenärer med
kollektivtrafiken ökar i hela
länet
Deltagandet i kulturlivet ökar i
hela länet
Länsbefolkningen ökar
Länet når det nationella
bredbandsmålet 2020
Antalet direktinvesteringar
ökar
Andelen exporterande
företag ökar

Ett ledningssystem för
strategisk samordning
etableras
Analysarbetet utvecklas
Riktade projektutlysningar
genomförs
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Regional utveckling

Bild 1: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa
upp, leva och åldras på.

Jönköpings län - Sverige mest hållbara, attraktiva och
tillgängliga region

Tillväxt och hög sysselsättning är två av de viktigaste delarna inom Regional Utveckling.
Riktiga jobb genererar skatteintäkter som är nödvändigt för att regionen ska kunna
bibehålla en god välfärd till medborgarna.

Kulturen
En kultur kan liknas vid ett Språk. Ett språk kan låna uttryck från andra språk. Uttryck
kan tillkomma, försvinna, eller ha lokala variationer. Olika språk kan vara mer eller
mindre lika varandra men det är ändå olika språk med sin särart. På samma sätt ser vi
den svenska kulturen.
Vi vill vårda och bevara den svenska kulturen som är en liten, unik men värdefull del i
den globala mångfalden av olika kulturer.
Den svenska kulturen, vårt gemensamma arv, traditioner, värderingar och en mångfald
av yttringar binder samman det svenska samhället.
En hög social tillit stimulerar engagemanget i samhället, reducerar kriminalitet och
stärker den individuella självkänslan. För detta krävs kulturell och värdeorienterad
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sammanhållning, bildning och sysselsättning i riktiga jobb. Alla som är med och bygger
upp är också mer benägna att vårda.
Sammanhållningen i vårt län är både ett gemensamt och individuellt ansvar. Alla
medborgare ska vara väl införstådda med sina skyldigheter och rättigheter och villiga
att bidra med sin del.
Kultur är mer än föreställningar på Spira. Kultur är att fira våra helgdagar,
hembygdsföreningar, musikskolor, historiska minnesmärken och en levande landsbygd.

Kollektivtrafiken
Den viktigaste principen för kollektivtrafiken är att underlätta för de som saknar
körkort eller av andra skäl inte kan ta sig själv till arbete, skola och samhällsservice. Hela
Sverige skall leva och då är kollektivtrafiken en viktig del.
Kundnöjdhet bland de som reser och tillgänglighet på landsbygden bör prioriteras. En
utbyggd närtrafik med mindre fordon där invånare på landsbygden som saknar bil kan
ta sig till gymnasieskola och arbete.
Kollektivtrafiken ska inte konkurrera med andra transportslag, exempelvis genom att
göra det besvärligare att åka bil. Det är viktigt med god tillgänglighet på
parkeringsplatser och rimliga P-avgifter.
Den mest miljövänliga resan är den resan som inte blir av. Målet att öka antalet resande i
kollektivtrafiken bör därför tas bort. Istället bör målet på antalet nöjda resenärer i
kollektivtrafiken höjas från 70 % till 80 %.
Stora ekonomiska investeringar har de senaste åren gjorts i Länstrafiken, trotts detta
har inte antalet resande ökat nämnvärt. Hur mycket av skatteintäkterna som är rimligt
att finansiera kollektivtrafiken med är en viktig fråga. Vår inriktning är att 50 % av
kollektivtrafiken bör finansieras av biljettintäkter och 50 % av regionskatten. Idag är
fördelningen 65 % skatt och 35 % biljettintäkter.
Höghastighetsbanan är dyr och med osäkra nyttoeffekter. En uppgradering av befintliga
stambanor där man kan köra längre tåg är ett bra alternativ.
På sikt behövs en ny järnvägsförbindelse mellan Göteborg-Jönköping-Nässjö, både för
gods och persontrafik. Detta skulle gynna vår region.
Fler avgångar från Jönköping Airport gynnar såväl turismen som attraktivitet och
tillgänglighet i länet.
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Regional utvecklingsstrategi 2020-2035
Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte till länets invånare.
Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga perspektivet, såväl
inifrån som utifrån. Tillsammans med strategins mål ska den leda till utvecklingen av ett hållbart län med goda
möjligheter till boende i attraktiva miljöer. Skapa förutsättningar för arbete, företagande, utbildning, bra
kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för ett bra liv och god hälsa för alla
länsbor Strategin ska också bidra till att människor vill söka sig till och stanna i länet.
Den regionala utvecklingsstrategin är den långsiktiga planen för Jönköpings län. Arbetet med länets tillväxt och
utvecklingsfrågor utgår från denna. Genomförandet av strategins handlingsplaner, andra beslutade program och
planer för delområden som till exempel infrastruktur, trafik, kultur, digitalisering och hållbarhet, sker i ett
etappvist arbete för att nå målen.
Ansvaret för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin och för att nå målen till 2035 faller på många
olika aktörer. Regionen har uppdraget att leda och hålla samman arbetet i länet. Det sker inom ramen för ett
ledningssystem där arbetet bedrivs i nära samverkan med kommuner, näringsliv, civilsamhälle, Jönköping
University, övriga utbildningsaktörer, Länsstyrelsen och statens verksamheter i länet. Regionen svarar också för
analyser och utvärderingar samt nationella redovisningar.
Covid-19 och hållbar återstart av det regionala tillväxtarbetet

Jönköpings län har en något högre bruttoregionalprodukt jämfört med övriga regioner i landet. Ökningen av BRP
har dock mattats av jämfört med riket sedan år 2017. Det är också rimligt att anta att tillväxten påverkats negativt
av coronapandemin även om statistiskt underlag för detta saknas ännu. Intressant att följa är hur länets BRP
under coronapandemin förhåller sig till utvecklingen i riket i övrigt.
Coronapandemin har starkt påverkat länets utveckling under år 2020 och år 2021. Det är en rimlig utgångspunkt
att även år 2022 kommer att vara kraftigt påverkat av pandemins konsekvenser. De stödåtgärder som genomförts
under pandemin har motverkat arbetslöshet och konkurser i länet. Trots detta har dock näringslivet drabbats
negativt. Särskilt företag inom besöksnäringen, kulturella och kreativa näringarna och delar av servicesektorn har
drabbats negativt. För andra näringar är konsekvenserna svåra att förutse. Det är till exempel oklart hur
transport- och logistiksektorn påverkats långsiktigt genom de störningar av de internationella logistikkedjorna
som pandemin medfört.
Arbetsmarknaden har påverkats negativ, om än inte i den omfattning som befarats, och unga och
nyutexaminerades inträde på arbetsmarknaden har fördröjts. Det finns även tecken som tyder på att tidigare
trender på arbetsmarknaden där personer med lägre utbildningar har svårare att hitta arbete har förstärkts under
pandemin.
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Digitaliseringen har förstärkts under pandemin. Webbhandeln har ökat, många har arbetat eller studerat på
distans och deltagit i kulturupplevelser via internet. Region Jönköpings län har under år 2020 börjat genomföra
undersökningar av läget på för näringslivet i länet. Svaren visar på att företagen ser mycket positivt på framtiden.
Hur detta kommer att påverka länets utveckling långsiktigt är oklart men kraven på Region Jönköpings län som
en av länets ledande aktörer för att skapa en hållbar regional tillväxt har ökat. Förväntan på att Region
Jönköpings län kan bistå och stärka de trender som föranleder en hållbar regional tillväxt i länet är stora. Den
regionala utvecklingsstrategin tillsammans med de olika riktade insatser och program som gjorts tillgängliga
skapar mycket goda förutsättningar för vår förmåga att möta dessa förväntningar. Det ställer samtidigt stora krav
på vår egen förmåga att kunna analyser utvecklingen och att bedöma vilka insatser som är mest strategiskt
avgörande för att uppfylla regionala utvecklingsstrategins löfte.
Agenda 2030
År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda. Agenda 2030. Den består av 17
globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa
fredliga och trygga samhällen. År 2018 kom regeringen med en handlingsplan för Sveriges nationella arbete med
agendan. Sverige ska vara ledande och genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern
och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala systemet. Regeringen har tagit beslut om
ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas ge önskade effekter. Men det är på regional och
lokal nivå som agendan ska omsättas i praktisk handling. Nyckel till ett framgångsrikt genomförande är att det
finns en bred delaktighet i omställningen. Genom att arbeta systematiskt kan Jönköpings län utvecklas till
Sveriges mest hållbara län. Agenda 2030 mål är därför integrerad i den regionala utvecklingsstrategin, dess
handlingsplaner och Region Jönköpings läns budget. Sedan 2020 är Region Jönköpings län med i Globala
Sverige, FN-förbundets och SKR:s projekt för ett aktivt arbete och samverkan för de 17 globala målen.
Stad och land
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter att möta
samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att
leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt
för smarta städer. Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som
hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt –
till exempel genom effektiva infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart
sätt och delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då
viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar som kan erbjuda hållbar
tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets omställning till en biobaserad och
klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för
attraktiva permanent- och deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden är en värdefull tillgång med
många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens
på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser. Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till
gröna jobb. Insatser behöver också göras för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och
kulturmiljöer.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser och olika event. Det
finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara
krävs framförallt satsningar på den småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och
ridleder.
Landsbygd – servicenäringar
Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa tjänster kan med
fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, post och paketservice. Andra serviceformer
kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för serviceställets funktion är dess lokalisering och hur
transportsystemet fungerar. För en attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post,
grundläggande betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en stor
potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på landsbygden.
Bredband
Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt
bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå
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med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med
kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera
de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband.
Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de
medel som kommer från med regeringens budget för att flera hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband.

Civilsamhället
Det är viktigt att stärka och skapa goda förutsättningar för civilsamhället. Det innebär bland annat att
civilsamhällets aktörer ska kunna bidra till en mångfald av både associationsformer och verksamhetsområden,
företräda medlemmar eller grupper i det demokratiska samtalet och driva verksamheter i olika form och med
olika syfte. Det innebär också att civilsamhället ska ha goda förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen
och välfärden i samhället. Offentlig verksamhet, näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer för att skapa
och utveckla trygga och attraktiva miljöer som bidrar till tillväxt. En framgångsfaktor är att formalisera
samverkan mellan aktörerna och identifiera prioriterade samverkansområden.
Jämställdhet
I Jönköpings län ska kvinnor och män, flickor och pojkar ha samma förutsättningar till inflytande i det regionala
tillväxtarbetet. De ska på lika villkor kunna ta del av länets tillväxtresurser. I Jönköpings läns utveckling ska
jämställdhet och likabehandling vara en självklarhet. För att lyckas med att stärka attraktionskraften,
tillväxtpotentialen och sysselsättningen i hela länet ska allas potential tas till vara. Ett län där det finns en jämn
fördelning av makt mellan kvinnor och män är också ett län som ser allas kompetenser, erfarenheter och
olikheter som tillgångar. För att länet ska lyckas skapa en gynnsam utvecklingsanda, innovationskraft och
hållbar tillväxt måste jämställdhetsperspektivet involveras i alla områden inom regional utveckling. Det är ingen
hållbar tillväxt om inte jämställdhet beaktas fullt ut.
Jönköpings län har flera viktiga faktorer att arbeta med när det gäller jämställd regional tillväxt och att motverka
en könssegregerad arbetsmarknad. Förutsättningarna för kvinnor behöver bli mer jämställda: lönerna behöver bli
mer jämställda, fler kvinnor få förutsättningar att starta och driva företag, fler kvinnor behöver finnas i styrelser
och fler kvinnor behöver bidra till innovation. Kvinnor utbildar sig i högre grad eftergymnasialt och den
nuvarande utvecklingen leder till att en betydligt större andel kvinnor än män skaffar sig en högre utbildning.
Högre utbildnings urbaniserande effekt och migrationen riskerar att leda till att länet får en allt större andel
män i förhållande till kvinnor. Utvecklingen leder också till att männen halkar efter kvinnorna när det gäller
utbildning och framtida utvecklingsmöjligheter, något som leda till stora utmaningar inte minst socioekonomiskt.
Andelen pojkar och män som väljer att läsa vidare efter gymnasiet behöver därför öka.
Det projekt med syfte att utveckla socialt entreprenörskap i Jönköpings län, och som startade under 2019
slutfördes under 2020. Projektet har varit ett led i att driva på utvecklingen mot en mer jämställd regional
tillväxt. Projektet har haft tre inriktningar: 1. Öka medvetenheten hos det företagsfrämjande systemet gällande
socialt entreprenörskap. 2. Stärka aktörer så att de blir bättre på att paketera sin verksamhet. 3. Synliggöra socialt
entreprenörskap i länet. Erfarenheter från projektet kommer att implementeras i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet och kommer ytterligare att stärka regionens arbete med en jämställd regional
tillväxt.
Integration
Integration är en förutsättning för att Jönköpings län ska kunna nå den tillväxt och utveckling som förutsätts i
den regionala utvecklingsstrategin. Men integration är också en förutsättning för ett socialt inkluderande
samhälle. Social sammanhållning uppnås genom människors lika möjligheter att delta och bidra i samhället. Att
öka människors delaktighet är viktigt inte bara ur demokratisk synvinkel utan också ur ett folkhälsoperspektiv.
De som är födda utanför Norden har ett 30 procent lägre socialt och kulturellt deltagande än personer födda i
Sverige. Andelen som saknar praktiskt stöd, det vill säga om de kan få hjälp av någon/några personer om de har
praktiska problem eller är sjuka, är också större bland utrikes födda (både kvinnor och män) än bland de som är
födda i Sverige. Kvinnor som är födda utanför Europa saknar i högre utsträckning emotionellt stöd, det vill säga
har någon som de kan dela sina innersta känslor med och anförtro sig åt, än den övriga befolkningen.

När regionen riktar informationsinsatser och stöd till nyanlända ska även information ges om
vilka bidrag som finns att söka för återvandring.
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Mångfald och jämlikhet
Jämlikhet är ett tillstånd där alla människor har samma status, åtnjuter samma respekt och är lika mycket värda.
Jämlikhet innebär också att alla människor har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter, vilka omfattar
samhället i sin helhet. Med mångfald menas olika bakgrunder såsom religion eller annan trosuppfattning, etnisk
tillhörighet, ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder. Detta
kan man kalla kategorisk mångfald. Även värderingar, olika erfarenheter, egenskaper, förmågor, färdigheter och
kompetenser utgör en stor del av mångfalden. Detta kallas individuell mångfald. I Jönköpings län uppmuntras
och värdesätts såväl kategorisk som individuell mångfald. Arbetet för ökad mångfald har intensifierats
de sista åren. Insatser behöver ske för att stärka mångfaldsarbetet i länet både när det gäller kategorisk
mångfald och individuell mångfald.
Kompetensbehov och matchningsutmaningar
Region Jönköpings län har tillsammans med Tillväxtverket tagit fram rapporten ”Kompetensförsörjning i
Jönköpings län” (Rapport 0305). Rapporten visar att fem branscher upplever extra stora utmaningar när det
gäller att få tag på rätt kompetens:
1.
2.
3.
4.
5.

Tillverkningsindustrin
IT
Byggsektorn
Transport och logistik
Vård och omsorg

En stor utmaning berör det faktum att det är svårt att locka ungdomar till att välja gymnasiala yrkesprogram. Det
är en stor och viktig utmaning för oss i Jönköpings län som är mycket beroende av en välfungerande
tillverkningsindustri. Ytterligare en utmaning är vikten av att vi får fler högteknologiska tillverkningsföretag till
länet, samt att vi även ser att fler kunskapsintensiva tjänsteföretag etableras i länet.
Från och med den 1 juni 2020 är Region Jönköpings län projektägare för projektet Framtidssäkrad industri, ett
ESF-projekt som riktar sig till korttidspermitterade, varslade och de som riskerar att bli arbetslösa. Genom
kompetenskartläggningar, branschvalideringar och kompetensutvecklingsinsatser kommer ett 70-tal företag och
omkring 1 000 individer att vara involverade i projektet. Regionen samarbetar med Region Kronoberg samt
Svensk industrivalidering och Unionen.
Transporter och infrastruktur
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings kommun är den tionde
största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad. Länet har en unik strategisk position i
Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen,
Malmö/Öresund och Göteborg.
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft. Duktiga
entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av landets mest dynamiska
småföretagarregioner.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara transportsystem. Dessa är en
förutsättning för att utvidga och knyta ihop arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och
land. Även när det gäller tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna
central. Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande samordning.
Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport, informationsteknik, klimat, miljö
och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur
och kulturmiljöer samt servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett inriktningsunderlag, som ska ligga till grund för
regeringens infrastrukturproposition som väntas läggas fram våren 2021. När denna är behandlad kommer
Trafikverket att få uppdrag om att ta fram förslag om ny nationell plan, och regionerna kommer att uppdras att ta
fram nya förslag till länstransportplaner.
Inriktningsunderlaget innebär att Trafikverket kommer att bedöma den kommande utvecklingen i
transportsystemet i Sverige på väg och järnväg samt inom luftfart och sjöfart. Detta kommer att ge regeringen ett
underlag för bedömning av ekonomiska ramar för möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2022–
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2033 respektive 2022–2037. Regeringen avser sedan i en proposition till riksdagen lämna förslag till en ny
planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen som följer av regeringens inriktning för
transportsystemets utveckling. När riksdagen har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar följer
åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen.
Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga transportinfrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas
så att det övergripande transportpolitiska målet och de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen med därtill
hörande etappmål nås. Klimatomställningen ska genomsyra politiken. Klimatmålen ska nås. Därför är
klimatmålen även en central utgångspunkt för den statliga transportinfrastrukturplaneringen. Regeringen
bedömer att för att det övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn. Målet
innebär att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent
senast 2030 jämfört med 2010.
Ett trafikslagsövergripande förhållningssätt, fyrstegsprincipen, samt de av riksdagen fastställda transportpolitiska
principerna, ska vara vägledande för Trafikverkets genomförande av uppdraget.
Samhälls- och bostadsplanering
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som stärker sambanden
inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en sektorsövergripande samverkan och samplanering
mellan Region Jönköpings län och kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara
perspektiv. Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala tillväxtarbetet.
Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets utveckling och konkurrenskraft som
för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner
förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger byggplaneringsansvaret på olika nivåer:
kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor,
infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och
regionen som helhet. Genom regional översiktsplanering går det bättre att tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny
bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att
långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster.
I plan och bygglagen, PBL, är det angivet att regional fysisk planering ska ske i Stockholms län och i Skåne län.
I övriga län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Regional fysisk
planering är tänkt att, som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, införas i ytterligare län när behov av
och förutsättningar för sådan planering finns. Region Jönköpings län skall successivt stärka kapaciteten inom
samhälls- och bostadsplanering på så sätt att uppdraget om regional planering enligt PBL kan vara en möjlighet,
som stöd för länets kommuner.

Regional utvecklingsstrategi i budget och flerårsplan
Den regionala utvecklingsstrategin omfattar sex strategier:
1. Hållbar region
2. Attraktiv region
3. Tillgänglig region
4. Smart region
5. Kompetent region
6. Global region
Till varje strategi finns kopplat ett antal delstrategier. Delstrategierna återföljs av handlingsplaner med tydliga
delmål, uppdrag samt indikatorer.
I Region Jönköpings läns budget och flerårsplan fastställs prioritering av delstrategier samt vilka prestationer
som ska uppnåtts inom flerårsplanen (mätetal). Prioriterade delstrategier, delmål samt uppdrag kan revideras i
kommande budgetbeslut. Strategierna och prioriterade delstrategier med motivering lämnas i respektive kapitel.
Arbetet med att samordna, utveckla och analysera den regionala utvecklingen redovisas i separat kapitel.
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Strategiområden i den Regionala
utvecklingsstrategin
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.

STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län
Prioriteringen av delstrategier för ”En hållbar region” har gjorts med utgångspunkt från vad som är angeläget
och aktuellt, var det finns förmåga att samverka samt var vi har pågående arbete. Ska vi klara det gemensamma
klimatmålet om en maximal temperaturökning på 1,5 grad så är det bråttom. Därför är det prioriterat att under de
närmsta åren rikta utvecklingsinsatser för att påverka vår miljö och klimatet i en positiv riktning och minska
förbrukningen av jordens resurser. Pandemin har satt ljuset på de ökande klyftorna i samhället och det är därmed
extra viktigt att arbeta för att skapa en social utveckling för människor och företag. Jönköpings län är ett av de
län som har störst utmaningar på jämställdhetsområdet. Ett jämställt näringsliv och samhälle skapar
förutsättningar för attraktivitet, kompetensförsörjning med mera och är därmed högt prioriterat. Ett aktivt fortsatt
arbete för att genomföra den regionala livsmedelsstrategins handlingsplan är också angeläget.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar belastningen på miljö,
klimat och förbrukningen av jordens resurser.
Vårt län ska vara ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. För att nå dit ska vi vara en
ansvarsfull aktör med höga ambitioner inom hållbarhetens samtliga tre dimensioner. De beslut som fattas ska
genomsyras av en strävan att minska miljöpåverkan, tillämpa en hållbar resursanvändning samt minska
klimatpåverkan.
Agenda 2030: All regional tillväxt och utveckling ska utgå från en långsiktigt hållbar utveckling och de globala
mål som identifierats i Agenda 2030. Därför behöver vi skapa förutsättningar i länet för att bidra till målen samt
följa noga hur länet ligger till.
Klimat: Den globala uppvärmningen bromsas inte i den takt som behövs. Genom Parisavtalet har världens länder
höjt ambitionsnivån och vill begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och sträva efter att hålla
den under 1,5 grader. Jönköpings län ligger i framkant i miljöarbetet jämfört med många andra
regioner i världen. Jönköpings län behöver särskilt se till vilka bidrag som kan göras från länet. Särskilt fokus
bör vara på att ersätta fossila bränslen med biobaserade bränslen och alternativa energikällor.

Skogsbruk och levande landsbygd: Jönköpings län är ett skogslän med ängsmark och brukad
jord däremellan. Det är viktigt att slå vakt om skogsägarnas villkor att bruka skogen på ett
hållbart sätt, inte minst ur ekonomiskt perspektiv.
Statens inblandning i privata skogsägares förvaltning med möjlighet till övertagande av skog
är ett hot mot familjers rätt att själva äga och vårda skog som brukats och vårdats i
generationer. Inventeringar som grund för skyddsvärde får inte drabba större arealer än
nödvändigt. Rätt skog ska värnas och med större precision. EUs bidrag till jordbruket gynnar
främst större enheter och vilket driver på urbanisering.
Jönköpings län har ett vargrevir. Detta får stora konsekvenser för uppfödning av tamdjur.
Riskerna ökar också för olyckor med exempelvis jakthundar. Sammantaget behövs en
betydligt mer aktiv förvaltning av varg i Sverige. Det är önskvärt att Jönköpings län som är
8
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rikt med små djurhållare förblir vargfritt.
Miljö: Om vi skyddar vår till delar unika miljö i Jönköpings län skapas goda förutsättningar för att bo, leva och
verka här. Länet ska arbeta aktivt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål. Särskilda utmaningar som behöver lyftas
fram är minska utarmningen av den biologiska mångfalden, minska föroreningar i luft och vattendrag, återställa
förorenade områden, bevara våtmarker och hantering av avfall.
Energi: Jönköpings län har kommit en god bit på väg mot har ett tydligt behov av omställning från fossila
produkter till biobränsle. Utveckling inom alternativa energikällor bör främjas.
Delmål
Länet ska kännetecknas som ett län som arbetar aktivt för de globala klimatmålen och Sveriges miljömål.
Uppdrag
 Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030.
 Bidra till skogsstrategins handlingsplan och därefter genomföra handlingsplan för skogsstrategin
 Bidra till länets klimat- och energistrategi samt åtgärdsprogram och genomförande.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa en hållbar social utveckling för människor och företag.
En hållbar social utveckling i länet skapas genom ett samhälle där alla invånares kompetens, kreativitet och
erfarenheter tas tillvara.
Integration: För att Jönköpings län ska få tillgång till och ta tillvara den mångfald av erfarenhet, kunskap och
kunnande som länets utrikes födda invånare har med sig, krävs en kraftsamling och gemensam och engagerad
handling av alla parter. Den regionala tillväxten är beroende av att vi har ett inkluderande arbetsliv där individer
med olika bakgrund deltar.
Starkt civilsamhälle och varierat föreningsliv: En fortsatt viktig utveckling i länet är att främja ett starkt
civilsamhälle och ett aktivt föreningsliv som skapar en meningsfull fritid och gemenskap utanför familj och
arbete. Det är viktigt att fortsätta utveckla mötesplatser som främjar civilsamhälle och föreningsliv.
Barn och unga: Framtiden finns hos våra barn och unga och ett större fokus på denna målgrupp är viktigt för att
lyckas med många av de utmaningar som länet står inför. För att barn och unga ska trivas i länet behöver vi
fokusera på förutsättningar som skapar en god livskvalitet för denna målgrupp.
Livsmiljö och hälsa: Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och Jönköpings län har blivit allt bättre samtidigt
som hälsogapet mellan olika grupper i samhället är oförändrat eller ökar. I länet finns tydliga skillnader i hälsa
mellan olika socioekonomiska grupper.
Mänskliga rättigheter: Mänskliga rättigheter och skyldigheter ska gälla för alla människor i Jönköpings län. Alla
människor, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska ha samma möjligheter och skyldigheter i
Jönköpings län.
Delmål:
Länet ska kännetecknas som ett län som bedriver ett aktivt arbete för Agenda 2030.
Uppdrag:
 Stärka arbetet med nätverket för Agenda 2030.
Etablera flera, relevanta mötesplatser som möter upp mot strategin, i samverkan med det offentliga,
civilsamhället och näringslivet
Fler medborgare i länet känner en delaktighet och att de kan påverka samhällets utveckling
Uppdrag
 Bidra till aktiviteter i handlingsplan för Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i
Jönköpings län.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika förutsättningar i
samhället.
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Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det nationella uppdraget att integrera ett
jämställdhetsperspektiv i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet. Detta kallas
jämställdhetsintegrering och är en politisk strategi som Sverige har jobbat efter sedan 1994. Jönköpings län har
flera viktiga faktorer att arbeta med när det gäller jämställd regional tillväxt. Förutsättningarna för kvinnor
behöver bli mer jämställda: lönerna behöver bli mer jämställda, fler kvinnor få förutsättningar att starta och driva
företag, fler kvinnor behöver finnas i styrelser och fler kvinnor behöver bidra till innovation. Jönköpings län ska
sträva efter jämlikhet i levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i samhällslivet för alla människor i länet. Även
ett jämlikt folkhälsoarbete och ett bra liv för alla ska prioriteras i länet.
Delmål:
Fler organisationer och företag som är jämställda i länet
Uppdrag
 Fortsatt arbete med jämställdhetsaktiviteter kopplat till plattformen Jäj. Fokus för åren är fler jämställda
företag.

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en god vattenkvalitet i
hela länet.
Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den
första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Målet är en ökad och hållbar produktion
av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre
förutsättningar att göra medvetna val. Detta är även målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi. Den
regionala livsmedelsstrategin har fem fokusområden: produktion, innovation, göra affärer, attityder,
självförsörjningsgrad.
En ökad livsmedelsproduktion kommer också medföra en ökad belastning på klimatet och miljön. Därför är det
särskilt viktigt att fokusera på en omställning till mer klimatpositiva grödor som möter konsumenternas
efterfrågan och behov, på bevarande av de artrika betesmarkerna finnas samt omställning till biobaserade
bränslen och eldrivna fordon.
Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker har stor betydelser för vår miljö. Då klimatet troligen kommer
medföra stora utmaningar för vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda olika vattentäkter i landskapet
och begränsa vattenanvändningen. Det finns en stor framtidstro hos länets livsmedelsproducenter och ett intresse
för att vända utmaningarna till fördelar.
Delmål:
En ökad hållbar produktion och konsumtion av mat/livsmedel med syfte att bidra till en ökad
självförsörjningsgrad i länet.
Uppdrag
 Fortsatt arbetet med den regionala livsmedelsstrategins handlingsplaner och mål.
Långsiktigt säkrad tillgång till dricksvatten
Uppdrag
 Minskad andel läkemedelsrester i vatten

PÅGÅENDE PROJEKT OCH UPPDRAG
Program för hållbar utveckling 2021-2025
Programmet visar vägen för hur Region Jönköpings län på ett ansvarsfullt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt
sätt ska bedriva verksamheten för att nå hållbar utveckling utifrån sociala, miljömässiga och ekonomiska
perspektiv. Detta är en viktig utgångspunkt för att vi ska bli trovärdiga i det regionala utvecklingsuppdraget som
fokuserar på hållbar samhällsutveckling för hela länet.
Vägar till hållbar utveckling
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Under åren 2020 – 2023 leder vi projektet ”Vägar till hållbar utveckling” som finansieras av Tillväxtverket och
Region Jönköpings län. Syftet med projektet är att stärka hållbarhetsarbetet i det regionala utvecklingsuppdraget.
Projektet omfattar fyra insatsområden:
 Ingen ska lämnas utanför den digitala regionen
 Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi
 Hållbarhetssäkrad finansiering
 Övergripande omställning
Jämställd regional tillväxt
Uppdraget ”Jämställd regional tillväxt” pågår och fokuserar på två insatsområden som kommer att fortsätta även
under 2022.
Kommunikation och samverkan. Målet är att i nära samverkan med Länsstyrelsen och andra aktörer genomföra
kunskapshöjande tema-seminarier samt förvalta och utveckla kommunikationsplattformen Jäj.
Utbildning. Målet är att erbjuda fler inom Region Jönköpings län samt det företagsfrämjande systemet utbildning
i jämställdhetsintegrering.
Regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala
tillväxtarbetet
Samtliga aktörer med regionalt utvecklingsansvar har fått regeringens uppdrag att ta fram och genomföra en
regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet
för perioden 2017–2020. Energifrågor kopplade till klimat och miljö ingår i uppdraget. Syftet är att få ett ökat
genomslag för dessa perspektiv i strategier, program och insatser inom det regionala tillväxtarbetet. Det är oklart
hur fortsättningen i uppdraget kommer se ut efter 2021 men troligt är att det ersätts av ett nytt uppdrag.
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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.

STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län den bästa platsen att
besöka, växa upp, bo, leva, verka, åldras på och flytta till för alla.
Utifrån nio utpekade delstrategier inom en attraktiv region så prioriteras fyra av dem under planperioden.
Prioriteringsordningen tar sin utgångspunkt i en kartläggning av nuläget i länet kopplat till de utpekade
områdena och hur vi på bästa sätt får kraft och förflyttning inom handlingsplansarbetet framöver. Vi ser även
pandemins effekter som slår hårt på exempelvis besöksnäring och kultursektorn. De prioriterade delstrategierna
påverkar och hjälper länets aktörer både på lång och kort sikt. Företagsfokus – samverkanfokus –inkludering –
hållbarhet – attraktivitet. Inom de prioriterade delstrategierna pågår det aktiviteter som är viktiga att fånga upp i
det kommande arbetet med delmål och handlingsplaner.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas av mångfald.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om
faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. Undersökningar visar att för
både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns tillgång till
konserter och andra typer av kulturevenemang i närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt. Det är också av central betydelse för att länet över tid ska upplevas
som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer.
Det offentliga behöver bidra till att stödja civilsamhällets förutsättningar för att säkerställa ett rikt och varierat
utbud av fritidsaktiviteter och länets infrastruktur behöver i högre grad stödja möjligheterna att ta sig till kultur
och fritidsaktiviteter både i vardagen för länsinvånarna och för besökande och turister. Besöksmål
Länet har ett rikt och varierat utbud av besöksmål, allt ifrån historiska platser och miljöer. Länets alla besöksmål
har därmed stora möjligheter att både erbjuda länsinvånarna en berikande och varierad fritid men också att locka
turister och andra besökare till länet - en viktig attraktivitetsfaktor även för länets invånare. Det finns även
många aktörer så som föreningar och kommuner som bidra med rikt utbud av evenemang som lockar till sig
deltagare och besökare utanför länsgränsen.
OECD konstaterar i sin rapport att Jönköpings län har fokuserat för lite på attraktivitet för de människor som bor
i eller kan tänka sig vilja flytta till länet. Rapporten är en viktig signal om nuläget, länets aktörer bör se det som
en möjlighet och positiv utmaning till att utveckla kultur och fritidsutbud samt besöksmålen.
Effektmål
Tilldelade medel per invånare
Kommun/Region

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Utgångsvärde

Kulturanalys/SCB

Delmål
Kultur- och fritidsutbudet är vitalt och närvarande i hela länet och tillgängligt för alla.
Uppdrag
 Skapa årliga mötesplatser för länets kultur- och fritidsaktörer.
 Stödja kulturen och fritidsaktörerna till att vara vital och närvarande i hela länet
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd.
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Effektmått

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Utgångsvärde

1 674 000

Besökare
Totalt

Gästnätter, antal

> 2 500 000

1 169 978

Varav utländska

Gästnätter, antal

> 750 000

154 279

471 000

Delmål
Utnyttja regionens fulla potential inom besöksnäringen.
Uppdrag
 Skapa en Regional besöksnäringsstrategi.
 Få länets invånare som våra bästa ambassadörer.
Öka nyttjandegraden av våra besöksmål av länsbor.
Uppdrag
 Öka antal besökare.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Driva en hållbar digital utveckling.
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd. Kommuner och regioner är mitt i en förändringsresa för
att tillhandahålla välfärd på helt nya och smartare sätt. Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot
högkvalitativ och likvärdig vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess och en effektiv och
innovativ välfärd. Digitaliseringsrådet arbeta aktivt med e-förvaltningsområdet i Jönköpings län i syfte att öka
nyttan för medborgare, näringsliv, föreningar och inre effektivisering i medlemmarnas organisationer.
I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering, miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets
utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda livsmiljöer för människor att leva i utan
att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar utveckling är med andra ord en central utgångspunkt för
smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den demografiska
utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och utmaningar kring frågor som hälsa och
omsorg. Sammanhållen digital service som baseras på samverkande processer och gemensamma lösningar
innebär att välfärden kan erbjuda tjänster som utgår från användarnas behov och livshändelser. Samtidigt finns
det i städerna stora möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva
infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt och delas av många.
Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det blir då viktigt att ta vara på
innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns tillgängliga. Landsbygdens sociala och
ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella
insatser. Nationella bredbands och digitaliserings strategier ligger till grund för regionens framtida strategi.
Region Jönköpings läns digitaliseringsstrategi anger inriktningen för regionens digitaliseringspolitik. Region
Jönköpings län ska bli bäst i Sverige på att ta till vara på digitaliseringens möjligheter. Ett mycket offensivt mål
eftersom regeringens ambition är att Sverige ska bli bäst i världen. Bakgrunden till arbetet är den digitalisering
som sker i samhället samtidigt som utvecklingen av digitala tjänster och infrastruktur är ett utpekat område i
Region Jönköpings läns regionala utvecklingsstrategi (RUS). De möjligheter och utmaningar som kommer med
den digitala utvecklingen måste hanteras på rätt sätt för att tjäna människan, verksamheter och organisationer i
hela länet. Vårt huvudmål är en hållbar digitaliserad region och vår målbild är att Jönköpings län är bäst i
Sverige på digitalisering. Alla i Jönköpings län ska ha möjlighet att använda sig av digitala samhällstjänster.
Delmål
Skapa en effektiv, hållbar och innovativ välfärd för regionens invånare – aktörer.
Uppdrag
 Upprätta testbäddar för länets kommuner
 Skapa handlingsplaner kopplat till Digitaliseringsstrategin.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället.
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Länet finns en stor resurs i vårt civilsamhälle. Ambitionen är att upprätta en produktiv dialog och avtala ett
samverkansupplägg som ger länets aktörer ett bättre utgångsläge att genomföra förändringar och möta upp
utmaningar. Det finns ett stort värde i engagemanget från civilsamhället. Det ger möjlighet till involvering och
integrering i utveckling av vår gemensamma plats. Civilsamhällets aktörer enskilda individer få inflytande i olika
samhällsfrågor, demokratin stärks, Involvering stärker folkhälsan. Ett län som ur alla perspektiv samverkar och
är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, sammanhållning, attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och bra
livsmiljöer.
Delmål
Stärka civilsamhällets roll i länets utvecklingsarbete.
Uppdrag
 Kartlägga nuläge utifrån befintliga samverkansupplägg mellan det offentliga och civilsamhället i länet.
 Identifiera prioriterade samverkansområden.



Formalisera samverkan mellan Region Jönköpings län och civilsamhället .
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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.

STRATEGISKT MÅL: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i
Jönköpings län.
Näringslivet i Jönköpings län är uppkopplat i både globala och nationella leveranskedjor och har potentialen att
genom sin dynamiska arbetsmarknad förse hela södra Sverige med arbetstillfällen. Genom nya stambanor för
höghastighetståg kan detta uppnås, och göra Jönköpings län till navet i södra Sveriges transportsystem. Genom
väl fungerande regional infrastruktur kan hela länet, både stad och landsbygd, kopplas upp mot stambanorna. Det
är därför prioriterat att verka för en god utformning av nya stambanor samt att upprätta en ny regional plan för
transportinfrastruktur. Omställningen i arbetslivet och utbildningsväsendet som pandemin har skyndat på har
också visat betydelsen av digital infrastruktur. Det är därför prioriterat att säkerställa att få ut det nya stödet för
bredband. För att stärka arbetet kring transport- och bredbandsinfrastruktur, samt även för att belysa den
geografiska aspekten av andra områden inom RUS, är det prioriterat att ta fram regionala strukturbilder.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och höghastighetståg.
Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för
Jönköpings län. För att kunna öka kapaciteten med järnväg för såväl person- som godstransporter behöver
Sverige och Jönköpings län bygga nya stambanor. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i
modern tid. Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas i ett sammanhållet system och kommer att bygga
ihop stad och landsbygd. Det kommer generera fler arbetstillfällen, nya bostäder och bättre förutsättningar för
omställningen till ett hållbart samhälle.
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att ta fram ett förnyat kunskapsunderlag om nya stambanor, som
kommer att ligga till grund för regeringens aviserade infrastrukturproposition. Trafikverket ska redovisa
uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för
nya stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö inom en total
investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. En utgångspunkt är att alternativen ska ge korta
restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg samt öka kapaciteten för person- och
godståg i den totala järnvägsanläggningen.
Analysen ska innehålla en bedömning av möjliga järnvägskorridorer/linjesträckningar, alternativa
hastighetsstandarder och tekniska utformningar för olika delar av banan, samt alternativ för lokalisering och
utformning av stationslägen och bibanor. Trafikverket har genom detta uppdrag också instruerats att inrätta en
särskild organisation för projektet nya stambanor. Ur regeringens beslut framgår att Jönköping kommer att vara
nod i systemet, vilket innebär att regionen kommer att behöva vara nära involverad i arbetet såväl med
sträckningen Stockholm-Jönköping, Jönköping-Göteborg som Jönköping-Malmö.
Trafikverket ska redogöra för vilken effekt olika alternativ bedöms ha på långväga respektive kortväga resande
och på godstransporter samt hur väl de nya stambanorna integreras med den befintliga järnvägsanläggningen.
Möjlighet till trafikering för bl.a. långväga persontågstrafik, trafik med snabba regiontåg, pendeltågstrafik samt
godstrafik ska beskrivas liksom en bedömning av möjligheten att bedriva kommersiellt lönsam trafik med
höghastighetståg för de olika alternativen. Effekter på restider och möjligheten till överflyttning av resor från
flyg till tåg ska beskrivas.
Av redovisningen ska, kopplat till de föreslagna alternativen, därutöver framgå:
- kostnader för drift och underhåll inklusive livscykelkostnadsanalys
- påverkan på investeringskostnader av industriella metoder som t.ex. prefabricering
- risker i kostnadsutveckling samt övriga projektrisker, samt hur dessa är hanterade i beräkningarna
- klimatpåverkan under byggskede och driftstiden
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-

konsekvenser på bostadsbyggandet och bostadsmarknaden, inklusive konsekvenser för planeringen i
berörda kommuner och regioner
effekter för landskap, kulturmiljö och biologisk mångfald under byggskede och driftstiden
tidpunkt för tidigast möjliga byggstart respektive trafikstart
övriga konsekvenser

Delmål
Beslut om tidplan för höghastighetsbanan
Uppdrag
 Delta aktivt och ta initiativ till möten och forum för att beskriva behov.
 Initiera samverkan inom regionen, med angränsande regioner och på nationell nivå.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör hållbara, säkra och
tillgängliga resor, transporter, logistik och turism.
För att skapa förutsättningar för att nå målen inom Agenda 2030 krävs en utveckling av infrastrukturen i länet.
För att klara målen behöver det ske en förflyttning av transporter från väg till järnväg. De befintliga vägarna
behöver dock underhållas och utvecklas så att hög säkerhet kan hållas samt att alla former av miljövänliga
transporter på väg kan underlättas. En välutvecklad infrastruktur skapar förutsättningar för ett väl fungerande
transportsystem. Det ska vara enkelt att resa, transportera gods och turista. Övergångar mellan olika transportslag
ska förenklas och stimuleras.
Cykelstrategi
Regionen har under 2020 inlett arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi. Syftet är att komplettera den
regionala länstransportplanen för att förtydliga hur Region Jönköpings län kan bidra till en ökad, enkel och säker
cykling till och från arbete och skola, samt turist och fritidscykling, i hela länet. En regional cykelstrategi som
kompletterar den regionala länstransportplanen kommer att behöva ta hänsyn till glappet mellan fysiska
investeringar och övrigt regionalt och kommunalt ansvar för cykelfrågan. En regional cykelstrategi tar sig an den
del av länets transportinfrastruktur med cykelfokus som inte fullt ut fångas av den regionala länstransportplanens
ansvar, Trafikverkets ansvar eller kommunernas ansvar. Istället bör den fokusera på att ena länet kring
cykelfrågan med utgångspunkt i de mjuka frågorna som folkhälsa, samhällsplanering, klimatpåverkan, ökad
säker cykling, mobility management och liknande frågor.
Godsstrategi
En av samhällets grundläggande uppgifter är att möjliggöra resor och transporter. För att både personresor och
godstransporter ska kunna hanteras på ett likartat sätt i planeringen är det viktigt att det finns en god
kunskapsnivå och förståelse för de ibland skiftande behov, utmaningar och möjligheter som personresor
respektive godstransporter står inför. Syftet med en godsstrategi för Jönköpings län är att ge en gemensam
kunskapsplattform och skapa en samsyn om godshanteringen i länet.
Genom att synliggöra nuläge, trender och utveckling samt beskriva behovet av en strategisk inriktning kan
godstransporterna bidra till en mer hållbar regional tillväxt. En godskartläggning är ett första steg i den
nulägesanalys som kommer att utgöra grunden i det fortsatta arbetet med godsstrategin.
Delmål
Tillgång till säkra vägar
Uppdrag
 Utveckla länstransportplan
Tillgång till vägar för tunga transporter
Uppdrag
 Utveckla godsstrategin
Tillgång till/användning av fossilfria drivmedel
Uppdrag
 Genomföra handlingsplanen för regionala tillväxtuppdraget för miljö och klimat – 2024
 Bidra till klimatstrategins genomförande
Småskalig infrastruktur
Uppdrag
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Utveckla cykelstrategi

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång till
höghastighetsuppkoppling.
Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt
bredband år 2025. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå
med bredband. För att uppfylla målet ska Region Jönköpings län ta ett större ansvar för samordningen med
kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Här behövs ett ökat arbete för att koordinera
de insatser som idag pågår för att länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband.
Arbetet görs inom samarbete med Regionssamverkan i Sydsverige. Region Jönköpings län ska ta tillvara de
medel som kommer från med regeringens budget för att fler hushåll och företag får tillgång till fiber/bredband.
Nationellt uppdrag som regional bredbandskoordinator
Region Jönköpings län har antagit ett nationellt uppdrag för att stimulera och stödja utbyggnaden av bredband i
länet. Uppdraget har löpt mellan 2015-2020. Regeringen har ännu inte aviserat om de avser förlänga uppdraget,
men regeringen har aviserat kraftigt ökat stöd för bredband i budgetpropositionen och det är troligt att den
regionala nivån kommer att få en roll i hur dessa ska fördelas.
Ny modell för nationellt stöd för bredbandsutbyggnad
År 2019 beslutade riksdagen att inrätta ett nytt nationellt bredbandsstöd för åren 2020-2022. Regionerna ges
möjlighet att efter länets förutsättningar och mål i utvecklingsstrategier eller motsvarande, prioritera kriterier för
stödfinansierad bredbandsutbyggnad. Regionerna förväntas genom medverkan av bl.a. regionala
bredbandskoordinatorer bidra i arbetet med nya stödmodellen.
Bredbandsstrategi – Jönköpings län helt uppkopplat 2025
Bredbandsstrategin omfattar perioden 2020-2025 med uppdaterad målbild för bredbandsutbyggnaden. Strategin
beskriver hur den nationella strategin för bredbandsutbyggnad kan brytas ned på regional nivå, med
utgångspunkt i de specifika förutsättningar för bredbandsutbyggnad som gäller i Jönköpings län.
Handlingsplanen för bredbandstrategins genomförande har börjat tas fram och arbetet kommer att fortsätta under
2021. Tonvikt i strategin är betydelsen av en väl genomarbetad förankringsprocess med aktörer inom
bredbandsområdet.
Samverkansavtal för bredbandsutbyggnad
Utbyggnaden av bredband har tillmätts hög prioritet från regionen inom samarbetet i Regionsamverkan
Sydsverige (RSS). Målsättningen är ett fullt utbyggt, robust och framtidssäkert bredbandsnät som är en
förutsättning för en hållbar utveckling ur ett demokratiskt-, hållbarhets-, och samhällsekonomiskt perspektiv.
Genom samverkan inom RSS har de regionala bredbandskoordinatorerna i respektive region kunnat finna nya
effektiva former för samverkan och fördelning av arbetsinsatser.
RSS och IP-Only har slutit ett samverkansavtal angående bredbandsutbyggnaden. Avtalet säkerställer en
effektuering av RSS höga ambitioner inom bredbandsområdet.
Delmål
Alla medborgare i länet ska ha tillgång till säker och snabb tillgång till internet
Uppdrag
 Ta fram en bredbandstrategi och genomföra handlingsplan för denna
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Gemensamma strukturbilder för länets framtida infrastruktursystem.
Regionala strukturbilder är viktiga för att möta de nya krav som ställs på den kommunala översiktsplaneringen
genom globaliseringen, specialiseringen, urbaniseringen och en ökande rörlighet. Strukturbilderna leder till
relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag för både lokal och regional utveckling när det gäller till
exempel infrastruktur, boende, fritid, kultur, kompetensförsörjning och näringsliv.
Regionens roll är att bidra med ett regionalt perspektiv till översiktsplaner och bostadsförsörjningsplaner. På så
sätt stärks hela länets konkurrenskraft. De regionala strukturbilderna är ett viktigt kunskapsunderlag för
planerings- och strategiarbete, för både kommunala och regionala aktörer.
Genom arbetet med regionala strukturbilder främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på
både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv plats för både näringsliv, arbetskraft
och besökare, där alla delar av länet får verktyg till att utvecklas.
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De regionala strukturbilderna stärker kommunernas roll i regionen och skapar förutsättningar för att
möjligheterna i kommunerna ska komplettera varandra. Det finns stor variation mellan och inom kommuner i
vårt län, vilket innebär att utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt i geografin. Genom de regionala
strukturbilderna sätter vi därför ett tydligare geografiskt perspektiv på den regionala utvecklingsstrategin.
Delmål
Samverkan kring strukturbilder för länets utveckling
Uppdrag
 Ta fram regionala strukturbilder som beskriver framtida målbild för kollektivtrafik och infrastruktur.
 Skapa en interaktiv digital lösning för strukturbilder.

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar utveckling,
arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till studier, fritidsaktiviteter och kultur.
En utvecklad och tillgänglig kollektivtrafik bidrar även till ett mer jämlikt samhälle där alla invånare, oavsett
ekonomisk förmåga har möjlighet att resa mellan studier, arbete och boende. Detta är en förutsättning för att
invånare ska kunna ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, service och omsorg. Även för besöksnäringen är ett
välfungerande transportsystem av yttersta vikt för att lyckas locka turister till alla delar av länet.
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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.

STRATEGISKT MÅL: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och
innovativ tillväxtregion
Stärkt konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmåga hos länets företag samt förbättrade resultat,
utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling, är några av de komponenter som
kommer behövas för att stärka företagen i Jönköpings län. vi ska nå en innovationskultur där samverkan mellan
akademi, offentlig sektor och näringsliv som resulterat i kluster och innovationsmiljöer som bidrar till en
långsiktigt hållbar utveckling för länet.
Den kommande smart specialiserings strategi som ska bidra till ett växande och diversifierat näringsliv som är
under framtagande kommer ha stor betydelse för våra satsningar under de kommande åren och där Region
Jönköpings län har identifierat 6 styrkeområden som kommer ha betydelse för hur utvecklingen av näringslivet
kommer att genomföras.
För att klara den omställning och innovation som näringslivet står inför så är kompetensförsörjningen en av de
viktiga komponenter som måste stärkas. Vi har utmaningar och de förändras hela tiden så detta är ett område
som kräver samhandling från flera aktörer och sektioner för att klara utmaningarna med framtidens
kompetensförsörjning. Vi ser gärna att högskolan är en motor och där samverkan driver det offentligas och
näringslivets utveckling mot mer innovativa kunskaps- och teknologiintensiva produkter och tjänster.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och förändringskraft.
En stark industri är av stor betydelse för länet även framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor
för länets fortsatta utveckling. Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få
möjlighet att växa. Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket behöver ändras och företagsledarna är i
huvudsak svenskfödda män varför företagsamheten behöver bli mer diversifierad. Förändringstakten är hög och
tekniska innovationer driver utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat samhälle.
Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för allt hårdare konkurrens från hela
världen. Innovation och kunskap är ur detta perspektiv nyckeln till framgång.
Den regionala innovationsstrategin (RIS) tar sin utgångspunkt i samhällets utveckling och ger innovation ett
tvärsektoriellt perspektiv. Det betyder att näringslivsdriven innovation, som ofta handlar om att tjäna pengar,
berörs lika mycket som offentligt driven innovation, som ofta handlar om att effektivisera och utveckla nya
processer. Akademins roll forskning och utbildning blir i allra högsta grad betydelsefull för länets samlade
vitalitet och kreativitet liksom civilsamhällets engagemang i utveckling och förnyelse. Förmågan till förnyelse
och förmågan att ta tillvara på ny kunskap och ny teknologi är central i dagens samhälle.
Effektmått

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Digitalisering & innovation

Digitaliseringsgrad i
företagen, SCB

>

41,1 %

Stärkt företagsklimat

Företagsklimat,
Svenskt näringsliv

>

3,9

Starta och driva företag

Företagsledare, andel
fördelat på kön, SCB

Starta och driva företag

Antal nystartade
företag, SCB

>

K: 25,3 %
M: 74,7%
1 809

Utgångsvärde
41,1
3,9
K: 25,3 %
M: 74,7 %
1 809

Delmål
Ökad investeringsgrad i innovation
Uppdrag
 Ett närmare samarbete mellan Regionen, akademin, kommunerna i länet och det innovations- och
företagsfrämjande systemet. Regional utveckling ska vara del av den drivande kraften för offentligas
och näringslivets innovationskraft samt stödja till att höja investeringsgraden.
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Fler nya företag
Uppdrag
 Kartlägga det företagsfrämjande systemet. Ta fram en gemensam strategi för hur vi ska jobba för att få
flera företag att starta men även arbetet med generationsväxling behöver ses över samt ta fram en
strategi för generationsväxling.
Fler kvinnliga företagsledare
Uppdrag
 Stödja de kvinnliga nätverk som finns, med t.ex. kunskap, utbildningar och omvärldsbevakning.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela
länet genom smart specialisering.
För att hela länet fortsatt ska ha ett framgångsrikt näringsliv krävs förnyelse och utveckling inom alla sektorer
samtidigt som ny affärslogik bejakas i takt med att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och nyttiggörs
alltmer. Förnyelse och utveckling innebär också ett ökat kunskapsinnehåll och en lyhördhet mot marknadens
förväntningar på miljömässig hållbarhet i de produkter och tjänster som länet erbjuder. Smart specialisering
innebär att satsa på de områden länet ligger i världsklass eller har en relativ konkurrensfördel jämfört med andra
regioner. Utvalda områden spetsas, breddas och diversifieras. Detta bidrar i sin tur till stärkt konkurrenskraft
gentemot omvärlden.
Effektmått

Mätmetod

Mål 2024

Industrins
miljöskydsinvester
ingar kr/invånare
2015, SCB/BRP+
Kapital inkomst
30-64 år
kr/invånare,
SCB/BRP+

>

516,7

>

K: 16 187 kr
M: 45 653 kr

Investeringar i fysiska tillgångar

Nya lägenheter per
1000 invånare,
SCB/BRP+

>

3,1

3,1

Forskningsinvesteringar

FoU-utgifter
universitet,
SCB/BRP+

>

743

743

Investeringar i miljö

Investeringar i Finansiella tillgångar

Resultat 2020

Utgångsvärde
516,7

K: 16 187 kr
M: 45 653 kr

Delmål
Stärka länets starka och möjliga sidor för ett hållbart och kunskapsintensivt näringsliv.
Uppdrag
 Stödja och stimulera nya näringar till affärsmöjligheter utifrån framgångsfaktorer för
tillverkningsindustrin, träindustrin, transportlogistik, e-handel mm kommer vi locka nya tjänsteföretag
att etablera sig i länet och ges möjlighet till tillväxt. Genom kontakter med befintliga tjänsteföretag,
marknadsföra regionen som en utmärkt etableringsort. Science Park och Almi har ett ökat fokus mot
tjänsteföretag.
Fler företag och högre förädlingsvärde inom besöksnäringen.
Uppdrag
 Kommunerna behöver ta vara på de naturresurser som finns för att skapa förutsättningar att starta flera
företag inom besöksnäringen, många av de värden turisterna efterfrågar finns i Kommunerna/regionen.
Insatser måste också göras för att höja förädlingsvärdet hos befintliga besöksnäringsföretag. Genom att
lära av varandra så kan nya möjligheter och marknader identifieras för att stärka förädlingsvärdet.
Identifiera framgångsfaktorer för olika inriktningar i turism
Uppdrag
 Skapa arenor för affärsutveckling och kompetensutveckling för företagare inom turism- och
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landsbygdsnäring.
Implementera en smart specialiserings strategi
Uppdrag
 Ta fram en smart specialiserings strategi utifrån de av länet och OECD identifierade områden.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Samverka för kompetensutveckling.
Samordning, samverkan, samarbete och samhandling är av avgörande betydelse för att möta de utmaningar som
drivs av demografi, urbanisering, digitalisering och globalisering. Samtidigt som arbetsgivarna efterfrågar en allt
högre formell utbildning hos sina medarbetare och industrin robotiseras skapas utmaningar för de invånare som
har en låg formell utbildningsnivå men också möjligheter för tjänstenäringen att utvecklas och anställa. En nära
samverkan med länets industriföretag och utbildningsanordnare är av central betydelse för att medarbetare ska
kunna vidareutbilda sig under pågående anställning så att de kan bidra i andra roller eller inom den företagsnära
tjänstesektorn när andelen anställda i industrin sjunker. Kraven på medarbetares förändringskompetens blir allt
högre och för ett näringsliv som präglas av innovation och entreprenöriellt tänkande krävs arbetskraft som har en
stor förmåga till omställning.
Effektmått
Social hållbarhet i företag

Investeringar i Kunskap

Mätmetod

Mål 2024

SME som arbetar med
social hållbarhet,
Tillväxtverket/BRP+
Avslutat gymnasieskola,
andel av befolkning 19-24
år, SCB/BRP+

>

Resultat 2020
35 %

Utgångsvärde
35 %

>

K: 85,4 %
M: 82,4 %

K: 85,4 %
M: 82,4 %

Delmål
Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition
Uppdrag
 Samarbete mellan länets företag och utbildningsarrangörer för att möjliggöra formell utbildning under
pågående anställning.
 Strukturer för livslångt lärande i enlighet med EU:s definition
 Insatser för kompetensutveckling inom området attityder till arbete och försörjning. Digitalisera och
förenkla möjligheten till livslångt lärande.

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT
Smart Housing Småland, 2013-07-01 till 2023-06-30
Innovationsmiljön Smart Housing Småland (SHS) är en av Vinnova sedan andra halvåret 2013 under 10 år
finansierad s.k. ”Vinnväxt-miljö”. Visionen för SHS har under innevarande treårs-period något reviderats och är
nu en ”innovationsarena för livsmiljöer i glas och trä”. Målsättningen är att innovationsmiljön ska fortleva även
efter 2023 men då utan fast finansiell medverkan från Vinnova, förberedelser inför detta utgör en central del
under projektperioden. Visionen för SHS är att bli en ”internationellt ledande innovationsmiljö som med
användaren i centrum skapar smart boende och hållbar byggd miljö med bas i glas och trä.”.
Vart i hela världen är världen på väg, 2020-05-29 till 2023-02-28
I den regionala utvecklingsstrategin konstateras, med stöd av den egna analysen såväl om de analyser som gjorts
av bland andra OECD och Nord Regio, att Jönköpings län står inför stora behov av strukturomvandling. Det
starka och framgångsrika näringslivet som burit länet under lång tid har i stora delar haft så höga orderingångar
att det inte funnits tid för det framtidsinriktade strukturomvandlingsarbetet. Länets näringsliv har med anledning
av det ett relativt sett lågt kunskaps- och teknologiinnehåll i produkter och tjänster, en låg digital
transformationstakt, en lägre grad av hållbarhetsdriven näringslivsutveckling än andra samt bedöms ligga lågt
när det gäller jämställd regional tillväxt. Dessa faktorer är samtidigt identifierade som avgörande för länets
långsiktiga konkurrenskraft och fortsatta välfärd.


Projektet kommer på kort sikt att leda till att en ökad innovation- och förändringskraft i näringslivet i
Jönköpings län, bidragit till ett: hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt näringsliv i hela länet;
framgångsrika små- och medelstora företag med högt kunskapsinnehåll i produkter och tjänster; en
ökad digital mognad samt ett jämställt och jämlikt företagande i hela länet.
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Projektet kommer på lång sikt att bidra till att Jönköpings län är en långsiktigt hållbar och innovativ
tillväxtregion. Resultatet är ett breddat näringsliv, fler kunskapsintensiva företag, högt kunskaps- och
teknikinnehåll i produkter och processer, god tillväxt och lönsamhet samt ett jämställt och jämlikt
näringsliv präglat av mångfald.

Kvalitetsledning 2.0, 2020-01-01 till 2022-12-31
Projektet syftar till att stärka konkurrenskraft, kapacitet och förändringsledningsförmågan hos länets företag och
organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och processutveckling. Projektet syftar
också till förbättrade resultat, utvecklade servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling för
länets företag och organisationer.
Effekter på kort sikt:
 Aktiviteterna kommer på kort sikt leda till att stärka kapaciteten och förändringsledningsförmågan hos
länets företag och organisationer genom ett samlat arbete med utvecklad kvalitetsledning och
processutveckling, samt en länsgemensam nod för kunskapsspridning och kollektivt lärande.
Effekterna på lång sikt:
 De långsiktiga effekterna av projektet kommer att vara stärkt konkurrenskraft, kapacitet och
förändringsledningsförmåga hos länets företag och organisationer, samt förbättrade resultat, utvecklade
servicekoncept, utvecklad kvalitetsledning och processutveckling.
E-handel och logistik, 2018-10-01 till 2021-12-31
Digitaliseringen har förändrat behovet av kanaler för handel som i sin tur påverkat många företags
affärsmodeller. När fysiska och digitala kanaler måste kombineras på nya sätt måste också e-handel och logistik
anpassas. Projektet ska stödja de befintliga företagens arbete med att utveckla sina affärsmodeller, samt stödja
utveckling av nya företag inom modern handel och logistik.
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En kompetent region
Förmågan att attrahera och rekrytera samt behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra
näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare för att kunna möta välfärdens och näringslivets
utmaningar. Förutsättningarna och utgångsläget varierar mellan länets kommuner, genom en väl fungerande
samverkan i länet mellan Region Jönköpings län, kommunerna, akademi och övriga utbildningsanordnare samt
arbetsförmedling och arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompentensutvecklingen och
matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.

STRATEGISKT MÅL: 2035 säkerställs matchningen på
arbetsmarknaden i Jönköpings län genom det livslånga lärandet
Coronapandemin har allt sedan våren 2020 påverkat individer och samhälle i hög grad. Effekterna för
arbetsmarknaden har också varit stor med varsel, kortidspermitteringar och en ökad arbetslöshet. Frågan är vad
pandemin kommer att få för långsiktiga konsekvenser för jobben och företagen. Det kan vara så att pandemin
påskyndar en förväntad omställning på grund av digitaliseringen och klimatutmaningen. Att prioritera
omställningsfrågor och kompetensutveckling blir prioriterat under de kommande åren.
Samtidigt har vi haft en fortsatt kompetensförsörjningsproblematik mitt under pandemin. Hjulen slutade inte
snurra. Företag sökte efter kompetens och det gör många fortfarande. Därför kommer kompetensförsörjning att
vara ett prioriterat uppdrag för regionerna, även när pandemin har klingat av.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och matchningen för
integration och hållbar tillväxt.
Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt
ansvar för att stärka den regionala kompetensförsörjningen. Regionen ska arbeta för en väl fungerande
arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Vi vill stimulera kompetensutveckling som stärker kvinnors
och mäns ställning på arbetsmarknaden, samt stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Regionen ska
arbeta för att öka övergången till arbete bland kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden, samt
underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.
Det regionala kompetensförsörjningsarbetet innebär ett fokus på följande ansvarsområden:
 Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens.
 I samverkan organisera och fastställa målsättningar för regionalt kompetensförsörjningsarbete.
 Bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå.
 Medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning.
 Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet.
 Föra en dialog med länets folkhögskolor och studieförbund om hur de kan vara tydliga aktörer i det
regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Länets kompetensbehov måste kontinuerligt analyseras. Prognoser om kompetensbehov på kort, och lång sikt
ska regelbundet publiceras och utgöra underlag för kompetensförsörjningsinsatser. I en god dialog och
samverkan mellan arbetsmarknadens parter och olika utbildningsanordnare kan dessa synliggjorda
kompetensbehov tillgodoses genom olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser. Dialogen och
samverkan mellan arbetsmarknadens parter och länets olika utbildningsaktörer ska säkerställas genom
etablerandet av systematiska och strukturerade samverkansmodeller.
För att lyckas med en välfungerande matchning måste också effektiva strukturer för validering etableras. Det
handlar framför allt om att tydliggöra de olika branschvisa valideringsmodeller som redan finns på plats, samt
säkerställa hur dessa etablerade valideringsmodeller kan leda till konkreta kompetensutvecklingsinsatser.
Effektmått

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Utgångsvärde

Årlig kompetensprognos

Statistik

Under hösten

1 gång/år

En framtidsspaning

Statistik (prognos)

(Våren 2023)

1 gång/fjärde år

Valideringslyft

Kvalitativ analys

Hösten 2022

Valideringsportal

Etablerad på RUwebb

(Våren 2023)

Påbörjas 1 maj
2021.
Inget idag
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Kompetensutveckling till
valideringar
SFI-utbildning med praktik

Statistik

Delta i planering av regionalt
yrkesvux

Statistik och
kvalitativ analys

Fungerande kommunala lärcentra

Statistik och
kvalitativ analys
Kvalitativ analys
och viss statistik

Tillvarata folkbildningens
kompetens i regionalt
kompetensförsörjningsarbete

Statistik

I minst 1/4 av länets
kommuner
Finns i 2/3 av länets
kommuner
Årliga överläggningar
med kommunal
vuxenutbildning
(länsövergripande samt i
de tre
länsgrupperingarna)
Lärcentra i alla länets
kommuner
Regelbundna möten med
folkbildningens aktörer

Finns inga
uppgifter.
Finns inga
uppgifter idag.
Årliga
överläggningar
sker idag i
länsnätverk samt i
tre
länsgrupperingar.
6 kommunala
lärcentra idag.
Adjungerad i
Länsbildningsförb
undets styrelse.

Delmål
Tillhandahålla analyser och prognoser av privat och offentlig sektors behov av kompetens på kort och lång sikt
som underlag för kompetensförsörjningsinsatser.
Uppdrag
 Presentera en årlig prognos över kompetensbehov i länet på kort och lång sikt. Särskilt uppmärksamma
kompetensnivå på kommunal och delregional nivå. En framtidsspaning tas fram en gång per
mandatperiod.
Det bör finnas effektiva strukturer för validering på regional nivå.
Uppdrag
 Samla alla relevanta aktörer för ett utvecklingsarbete kring regional samverkan av validering. Samordna
detta med deltagandet i Myndigheten för Yrkeshögskolans projekt Valideringslyft.
 Utveckla en portal på RU:s webbsida som stöder effektiva strukturer för validering inom länet.
Säkerställa att det finns flexibla kompetensutvecklingsinsatser till genomförda valideringar.
Uppdrag
 Stödja arbetsmarknadens parter och utbildningsanordnare att etablera flexibla
kompetensutvecklingsinsatser som är kopplade till genomförda valideringar.
Arbeta för en SFI-utbildning som möter arbetsmarknadens behov.
Uppdrag
 I samverkan med kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadens parter arbeta för en SFI-utbildning
som kombineras med praktik.
Det livslånga lärandet har ökat i hela länet.
Uppdrag
 Utveckla samarbetet med Jönköping University, Yrkeshögskolutbildningsanordnare och
folkbildningens organisationer i syfte att stärka det livslånga lärandet.
PRIORITERAD DELSTRATEGI: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande i hela
länet.
Delmål
Medverka i planeringen av utbud och inriktning av regionalt yrkesvux.
Uppdrag
 Utveckla samarbetet med kommunernas vuxenutbildning i syfte att länet kan erbjuda regionala
yrkesvuxutbildningar som möter arbetsmarknadens behov.
 Regelbundna träffar med länets vuxrektorer, dels länsövergripande, men också i de tre
kommungrupperingarna. Den årliga kompetensprognosen används som underlag vid samtalen.
Bidra till etablering och utveckling av kommunala lärcentrum i hela länet.
Uppdrag
 Arbeta för att det etableras lärcentra i de kommuner som saknar sådana centra.
 Verka för att alla relevanta utbildningsaktörer erbjuder kompetensförsörjningsmöjligheter i dessa
lärcentra.

24

107

REGIONAL UTVECKLING



Särskilt uppmärksamma digitaliseringens möjligheter för att stärka kompetensförsörjningen.

Folkhögskolors och studieförbunds möjligheter att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet tillvaratas.
Uppdrag
 Utveckla samarbetet med Länsbildningsförbundet samt folkhögskolor och studieförbund. Konkretisera
den roll som folkbildningens aktörer kan spela i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT

Samverkan med länets utbildningsanordnare
I uppdraget att stärka det regionala kompetensförsörjningsarbetet ingår att utveckla samarbetet med olika
utbildningsaktörer inom länet. De är:
 Jönköping University
 YH-utbildningsanordnare
 Den kommunala vuxenutbildningen
 Folkbildningens organisationer
 Regionens två naturbruksskolor och två folkhögskolor
Jönköping University
Samverkan med Jönköping University har en strategisk roll för att stärka samverkan mellan akademin,
näringslivet, den offentliga sektorn och det omgivande civilsamhället. Genom ett aktivt samarbete mellan Region
Jönköpings län och Jönköping University, enligt antaget samverkansavtal våren 2020, skapas förutsättningar för
kompetensförsörjning, forskning och innovation i hela länet. Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och
Jönköping University för att stärka forskningsfinansieringen vid högskolan. Att Jönköping University får
tillräckligt med utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är också av stor betydelse för att långsiktigt
försörja länet med relevant arbetskraft – inom både offentlig och privat sektor – och för att höja den formella
kompetensnivån i länet. Region Jönköpings län stöder aktivt Jönköping Universitys ansökan om att få starta en
högteknologisk tandläkarutbildning i Jönköping som stärker länets och landets tandvård.
YH-utbildningsanordnare
Tillgången till relevanta yrkeshögskoleutbildningar är av stor betydelse för att stärka den regionala
kompetensförsörjningen. YH-utbildningar underlättar för offentlig sektor och näringslivet att finna rätt
kompetens. Idag finns flera starka YH-utbildningsanordnare i länet. Region Jönköpings län vill fortsätta att
utveckla samarbetet med dessa utbildningsaktörer. I detta arbete ingår att fördjupa samarbetet med Myndigheten
för Yrkeshögskolan.
Den kommunala vuxenutbildningen
Alla Sveriges regioner har getts i uppdrag att tillsammans med den kommunala vuxenutbildningen arbeta för att
stärka och utveckla regionalt yrkesvux. Detta samarbete innebär att Region Jönköpings län regelbundet och
kontinuerligt träffar företrädare för kommunernas vuxrektorer för dialog och samverkan.
Folkbildningens organisationer
Folkbildningens organisationer, studieförbund och folkhögskolor, är en resurs för länet ur flera perspektiv.
Folkbildningens aktörer bidrar till att stärka och utveckla demokratin, gör det möjligt för människor att påverka
sin livssituation, samt skapar engagemang att delta i samhällsutvecklingen. De bidrar till att utjämna
utbildningsklyftor och höjer bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkbildningens organisationer arbetar
också för att bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet. Region Jönköpings län arbetar för att bättre
ta tillvara folkhögskolors och studieförbunds kompetens i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Under 2022 ska Region Jönköpings bidrag till studieförbunden att börja anpassas till ett
rikssnitt av vad Sveriges regioner delar ut till sina studieförbund.
Folkbildningen är särskilt viktig för att stärka integrationsperspektivet i det regionala
kompetensförsörjningsarbetet, särskilt genom språkkurser, samhällsinformation och att anordna mötesplatser. De
kan även bidra med bildningsaktiviteter för anställda med utländsk bakgrund som har behov av att stärka sina
kunskaper i det svenska språket och att få en bättre insikt i hur det svenska samhället fungerar.
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Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda
skolan har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Folkhögskolan har
också möjlighet att göra anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar
grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort
utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.
Regionens två naturbruksskolor och två folkhögskolor
På uppdrag av länets kommuner driver Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan vid Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstads naturbrukscentrum. Nu gällande
samverkansavtal och överenskommelse med kommunerna gäller till 31 december 2022. Arbetet med ett nytt
samverkansavtal och ny överenskommelse från och med den 1 januari 2023 har påbörjats och kommer att
slutföras under 2022. Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom
utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter.
Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. Utöver gymnasieutbildning ska även
eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov
erbjudas. Naturbruksskolorna ska utvecklas till kunskapscentra för den gröna näringen. Förutom utbildning är
naturbruksskolorna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker
kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.
Region Jönköpings län är huvudman för Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. För de båda
folkhögskolorna gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär kultur för Sörängens folkhögskola
och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är en resurs för Region Jönköpings läns
kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling. Gymnasiala eller
eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på alla nivåer som är anpassade efter näringens behov
ska erbjudas. I december 2020 antog Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet en bildningsplan
för regionens folkhögskolor. Den framtagna och beslutade bildningsplanen ska efterlevas och kontinuerligt
utvärderas.
Framtidssäkrad industri
Ett ESF-projekt som fokuserar på kompetenskartläggning, branschvalidering och kompetensutveckling. Projektet
riktar sig i första hand till permitterade, varslade och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher med
fokus på tillverkningsindustrin. Projektet bidrar till att stärka kompetensförsörjningen. Kompetensutvecklingens
syfte är att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens behov. Projektet pågår
till och med 31 december 2022.
Ett hållbart arbetsliv
En förstudie finansierad av ESF och socialfonden. Syftet är att förbereda den nya sjuåriga programperioden som
startar 2021. Genom projektet ska vi dra lärdomar av den programperiod som avslutades 2020 och med dessa
erfarenheter skissa på tänkbara projekt under de kommande åren. Genom förstudien ska vi också utveckla
samarbetet med viktiga samverkansaktörer.
Valideringslyft
Valideringslyft är ett ESF-projekt som drivs av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH). Alla regioner har
beretts möjlighet att delta i projektet. För Region Jönköpings län innebär det ett aktivt deltagande från och med
den 1 maj 2021 och fram till den 31 oktober 2022. Valideringslyft är ett projekt där såväl nationella som
regionala aktörer samverkar för att skapa en regional infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.
Projektet sträcker sig från den 1 december 2020 till den 31 december 2022.
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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.

STRATEGISKT MÅL:
2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt län.
I den regionala utvecklingsstrategin och i organiseringen hos Regional Utveckling är det internationella arbetet
både ett eget och ett tvärsektoriellt område. För länets utveckling, både det offentligas och näringslivets, är det
viktigt med internationellt samarbete för att lära av andra, dra nytta av varandras likheter och olikheter, för att
hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del av de globala värdekedjorna krävs samverkan
och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala förutsättningarna. För att nå framgång på EUarenan inom olika områden krävs kraftsamling och samordning. Detta är förutsättningsskapande för att på sikt nå
andra mål.

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar riktning.
Globaliseringen påverkar också hur kultur, livsåskådningar och värderingar formas. Genom att knyta
internationella kontakter att aktivt delta i globaliseringen och den internationella konkurrensen kan länet
skapa nya relationer med andra människor, med andra platser och med andra länder. Genom samverkan kan
länet också påverka andra i en mer hållbar och fredlig inriktning utifrån perspektiven i de globala målen.
Mätetal/Indikator
Insatser med särskilt fokus på att
främja mänskliga rättigheter
Strategier och program som bidrar
till Agenda 2030

Mätmetod

Mål 2024

Resultat 2020

Seminarier,
föreläsningar
Framtagna
strategier och
program

4

Nytt mått 2021

5

Nytt mått 2021

Utgångsvärde

Delmål

Främjande av mänskliga rättigheter
Uppdrag
 Utveckla utbytet med andra länder och regioner för att skapa lärande och samverkan.
 Sprida information kring mänskliga rättigheter med särskilt fokus på demokratifrågor

Bedriva lärande för Agenda 2030
Uppdrag
 Utveckla förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i regionalt utvecklingsarbete.

PRIORITERAD DELSTRATEGI: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU erbjuder.
Jönköpings län har hittills utmärkt sig genom att i relativt låg utsträckning ta del av de ram- och sektorsprogram
som finns för att EU:s gemensamma sammanhållningspolitik och mål ska bli verklighet. Därför behöver
förutsättningar skapas för att fler aktörer ska vilja och kunna driva projekt. Det behövs också en större
medvetenhet om de transnationella programmen och strategierna som Interreg och Östersjöstrategin och fler
aktörer behöver stimuleras att delta i sektorsprogram och ramprogram för t.ex. forskning och innovation.
Strukturfonderna Europeiska Regionala Utvecklingsfonden,ERUF, och Europeiska Socialfonden ESF är en
möjliggörare inte enbart för den regionala utveckling som skapas genom fonderna utan även för att skapa
kapacitet för att nå andra medel inom EU.
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Region Jönköpings län deltar aktivt i samarbeten med andra län i Sverige. Tillsammans med Region Kalmar län,
Region Kronoberg och Region Blekinge samt Jönköping University och Linnéuniversitetet drivs det
gemensamma Brysselkontoret som sprider kunskap från Bryssel om EU:s sektorsprogram och ramprogram och
hur de kan användas i Sverige.
Internationell policy och internationellt fokus som ett tvärsektoriellt perspektiv
När alltfler beroendet av omvärlden ökar och en del av de politiska besluten fattas på europeisk nivå blir det
internationella arbetet en förutsättning för att få del av EU bidrag. skapa en långsiktig regional utveckling.
Detta är bakgrunden till Region Jönköpings läns internationella policy. Den internationella policyn slår fast att
Region Jönköpings läns internationella arbete ska främja den regionala utvecklingen och främja Region
Jönköpings läns olika verksamheteter. Region Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för
länet vad gäller EU-finansiering och projektstöd.
Ett internationellt fokus är nödvändigt och kan öka potentialen för utveckling inom samtliga områdena i den
regionala utvecklingsstrategin. Förutom att det internationella arbetet genomförs som ett eget område inom
utvecklingsstrategin ska det därför dessutom integreras tvärsektoriellt inom andra områden.
Effektmått
Antal kontakter med Europa Direkt i
Jönköpings län
Andel strukturfondsmedel (ERUF
och ESF) Småland och Öarna som
verkar i Jönköping län

Mätmetod

Mål 2024

Förfrågningar via
telefon och e-post

Minst 600 förfrågningar
årligen

Inventering av
projekt inom
Europeiska
Socialfonden och
Europeiska
Regionala
utvecklingsfonden

Minst i paritet med
invånarantal i länet i
förhållande till Småland
och Öarna

Resultat 2020

Utgångsvärde

Ej tidigare mätvärde

535 förfrågningar
år 2020

Ej tidigare mätvärde

Ca i paritet med
invånarantal i
länet i förhållande
till Småland och
Öarna
(programperioden
2014-2020)

Delmål
Nyttjande av EU-medel
Uppdrag
 Att aktivt arbeta bland länets aktörer för att skapa EU-projekt som bidrar till utveckling av länet.
 Etablera nätverk och fokusera på strategiska utvecklingsområden som möjliggör påverkan på EUarenan och internationella partnerskap som grund för arbete mot ramprogram och sektorsprogram
 Delta i Europaforum.
Intresse av EU
Uppdrag


Genomföra satsningar och samarbeten för att informera om EU-bidrag.

PRIORITERAD DELSTRATEGI:

För att stötta länets näringsliv behövs ett forum där regionen kan vara en drivande kraft.
Det vore lämpligt att regionen anordnar regelbundna företagsträffar med öppna diskussioner
och kunniga föreläsare som kan stötta enskilda näringsidkare.
Agendan kan styras av angelägna frågor hos näringslivet, allt från tolkningar av regler och
lagar till omvärldsbevakning.
Samtidigt som globaliseringen skapar stora möjligheter, medför den också att förutsättningarna för företag och
branscher snabbt kan förändras. Utvecklingen går allt snabbare och med hjälp av främst sociala medier sprids
uppfattningar, trender och rörelser snabbt och får omedelbart stor global påverkan. För att hävda sig i denna
miljö krävs en stor lyhördhet och förmåga att anpassa sig. Företags värdegrund och ansvarstagande när det gäller
mänskliga rättigheter, produkter och processers hållbarhet samt arbetsmiljö och arbetsgivarvarumärke får allt
större betydelse för konsumenters val och allmänhetens syn på ett företag. Företagens konkurrenskraft är till stor
del beroende av hur de kan ta till sig ny information och kunskap och därefter omsätta detta i nya varor och
tjänster på marknader som i allt högre grad är globala.
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Genom en proaktiv omvärldsanalys och att lära av andra kan det offentliga, näringsliv och civilsamhälle dra
nytta av varandras likheter och olikheter för att hitta nya marknader och kompetens. För att länet ska vara en del
av de globala värdekedjorna krävs samverkan och samarbete, internationellt utbyte och anpassning till de globala
förutsättningarna.
Effektmått
Antal initiativ med fokus på EUarenan

Mätmetod

Mål 2024

Kluster, projekt,
samverkan med
tydligt fokus att
formera sig mot
EU-arenan

Ytterligare 3

Resultat 2020

Utgångsvärde

Delmål
Omvärldsanalys utifrån länets perspektiv
Uppdrag
 Ta fram omvärldsanalyser
 Anordna regelbundna företagsträffar


med öppna diskussioner och kunniga föreläsare
som kan stötta enskilda näringsidkare.
Utveckla och genomföra strategiskt riktade beställningar till Brysselkontoret

PÅGÅENDE UPPDRAG OCH PROJEKT
Samordning och mobilisering inför EU:s nya programperiod 2021-2027
EU-samarbetet sätter ramarna för många utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de
fonder och program som möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och innovation. EU:s
strukturfonder är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma sammanhållningspolitik. Jönköpings län
tillhör NUTS 2-området Småland och Öarna tillsammans med Kalmar län, Kronobergs län och Gotlands län. Ny
programperiod infaller 2021-2027. Tidigare programperiod förlängs vilket innebär ett troligt scenario att två
perioder löper parallellt under 2022. Region Jönköpings län samordnar programmeringsprocessen gällande
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden samt framtagandet av regional handlingsplan gällande Europeiska
Socialfonden för NUTS 2- området Småland och Öarna.
Småland Blekinge Halland South Sweden
Tillsammans med regionerna i Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Hallands län samt lärosäten driver
Region Jönköpings län ett Brysselkontor med namnet Småland Blekinge Halland South Sweden. Verksamheten
planeras utifrån länsspecifika dokument med tydlig utgångspunkt i länens regionala utvecklingsstrategier.
Europa Direkt
Region Jönköpings län är värdorganisation för Europa Direkt Jönköpings län. Europa Direkt är EUkommissionens informationsnätverk med 16 kontor i Sverige och cirka 500 kontor i Europa. Uppgiften är att
sprida information om den Europeiska Unionen till allmänheten. Verksamheten ska från 2022 inriktas

på
att bistå lantbrukare och andra intressenter i länet som behöver information om möjligheter att
söka EU-bidrag.
Assembly och Europeans Regions (AER)
Region Jönköpings län är medlem i Assembly of Europeans Regions (AER) där Region Jönköpings län har en
politisk representation. Är ett nätverk där Region Jönköpings län har en politisk representation.

Verksamheten har otydlig nyttoeffekt och ska avvecklas under 2022.
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Verksamhet för regional utveckling
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. Till stöd för olika former av projekt och verksamhet för riktade
insatser som bidrar till tillväxt och utveckling finns egna regionala utvecklingsmedel på 19,5 miljoner kronor.
Region Jönköpings län disponerar årligen statliga utvecklingsmedel, så kallade 1:1 medel. Dessa styrs av
förordning 2003:596. Med projektverksamhet avses i denna förordning sådan verksamhet som avser projekt med
syfte att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Projektverksamheten ska vara förenlig med regionala
strategier och program. Bidrag får lämnas med maximalt 50 procent i förhållande till total projektkostnad för att
genomföra projekt som bidrar till att uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken. Dessa pengar fördelas
mellan olika projektstöd, företagsstöd och till kommersiell service.

För att få bidrag från regionen ska alltid ansökan lämnas till regionen och ANA nämnden
beslutar om bidragets storlek. Årsredovisning med uppföljning av hur regionens bidrag
använts ska lämnas alltid in före ny ansökan. Det ska även framgå vilka andra offentliga
aktörer som bidragit till verksamheten.
När regionen delar ut kulturbidrag är det inte ovanligt att sökande som får avslag. Inriktningen
ska vara att hellre ge en lägre summa bidrag till fler sökande än större summor till färre
sökande.
Region Jönköpings läns finansiering ska i första hand inriktas till områden av strategisk kapacitetshöjande
betydelse. Den årliga bemyndiganderamen för 2022 beräknas till 70 miljoner kronor och anslaget som kan
betalas ut till 26 miljoner kr. Därutöver kommer aktiviteter kunna finansieras från olika källor som t.ex. EU:s
strukturfonder och program samt svenska nationella insatser. Det finns enligt regeringens villkorsbeslut kring
regionalt utvecklingsarbete krav på att återrapportera arbetet med hållbarhetsintegrering i det regionala
tillväxtarbetet. Detta berör även regionala tillväxtmedel. Inför EU:s nya programperiod finns krav från EUkommissionen att 30 procent av insatserna ska genomföras inom politiskt mål 2 Ett grönare och koldioxidsnålare
Europa 2021-2027.
Utöver ovanstående har Region Jönköpings län möjlighet att själv eller tillsammans med andra aktörer söka EUmedel eller statliga medel från särskilda utlysningar och insatser som ytterligare kan stärka det regionala
utvecklingsarbetet. Den fleråriga finansieringen av regionala utvecklingsstrategin fastställs i egen process. En
särskild finansieringsstrategi för 1:1-medel och förverkligandet av RUS kommer att fastställas under 2021.
Strategin tydliggör ansökningskriterier och prioriteringsgrunder för att skapa bästa möjliga effekt av beslutade
projekt. Finansieringsstrategin kommer på sikt att underlätta arbetet med utvärdering och uppföljning av insatser
finansierade av 1:1-medel. Uppföljning och utvärdering görs idag primärt på projektnivå och som övergripande
uppföljning av bemyndigande och anslag.

VERKTYG FÖR ATT LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Region Jönköpings län leder det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet genom en strategisk samordning av
länets kommuner, näringsliv och civilsamhälle, ökad samverkan nationellt såväl som internationellt, ett stärkt
analysarbete, strategiska satsningar inom målområdena samt riktade projektutlysningar. Utvecklingen i länet ska
kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala
tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala
samband såväl inom som över läns- och landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen
ska göras utifrån social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund.
Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande samhällsplaneringen förflyttas
stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och
utveckla analyskapacitet och kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta är
ett arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de nationella redovisningarna och för att utveckla
den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med kommunerna.
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För att kunna uppnå löftet i den regionala utvecklingsstrategin krävs att Region Jönköpings län har en kapacitet
och förmåga att bedriva strategiska regionala utvecklingsprojekt. Det ställer stora krav på vår professionella
förmåga leda, driva, samordna och genomföra komplexa projekt i samverkan med länets aktörer. Vår kunskap
om projektmetoder är en avgörande framgångsfaktor och regional utvecklings viktigaste operativa verktyg. För
att vi ska kunna operera på denna nivå behövs både kompetent och kvalificerade projektledare men också ett
strukturerat arbetssätt. Det ska under 2022 göras en genomlysning av administration inom

regional utveckling i syfte att effektivisera arbetssätt och minska kostnader.
Under år 2020 har arbetet med att utveckla ett projektkontor påbörjats och arbetet kommer att fortgå under de
kommande åren.

Perspektiv: Process och produktion
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med kunden och
intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem identifieras och att
faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat. Samtidigt finns förmågan att snabbt
ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter

STRATEGISKT MÅL Region Jönköpings län ska leda, driva och genomföra strategiskt avgörande regionala
utvecklingsprojekt.
Framgångsfaktor Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt.
Uppdrag


Region Jönköpings län skall utveckla strukturen och formerna för projekt drivna i egen regi.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättra verksamheten och skapa innovationer. Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga
förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare
kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder,
nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.

STRATEGISKT MÅL Kunskap om effekter av regionala utvecklingsprojekt
Framgångsfaktor Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra analyser
Uppdrag


Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och utvärdering med fokus på
projektverksamhetens effekter i länet på en aggregerad nivå. Region Jönköpings län skall utveckla
analysarbetet.

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar
förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större
helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och
organisationens samlade kompetens och mångfald.

STRATEGISKT MÅL Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån länets behov ska öka
Framgångsfaktor Anpassad bemyndiganderam
Mätetal
Bemyndiganderam regionala
projektmedel
Utnyttjad andel
bemyndiganderam
Nyttjande av anslag

Mätmetod

Mål 2022

Resultat 2021

Resultat 2020

TVV

90 mnkr

70 mnkr

65 mnkr

TVV

75 %

-

86 %

TVV

90 %

-

60 %
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Kultur
Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande
kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är
kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande
kraft.
Kulturen har en given plats i arbetet med att öka intresset för vår region och göra den mera attraktiv för både
besökande och boende. Men för att kunna vara en tillväxtfaktor måste vi också gemensamt värna om kulturens
egenvärde och kulturutövares möjligheter.
Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, teater, musik, litteratur, dans, hemslöjd, bild och
form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för
Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av
Jönköpings läns museum.
Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt
skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.
Regional kulturplan och kultursamverkansmodellen (Program och styrdokument)
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar
hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och regionala bidrag till regional kultur.
Kulturplanen är ett verktyg för dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel, samt en beskrivning
om hur regionen vill att kulturområdet ska utvecklas.
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. Målet med modellen
är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar
för fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga verksamheter inom
kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar.
Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel via kultursamverkansmodellen:
• Sektionen för kulturutveckling, Region Jönköpings län
• Smålands Musik och Teater
• Jönköpings läns folkrörelsearkiv
• Jönköpings läns museum
• Riksteatern Jönköpings län
• Vandalorum, museum för konst och design
Som Region Jönköpings län egna kulturverksamheter styrs och påverkas sektionen för kulturutveckling,
Smålands Musik och Teater och Jönköpings läns museum av de regionala styrdokument som finns, exempelvis
budget med verksamhetsplan. Dessa verksamheter ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella och
regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt den regionala utvecklingsstrategin. De
regionala uppdragsbeskrivningarna med verksamhetsspecifika uppdrag ska samspela med verksamheternas egna
verksamhetsplaner.
De kulturpolitiska målen och prioriteringarna i kulturplanen förhåller sig till den regionala utvecklingsstrategin.
Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma
målsättningar. Budgeten utgår ifrån båda dessa mål och innehåller de aktiviteter som verksamheterna ska
prioritera under år 2022 för att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin och kulturplanen. Kulturplanen
kommer att revideras under år 2022 då den nuvarande upphör att gälla.
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De regionala målen från regional kulturplan är:


Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
De kulturverksamheter som huvudsakligen har regional finansiering har ett särskilt ansvar att bedriva
verksamhet riktad till hela länet samt samverka med civilsamhället.




Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets utveckling. Möjligheten till
upplevelse av och deltagande i kultur ska göras tillgängligt för länets invånare. Kulturen ska bidra till
att ge människor god livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar.



Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.
Det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar rådande
normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter och det ideella
kulturlivet läggs en bra grund för en hållbar och långsiktig samhällsstruktur.

För att nå nationella och regionala mål arbetar Region Jönköpings län med sex olika kulturpolitiska
prioriteringar. Prioriteringarna är övergripande och samspelar med och påverkar varandra. Alla prioriteringar är
lika viktiga för länets kulturutveckling. I den regionala kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden:
Kulturell infrastruktur
Villkor för konstnärligt skapande
Kultur med fokus på barn och unga
Tillgängligt kulturliv
Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
Samverkan och dialog.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att
skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och
handlande

Strukturen för framgångsfaktorer ses över för Kultur
STRATEGISKT MÅL Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
Framgångsfaktor Kulturell infrastruktur
Uppdrag


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

Framgångsfaktor Villkor för konstnärligt skapande
Uppdrag


Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet

Framgångsfaktor Kultur med fokus på barn och unga
Uppdrag:



Stärka barn och ungas, samt personer med funktionsvariationers, möjlighet att ta del av och skapa kultur
i Jönköpings län.
Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas möjlighet till eget skapande,
delaktighet och inflytande.

Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv
Uppdrag


Arbeta för att ska finnas möjligheter för alla att delta i och ta del av kulturliv och kulturupplevelser

Framgångsfaktor Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
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Uppdrag


Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och bildningsområden.

Framgångsfaktor Samverkan och dialog.
Uppdrag



Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt med andra regionala
kulturverksamheter.
Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och minoritetsspråk.

STRATEGISKT MÅL Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.

Smålands Musik och Teater omfattar regionens egen kulturverksamhet. Verksamheten ska
bedrivas både i hela länet och med utbyten i andra regioner. SMOT och Spira ska vara
separata verksamheter.
SMOT ska bredda intresset och deltagande i kulturen och har påbörjat fler projekt ute i
kommunerna vilket är positivt. Personalbehoven ska avgöras av efterfrågan med högre grad
av visstidsanställningar beroende på projektens löptider. (under 2020 har all personal haft
oförändrad lön trotts att verksamheten legat på is)
SMOT ska ha ett mål på egenfinansiering till 25 % av verksamheten, och ha stor frihet att
planera sin verksamhet utifrån detta mål.
Kulturhuset Spira ska bedrivas i ett region ägt bolag med frihet att disponera lokalerna men
med krav på full täckningsgrad för fastighetens driftkostnader.
Spira ska ha stor frihet att bedriva uthyrningar, anordna konferenser, konserter. Samverkan
kan ske med det fria kulturlivet, andra regioner och näringsliv.
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2022

Resultat 2019

Resultat 2020

Statistik

≥ 70 000

57 475

24 485

varav kulturhuset Spira

36 199

17 826

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

4 813

3 100

16 463

3 559

29 672

10 326

Publik Smålands Musik och Teater

varav övriga kommuner i länet
Publik vid föreställningar för barn
och ungdom

Statistik

≥ 25 000

≥ 20 000

varav kulturhuset Spira

6 997

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

1 960

varav övriga kommuner i länet

1 369

Betalande publik Smålands Musik
och Teater

Statistik

≥ 70 000

varav kulturhuset Spira

Nytt mått 2020

11 670
11 670

varav Jönköpings kommun, exklusive
kulturhuset Spira

0

varav övriga kommuner i länet

0
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Egenfinansiering
Smålands Musik och
Teater

Statistik

25 %

Nytt mått 2022

Framgångsfaktor Kulturell infrastruktur
Uppdrag



Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer.
Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av berörda konst- och
bildningsområden, med och mellan civilsamhället, kulturell verksamhet och konstnärliga utövare i länet

Framgångsfaktor Villkor för konstnärligt skapande
Uppdrag



Skapa bättre förutsättningar att verka som professionell utövare i länet
Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet.

Framgångsfaktor Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
Uppdrag


Samverka inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS)

Framgångsfaktor Samverkan och dialog.
Uppdrag


Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda konst/bildningsområde

Förbättrar verksamheten och skapa innovationer
Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga förbättringar som innovation av produkter,
tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till kontinuerligt lärande, kreativitet
och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare kunskap om vad som
kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder, nöjdare
medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.

Strategiskt mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
Systemmätetal
Antal samverkansavtal med
kommuner

Mätmetod
Statistik

Mål 2022

Resultat 2019

Resultat 2020

13

Nytt mätetal 2020

3

Framgångsfaktor Kulturell infrastruktur
Uppdrag


Ökad närvaro i länets samtliga kommuner

Framgångsfaktor Kultur med fokus på barn och unga
Uppdrag


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

Framgångsfaktor Tillgängligt kulturliv
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Uppdrag



Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt.
Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, mångfald, demokrati och
mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna.

Framgångsfaktor Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
Uppdrag


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.

Framgångsfaktor Samverkan och dialog.
Uppdrag


Revidera regional kulturplan
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Utbildning och bildning
Naturbruksskolorna
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner och branschens aktörer. Detta sker genom
utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har representanter, samt i
lokala programråd där företrädare för de gröna näringarna deltar. Naturbruksskolorna har goda förutsättningar att
vara goda förebilder, sprida kunskap och arbetssätt som bidrar till att nå de globala målen och Sveriges miljömål.
Naturbruksskolorna är också viktiga för Region Jönköpings län ansvar för regional kompetensförsörjning.
Naturbruksskolorna är dessutom viktiga utbildnings- och kompetenscentra för den gröna näringen.

Inför gymnasievalet är viktigt att elever informeras om arbetsmarknaden och sannolikheten att
få arbete efter utbildningen. I den mån kommunerna inte informerar om denna viktiga fråga
måste regionen bistå.
Det ska finnas en regional samordning mellan kommuner för att anpassa antalet
utbildningsplatser i ett länsperspektiv och efter arbetsmarknadens behov. Fler specialiserade
gymnasieutbildningar kan samordnas på länsnivå.
För att ge ungdomarna en kvalificerad gymnasieutbildning med senaste tekniken bör
kostnadskrävande gymnasieutbildningar till koncentreras några utvalda platser i länet,
möjligen som internat. Den senaste tekniken kan förbättra kvalitén på utbildningarna.
Naturbruksskolornas betydelse för den framtida utvecklingen av livsmedelsproduktionen i länet och dess
långsiktiga hållbarhet kan bli ännu större. Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och att det
ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling. För att bidra till
det behöver tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar utvecklas på skolorna i samarbete
med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv. Detta skapar förutsättningar för att utveckla skolorna till
reella kompetenscentrum för de gröna näringarnas långsiktigt hållbara utveckling.
Skolorna har goda förutsättningar att vara förebilder och föregångare när det gäller att kontinuerligt utveckla
djurskydd, djurhälsovård och djurvälfärd. Med ändamålsenliga och flexibla lokaler som kan utvecklas i takt med
lagstiftning och nya rön kan både elever och näringen utbildas och inspireras att ständigt utveckla
djurhållningen. Naturbruksskolornas förutsättningar att kunna producera livsmedel till Region Jönköpings läns
egna sjukhuskök samt möjlighet att tillvarata skolornas produkter ska utredas.

Region Jönköpings läns naturbruksskolor producerar volymer av både kött och mjölk som
skulle kunna försörja sjukhusköken via återtag och/eller egen förädling. Detta är en viktig del
i regionens självförsörjning vid beredskap och leveransstörningar.
På sikt behövs investeringar i lokaler som kan hantera detta. Vi vill ha minimejeri och
minislakteri inom ramen för naturbruksgymnasierna, vilket också ger en attraktivare
utbildning.
Folkhögskolorna
I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan
skiljer sig från andra skolformer genom den långa bildningstraditionen och att den enskilda skolan har stor frihet
att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra
anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för folkhögskolornas
utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar grundskole- eller
gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort utbildning,
deltagare med utländsk bakgrund och personer med funktionsvariationer.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och som innebär
kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola. Folkhögskolorna är också en resurs för
regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i samverkan med övriga delar av regional utveckling.
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Folkhögskolorna utgör en arena som möjliggör för alla människor att inkluderas i det sociala och politiska livet.
Studieförbund och folkhögskolor skapar mötesplatser som både bidrar till social sammanhållning och till en
öppen och fri debatt. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och
bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Det innebär att folkbildningens målgrupp är
bredare än målgruppen för vuxenutbildningen.
Verksamheten kan utvecklas vidare för att ytterligare bidra till demokratin, att stödja människors handlingskraft,
fylla utbildnings- och bildningsbehov i samhället och ge alla tillgång till kulturlivet. Folkhögskolorna kan snabbt
anpassa sig till skiftande behov i samhället och hos individer och grupper med olika utmaningar.
Folkhögskolorna har en viktig roll när det gäller att ge människor en andra chans till vidare studier, att möta
människors unika behov och förutsättningar samt att bidra till det livslånga lärandet.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter. En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att
skapa värde tillsammans med de som den finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och
handlande

STRATEGISKT MÅL Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet på
naturbruksskolorna och folkhögskolorna, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.
Framgångsfaktor Utgå från behovs- och resultatanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning.
Systemmätetal

Mätmetod

Andel antagna i förhållande till antal
elever som slutar årskurs 9 i länet
(naturbruksskolorna)

Statistik

Mål 2022

Resultat 2019

Resultat 2020

3,0 %

Nytt mätetal 2020

3,9 %

Uppdrag


Naturbruksskolorna ska vara naturliga mötesplatser för den gröna sektorn i regionen/för regionen
Resultat 2019

Systemmätetal

Mätmetod

Sökande per utbildningsplats,
folkhögskolorna

Statistik

Resultat 2020

Mål 2022

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

≥ 2,0

1,5

0,8

2,3

1,5

0,8

2,3

Uppdrag


Utbildningar inom gymnasiala eller eftergymnasiala utbildningar och uppdragsutbildningar på olika nivåer som är
anpassade efter näringens behov ska erbjudas.

Perspektiv: Process produktion
Utveckla värdeskapande processer. Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med
kunden och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem
identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat.
Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.

STRATEGISKT MÅL Eleverna på naturbruksgymnasierna ska slutföra sin utbildning med godkänd examen
inom tre år.
Framgångsfaktor Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov.
Resultat 2019
Systemmätetal

Mätmetod

Mål 2022

Kvinnor
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Totalt

Resultat 2020
Kvinnor

Män

Totalt
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Andel elever på
naturbruksprogrammet som slutför
sin utbildning med godkänd
examen
Andel deltagare som slutför kurs
inom folkhögskolan

Statistik

90 %

91 %

100 %

87 %

97 %

100 %

87 %

Statistik

90 %

94 %

85 %

90 %

89 %

90 %

89 %

Uppdrag


Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser.

Perspektiv: Lärande och förnyelse
Förbättra verksamheten och skapa innovationer. Framgångsrik hållbar verksamhet över tid kräver såväl ständiga
förbättringar som innovation av produkter, tjänster och processer. Förutsättningen för detta är en kultur som stimulerar till
kontinuerligt lärande, kreativitet och nya idéer. Genom jämförelser med ledande organisationer få ledare och medarbetare
kunskap om vad som kan uppnås och vägen dig. Ett systematiskt och uthålligt förbättringsarbete leder till nöjdare kunder,
nöjdare medarbetare, bättre samhälle och miljö samt ökad effektivitet.

STRATEGISKT MÅL - Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och det ska ske ett
kontinuerligt utvecklingsarbete i syfte att bidra till de gröna näringarnas utveckling.
Framgångsfaktor Tillämpad forskning, försöksverksamheter och öppna testbäddar behöver utvecklas på
skolorna i samarbete med akademi, forskningsinstitutioner och näringsliv.
Uppdrag


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

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet. Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som skapar
förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som delar i en större
helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och utvecklar medarbetarnas och
organisationens samlade kompetens och mångfald.

STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet.
Systemmätetal
Ekonomi i balans ANA-nämnd

Mål 2022
Inte
överstiga
budget

Resultat
2019
7,1
miljoner
kr

Resultat
2020
14,1
miljoner
kr

Periodicitet
Grönt
Målet
nått

Gult
Ej
aktuell

Rött
Negativ
avvikelse

Månad
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Länstrafiken
Kollektivtrafik
En viktig förutsättning för ett gott liv i en attraktiv region är goda möjligheter att resa i det dagliga livet. Det
innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda resenärerna en prisvärd, enkel
och säker resa till sitt arbete, sina studier eller fritidsaktiviteter. Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga
resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.
God tillgång till kollektivtrafik är inget mål i sig utan ett verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete,
studier, kultur- och fritidsaktiviteter, för att vidga arbetsmarknadsområdena inom länet men också utanför. Det
skapar utveckling och attraktivitet.
Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” förutsätter bland annat goda möjligheter att
resa i det dagliga livet. Det innebär att kollektivtrafiken genom ett så bra trafikutbud som möjligt ska erbjuda
resenärerna en prisvärd, enkel och säker resa till sitt arbete, sina studier eller kultur- och fritidsaktiviteter.
Kollektivtrafiken ska ses som det naturliga resvalet och bedrivas med omtanke om resenärer och omvärld.

Kollektivtrafikmyndighet
Region Jönköpings läns uppgifter som kollektivtrafikmyndighet regleras i Kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065).
Lagen innebär bland annat att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla geografiska marknadssegment får etablera
kommersiell trafik. En kollektivtrafikmyndighet ska ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som
beskriver den trafik som kan bli föremål för offentlig finansiering.

Trafikförsörjningsprogram
En övergripande strategi för utveckling av kollektivtrafiken bygger på koncentration till stråk där förutsättning för
ökat resande är goda. Stråken måste samtidigt balanseras med en grundläggande trafikförsörjning för hela länet.
Detta för att stödja en socialt hållbar utveckling och ge förutsättningar för en samhällsservice i hela länet.
Områden som inte har förutsättningar för en utbyggd kollektivtrafik eller som har långa gångavstånd till
hållplatser där stråk utvecklas, kan få tillgång till en bra kollektivtrafik genom lösningar som kombinerar bil- och
kollektivtrafik eller cykel- och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med fokus på fyra områden:





Skapa möjligheter till arbets- och studiependling.
Skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande län.
Garantera ett grundläggande trafikutbud.
Underlätta resor med flera färdmedel.

Jönköping Airport är av stor betydelse för länets långsiktiga utveckling och behovet av
flygtransporter kräver god samordning med kollektivtrafiken i länet.
Väl fungerande kollektivtrafik är också en av förutsättningarna för att nå miljömålen och en långsiktig och
hållbar utveckling.
Nuvarande regionala trafikförsörjningsprogram för länet antogs 2012 och gäller till 2025. En mindre revidering
gjordes hösten 2016 och arbetet med ett nytt trafikförsörjningsprogram påbörjades under 2019. Arbetet med ett
nytt trafikförsörjningsprogram pågår och omfattar tiden fram till 2035. Beslut planeras före sommaren 2021.
Programmet bygger på de samråd med kommuner, kollektivtrafikföretag och organisationer som har genomförts
i länet samt även på de samråd som har ägt rum med angränsande läns regionala kollektivtrafikmyndigheter,
myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag och näringsliv. Det regionala trafikförsörjningsprogrammets
långsiktiga målsättningar är utgångspunkt för de årliga målen i budget.
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I trafikförsörjningsprogrammet anges följande långsiktiga mål
Målområde

Mål till 2025

Resande

25 miljoner resor per år inklusive
skolkortsresor
60-procentig resandeökning exklusive
skolkortsresor jämfört med 2011

Kundnöjdhet
(andel nöjda)

Allmän trafik alla länsbor 65 procent
Allmän trafik resenärer 80 procent
Serviceresor 85 procent

Tillgänglighet

Fler ska kunna resa med den allmänna
kollektivtrafiken genom
tillgänglighetshöjande åtgärder

Skattesubventionsgrad

Den allmänna kollektivtrafiken ska över
tid ha en skattesubventionsgrad på
cirka 50 procent

Miljö

All allmän kollektivtrafik ska drivas med
förnyelsebara drivmedel
Trafikens totala energiförbrukning/km
ska minska med minst 25 procent

Trafikförsörjningsprogrammets mål om ökat antal resande har inneburit betydande
kostnadsökningar och bör inte vara ett mål i sig. Nuvarande mål om fler resande och ökad
marknadsandel för Länstrafiken innebär över 100 milj. i investeringskostnader kommande 2
år. Detta mål vill vi minska.
Syftet med kollektivtrafiken ska vara att medborgare utan bil ska ha möjlighet ta sig till en
större tätort för service såväl som skola och arbete. Länstrafiken ska undvika konkurrens med
övriga transportslag.
För att nå målet om fler resande har satsningar på trafikutbud med högt resandeunderlag i
städerna gynnats, på bekostnad av landsbygden som har lägre resandeunderlag. Detta behöver
jämnas ut på sikt genom utökad anropsstyrd trafik på landsbygden.
Det är inte självklart att mer pengar till utbyggnad av kollektivtrafiken genererar fler
resenärer. De senaste årens stora ekonomiska tillskott har gett marginell effekt på antalet
resande.
Målet på allmänhetens nöjdhet med kollektivtrafiken ska tas bort då det mest bygger på
generella åsikter, ofta utan egna erfarenheter som resenär.
Däremot ska målet på resenärernas nöjdhet med kollektivtrafiken höjas till 80 %.
Kollektivtrafikövergripande
Valet av trafikslag och kapacitetsutnyttjandet i fordonen har stor påverkan på trafikkostnaderna. Aktiv
marknadsföring Effektiva försäljningskanaler, till exempel till arbetsgivare och företag, och bra information till
resenärer och länsinvånare är viktigt för att göra det enkelt att resa. öka resandet.

Ingen ska behöva välja bort kollektivtrafiken för att de känner sig otrygga. Ett
trygghetsnummer ska därför införas och administreras i kollektivtrafiken Jönköpings län,
liknande de modeller som finns i andra delar av landet.
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Operatörerna bör upphandlas i samband med upphandling av biljettkontrollanter för att få ett
bra helhetsgrepp om trygghetsfrågorna. Även antalet biljettkontroller ska öka.

Stadstrafik
En avsiktsförklaring mellan Jönköpings kommun och Region Jönköpings län har tecknats avseende stadstrafiken
i Jönköping. Avsiktsförklaringen innebär bland annat införande av elbussar på stomlinjerna, en helt ny stomlinje
samt åtgärder som Jönköpings kommun behöver vidta för att förbättra framkomligheten i trafiken. För att
genomföra satsningarna har en ny bussdepå uppförts i Jönköping.

Regiontrafik

Syftet med kollektivtrafiken är att de utan bil ska ha möjlighet ta sig till en större tätort för
allmänservice såväl som för arbete och skola. Vid upphandling ska inte ställas alltför
specifika krav på fordon eller fordonsbränslen som låser entreprenören till enstaka alternativ.
Invånare som saknar bil ska kunna ta sig till skola och arbete. Gymnasieelever kommer ibland
i kläm då kommunens ansvar för skolskjuts enbart sträcker sig till grundskolan och
transportmöjlighet i familjen saknas.
En utbyggd närtrafik på landsbygden upphandlad av mindre aktörer, exempelvis lokala
taxiföretag och kortare löptider ska utvecklas.
Vi vill ha ett flexibelt upphandlingssystem där invånare på landsbygden är mer delaktig i val
av tider och linjestråk, varefter trafiken kan planeras upphandlas exempelvis årsvis. (Idag
upphandlas fullstora bussar på flerårskontrakt på landsbygden, även på linjer där resandet är
lågt)
På vilket sätt den regionala tågtrafiken ska utvecklas avgörs både av Region Jönköpings läns ambitioner samt av
banornas tekniska standard och planerna på upprustning och utveckling. Behov av underhåll på järnvägslinjerna i
Jönköpings län är stort, södra stambanan behöver hålla hög kvalitet och de regionala tågbanorna behöver rustas
upp. Det är prioriterat att i samverkan med Trafikverket driva frågan om ett järnvägsnät med hög kvalitet.
Järnvägslinjen mellan Nässjö och Vetlanda behöver rustas upp och elektrifieras.
Eftersom regionaltågstrafiken har en långsiktigt strukturerande effekt i samhället, är det mycket viktigt att
planeringen av de framtida regionala tågtrafikeringsuppläggen och järnvägsinvesteringarna synkroniseras. 2022–
2023 kommer Länstrafiken förnya sin fordonsflotta inom Krösatågen och ett projekt om fordonsanskaffning
pågår tillsammans med länen inom Regionsamverkan Sydsverige och Transitio AB. De nya fordonen kan inte
underhållas i nuvarande depå och arbetet med ny tågdepå i Nässjö har påbörjats.
I december 2021 startar ett nytt avtal med en ny tågoperatör för Krösatågssystemet. I det nya avtalet ingår både
drift och underhåll av tågen. Det planeras för ny stadstrafik i Tranås från halvårsskiftet 2022.

Serviceresor
Region Jönköpings län ansvarar genom Länstrafiken för Serviceresor (närtrafik, sjukresor, färdtjänst) och det
finns ett standardiserat koncept för hela länet. Detta gäller regelverk (exklusive skolskjutsar) liksom hur trafiken
ska integreras med och komplettera linjetrafiken. För sjukresor och färdtjänst är det särskilt viktigt att, inom
ramen för ett kollektivt resande, ta hänsyn till de speciella behov som finns bland sjuka och personer med
funktionsnedsättning. I september 2022 startar nya trafikavtal inom Serviceresor.
Tabell 5

Antal resor (tusental)

Plan
2022

Sjukresor

Oför

124

103

Färdtjänstresor

Oför

568

383

Närtrafik

Oför

23

22

Totalt antal serviceresor

Oför

715

508

42

Resultat Resultat
2019
2020
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Resursförstärkning
Under 2020 och i inledningen av 2021 har biljettintäkterna minskat kraftigt som en följd av minskat resande med
anledning av Coronapandemin, vilket kommer medföra ett stort budgetunderskott inom Länstrafiken.
Regeringen har i sitt budgetunderlag tillfört 2 miljarder kronor under 2021 för att täcka en del av intäktsbortfallet
till landets regionala trafikhuvudmän. Region Jönköpings län räknar med att få del av dessa statliga medel men
det kommer inte räcka för att täcka hela intäktsbortfallet.

Bland trender och nya resandemönster finns faktorer som förutspår att alltfler arbetar
hemifrån vilket kan betyda ett lägre antal resande, vilket varit en tydlig trend senaste året.
Med den bakgrunden och med de målsättningar som finns i trafikförsörjningsprogrammet om ett ökat resande,
kommer det krävas betydande resursförstärkningar, men också omdisponering av resurser från trafikutbud med
lågt resandeunderlag.
För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken, samt anskaffningen av nya Krösatåg och tågdepå,
behövs en resursförstärkning. I flerårsplanen finns beslutat utökning med 50 mnkr 2022 jämfört med 2021 och
ytterligare utökning med 25 mnkr 2023. Inga ytterligare medel är ännu beslutade.
Förväntade kostnadsökningar 2022 och framåt innebär att en genomsnittlig uppräkning av biljettpriserna enligt
index behöver göras vid årsskiftet 2021/22. Prishöjningarna är en förutsättning för att bibehålla en budget i
balans. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö har möjlighet att under året besluta om tillfälliga prisförändringar. För 2022 föreslås en höjning av egenavgiften för sjukresor. Ersättning för resa med egen bil samt
boende föreslås vara oförändrade.

Perspektiv: Medborgare och kund
Skapa värde med kunden och intressenter En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att
skapa värde tillsammans med dem som organisationen finns till för. Kundernas och intressenternas uttalade och
underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar är vägledande för organisationens beslut och
handlande.
STRATEGISKT MÅL Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor
– för hållbar utveckling
Framgångsfaktor Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Prisvärt. Nöjda kunder.
Mål 2022

Resultat
2019

Resultat
2020

Grönt

Gult

Rött

55 %

50 %

49 %

>54 %

>46 %

<46 %

Tertial

80 %

59 %

60 %

>64 %

>54 %

<54 %

Tertial

- prisvärdhet

50 %

42 %

43 %

>49 %

>40 %

<40 %

Tertial

Serviceresor

85 %

79 %

83 %

>84 %

>70 %

<70 %

Tertial

Andel tåg som går enligt tidtabell

95 %

Nytt mått
2020

96 %

>94 %

>80 %

<80 %

Tertial

Systemmätetal
Andel nöjda kvinnor och män- index (NKI)
(kollektivbarometern)
Allmän trafik
- alla länsbor
- resenärer

Periodicitet

Uppdrag
43
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Efter beslut om nytt Trafikförsörjningsprogram utarbeta plan och redovisa delmål för perioden 20212024 med utblick mot 2025-2035.
Ta avstamp i nytt Trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva resandet efter pandemin.

Perspektiv: Process och produktion
Utveckla värdeskapande processer Organisationens verksamhet ses som processer som skapar värde med
kunder och intressenter. Processorientering stimulerar förebyggande arbete, att grundorsaker till problem
identifieras och att faktabaserade beslut tas. Processerna är utformade för att skapa förutsägbara resultat.
Samtidigt finns förmågan att snabbt ställa om med hänsyn till förändrade behov från kunden och intressenter.
STRATEGISKT MÅL Kostnadseffektiv upphandling. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktorer Rätt beteende – avtal. Trafikutbud med högt resande. Tryggt och säkert.
Systemmätetal
Antal resor

Antal påstigande/mil (regional trafik+

Mål 2022
22,7
miljoner
totalt*
9,2

Resultat
2019
22,1
miljoner

Resultat
2020
-39 %

9,0

5,1

Periodicitet
Grönt
Ökn
jmf
2020
>9,1

Gult
Ej ökn

Rött
Minskn

Månad

>8

<8

Tertial

anropstyrd trafik på
landsbygden)
*för att uppnå det långsiktiga målet enligt det regionala trafikförsörjningsprogrammet är de årliga målen linjärt
fördelade:
År

Miljoner resor

2020

22,1

2021

22,7

2022

23,3

2023

23,8

2024

24,4

2025

25,0

Uppdrag





Fortsätta med upphandlings och leveransprojekt av nya tågfordon samt bidra till arbetet med ny
tågdepå.
Uppstart av nytt avtal för drift och underhåll inom Krösatågen
Uppstart av nya avtal inom Serviceresor
Planera för uppstart av ny stadstrafik i Tranås

Perspektiv: Ekonomi
Leder för hållbarhet Med engagerade ledare som utgår från kund- och intressentbehov förstärks en kultur som
skapar förutsättning för hållbar utveckling. Ledare ser verksamheten, dess produkter, tjänster och processer som
delar i en större helhet och verkar aktivt för att förbättra samhälle, miljö och ekonomi. Ledare tar till vara och
utvecklar medarbetarnas och organisationens samlade kompetens och mångfald.
STRATEGISKT MÅL God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet. Högt resandeunderlag.
Systemmätetal
Ekonomi i balans TIM-nämnd

Kostnad/per resenär km (serviceresor)

Mål 2022
Inte
överstiga
budget
Inte öka
mer än
index

Resultat
Resultat
2019
2020
-7,3
-22,2
miljoner kr miljoner kr
21,38 kr
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26,86 kr

Periodicitet
Grönt
Målet
nått

Gult
Ej
aktuell

Rött
Negativ
avvikels
e

Månad

Ingen Ökning Ökning
ökning
mer än
1,5 %

Tertial
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/minsk
ning
Skattesubventionsgrad allmän trafik

50 %

61%

69 %

<61 %

1,5%
utöver
index
<62 %

utöver
index
>62 %

Tertial
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BUDGET 2022 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD, NÄRINGSLIV
OCH ATTRAKTIVITET
VÄNSTERPARTIET TILLÄGGS- OCH ÄNDRINGSYRKANDEN
SAMMANFATTNING

Vänsterpartiets budgetförslag för 2022 utgår ifrån principen om alla människors lika värde. I vår
budget placeras medborgarnas behov i första rummet. Social bakgrund, klasstillhörighet, ekonomiska
förutsättningar, kön eller etnicitet skall inte avgöra människans långsiktiga hälsa eller tillgång till
välfärd. Därför måste offentlig verksamhet alltid sträva efter att förebygga orättvisor så som
klassklyftor och diskriminering. Vi motsätter oss vårdlösningar som sätter behovsprincipen ur spel. Vi
bidrar till den offentliga välfärden tillsammans efter förmåga och den som har störst behov skall
prioriteras i vården. Tillsammans kan vi skapa en offentlig sektor där vårdköer, underbemanning och
dåliga löner inte förekommer. En offentlig välfärd där medborgarnas behov av service tillgodoses och
där medarbetarna får möjlighet att växa som människor.

Vänsterpartiet prioriterar i sina budgetar för regionens nämnder 2022 särskilt:
• Höjd grundbemanning i vården
• God löneutveckling
• Personcentrerad vård
• Satsningar för att hantera vårdskulden och andra pandemirelaterade åtgärder
• Uppgradering av beroendevården inklusive förstärkta insatser vid samsjuklighet
• Insatser för psykisk hälsa hos barn och ungdomar
• Hälsosamma arbetstider
• Äldrevården
• Kultur och hälsa
• Prisvärd och utbyggd kollektivtrafik

Finansiering sker i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023. Alltså
genom av justering av resultatet, generella och märkta statsbidrag samt i
anspråkstagande av sparade medel när så krävs. Yrkanden återfinns i slutet av
dokumentet.
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POLITISK INRIKTNING OCH VISION

För allas trygghet i den generella välfärden är en grundläggande vision. Genom en väl fungerande
verksamhet blir Region Jönköpings län ett trygghetsnav för invånarna och kan utvecklas vidare. I
hela Region Jönköpings län arbetar vi för verksamhet med utgångspunkt utifrån invånarnas behov
och jämlikhet. Den tydliga viljeinriktningen är offentlig service och vård av absolut högsta klass,
endast det bästa är gott nog åt folket. En hälso-sjukvård utan vinstintressen är grundläggande för
likvärdig och kostnadseffektiv vård. Samverkan med länets kommuner är av största vikt inom både
hälso- och sjukvård och regional utveckling. En annan central del i utveckling mot ett mera jämlikt
och rättvist samhälle är att den nationella linjen utgörs av en expansiv välfärdspolitik där
statsbidragen kan öka och där finanspolitiska ramverk och budgetregler är underordnade
människornas välfärdsbehov. Vi är helt enkelt beroende av en regering och riksdag som vill göra allt
i sin makt för att utveckla välfärden och göra den mer likvärdig. Vänsterpartiet vill ta ansvar för
Region Jönköpings län. Vi söker samarbete för att förändra och förbättra. Grunden för en hållbar
och likvärdig välfärd finns i vår solidaritet gentemot varandra.
Region Jönköpings län arbetar med frågor som är avgörande för människors liv och hälsa såsom
social hållbarhet och för länets tillväxt och utveckling. Sambanden är starka. Region Jönköpings län
arbetar för bättre hälsa och säkrare vård. För att främja folkhälsan, krävs insatser inom områden
som ligger utanför regionens direkta verksamhet. De satsningarna görs i samverkan med länets
kommuner, statliga myndigheter, organisationer och föreningslivet. Men civilsamhället kan aldrig
överta Regionens roll som trygghetsnav. Invånarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård av absolut
högsta klass och förutsättningarna skall vara likvärdiga i hela länet. Hälsofrämjande insatser ska
genomsyra hälso- och sjukvården och vara en självklar del i all vård och behandling. Det är centralt
att hälso- och sjukvården bedrivs på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Behov av och
efterfrågan på hälso- och sjukvård styrs av olika faktorer. Det är inte alltid de faktiska behoven och
efterfrågan matchar varandra och här måste det berömda örat vila mot rälsen.
Det är centralt att människor med de största behoven prioriteras. Den nya tekniken och
digitaliseringen har ibland inneburit att behovsprincipen satts ur spel. Det innebär inte att det är
något fel på ny teknik och digitalisering, tvärt om, men det måste ske med stor försiktighet och
medarbetarens och patienternas respons är viktig. Samtidigt måste Region Jönköpings län alltid
vara noga med att efterfråga forskning och evidens kring nya behandlingsmetoder och teknik.
Förändringar i verksamhet måste förankras hos medarbetarna och följas noga. Eventuella fel och
oönskade bieffekter, som exempelvis att de mest sjuka prioriteras bort till förmån för de som kan prata
för sig, måste arbetas bort.
Fler människor blir allt äldre. Det är i grunden något positivt men det kan öka kostnaderna för vård
och omsorg. Därför är det viktigt att den nationella linjen i politiken bottnar i en offensiv
välfärdspolitik där de ekonomiska resurserna fördelas mer jämlikt. Klasskillnaderna i Sverige är
större än på mycket länge och kapitalet har fått stora skattelättnader de senaste decennierna, det
har skapat abnorma vinstmarginaler och kraftigt urholkat möjligheterna till en expansiv
välfärdspolitik. En ny nationell fördelningspolitik för ekonomisk demokrati är därför central för att
möta förändringar i demografin och klara av välfärdens utmaningar.
Digitalisering, förebyggande åtgärder och minskning av vårdrelaterade skador och
folkhälsoarbete kan minska behov av vård och därmed frigöra resurser. En annan viktig faktor
är samverkan detta görs exempelvis med våra samverkansregioner och i sjukvårdsregionen.
En djup förankring i befolkningen skapas genom att verksamheten leds av folkvalda politiker.
Inom hela Region Jönköpings län arbetar vi för en väl fungerande verksamhet, som samtidigt
ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov och delaktighet. Örat
måste alltid vila mot rälsen så vi kan vara lyhörda gentemot våra medarbetare, deras synpunkter
och erfarenhet är centrala delar för att Region Jönköpings län skall kunna utvecklas.
Sjukvården är den absolut största och mest omfattande delen av regionens verksamhet sett till
ekonomiska förutsättningar men det innebär inte att allt det andra är oviktigt, det är faktiskt precis tvärt
om. För att helheten skall bli så bra som möjligt måste alla delar samspela.
Nedmonteringen av den svenska välfärdsstaten påverkar i allra högsta grad även medborgarna i vår
region. Därför behöver regionen ett systemskifte och tillsammans behöver vi rusta våra
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verksamheter för framtiden. Därför föreslår vi förstärkningar inte minst till sjukvården, tandvården,
kollektivtrafiken och kulturen. Det är dags för ett skifte och tillsammans kan vi åstadkomma stora
framsteg. Tillsammans bygger vi regionen för dagens och framtidens generationer.
Gustav Möller (1884-1970) tidigare socialdemokratisk socialminister sa en gång; endast det bästa är
gott nog åt folket. Det är baserat på den ambitionen som välfärden ska organiseras. Det var idéer
framburna av bland annat arbetarrörelsen som influerade svensk välfärdspolitik under större delen
av det senaste seklet. Det var så svensk välfärd blev ett internationellt föredöme. Gustav Möller sa
också de berömda orden; varje förslösad skattekrona är stöld från folket. Nog är det så. Den största
stölden av skattemedel idag bottnar i new public management och den marknadsmässiga
styrningen av vård och offentlig service. Det vill vi ändra på, för allas trygghet i den generella
välfärden.
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GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Medborgarorientering
En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns
till för – medborgarna. Externa och interna uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och
förväntningar ska vara vägledandeför organisationen, dess medarbetare och verksamhet.
Engagerat ledarskap
För att skapa en kultur som sätter individen i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt
engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste uppgifter är att ange riktningen för
verksamheten, ta till vara potentialen i individers olikheter och erfarenheter, skapa förutsättningar för
medarbetarna samt att i dialog med dem definiera och följa upp målen.
Allas delaktighet
En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål,
de medel som krävs samt kunskap om de resultat som ska uppnås.
Kompetensutveckling
Den samlade kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför
måste kompetensutvecklingen ses både ur ett organisatoriskt och ett individuellt perspektiv, för att
därmed utveckla och tillföra kompetens på ett sätt som stärker såväl individen som organisationen i
sin helhet.
Långsiktighet
Organisationens verksamhet måste värderas med tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden.
Ett uthålligt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare
medborgare och varaktig lönsamhet på lång sikt.
Samhällsansvar
Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. Organisationen och dess
medarbetare måste se sina processer, varor och tjänster som delar i en större helhet och aktivt
medverka till förbättringar i både samhälle och miljö.
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Processorientering
Organisationens verksamhet ska ses som processer som skapar värde för medborgaren.
Processorientering stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och
arbetsorganisation, och lägger grunden för medborgarorienterad verksamhetsutveckling.
Förebyggande åtgärder
Det är lönsamt att förebygga fel och ta bort risker i processer, varor och tjänster.
Framsynthet, förutseende och planering är nyckelord i förbättringsarbetet där även
medborgare och leverantörer ska engageras.
Ständiga förbättringar
Välfärdsskapande kräver ständiga förbättringar och förnyelse av alla verksamhetens delar.
Förutsättningen för detta är ett metodiskt förbättringsarbete som genomsyrar organisationen
och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, kreativitet och nya idéer.
Lära av andra
För att kunna vidareutvecklas måste organisationen och dess medarbetare på alla områden
skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås. Detta
kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller
sektor de tillhör.
Snabbare reaktioner
I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare ledtider och snabbare reaktioner på
medborgarnas behov av avgörande betydelse. Det gäller såväl för utveckling, produktion och
leverans av varor och tjänster, som för administrativa processer.
Faktabaserade beslut
Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Varje medarbetare måste inom
sitt arbetsområde få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att uppfylla sina
mål och för att tillfredsställa medborgarnas behov.
Samverkan
Samverkan genomsyrar varje framgångsrik organisation. Det är väsentligt att genom
samverkan på flera plan och i olika avseenden ta till vara kompetenser och erfarenheter hos
såväl medarbetare som medborgare, leverantörer, partners, ägare och huvudmän.
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Visionen i den regionala utvecklingsstrategin är inte bara en vägvisare, den är också ett löfte.
Den innebär att Jönköpings län har bestämt sig för hur länet ska uppfattas i det långsiktiga
perspektivet – såväl inifrån som utifrån. Visionen ska leda till utvecklingen av ett hållbart län
med goda möjligheter till boende i attraktiva miljöer, arbete, företagande, utbildning och
utveckling, bra kommunikationer samt ett rikt fritids- och kulturliv som ger förutsättningar för
god hälsa och ett bra liv för alla. Visionen och strategin ska bidra till att människor vill söka
sig till länet och få dem att stanna.

Leda regional tillväxt och utveckling

Arbetet med regional utveckling utgår från lagar och nationella styrdokument samt nationella
strategier kopplade till områden som berörs inom dessa styrdokument. Dessa anger att
ansvarig för regional utveckling ska leda arbetet genom att utarbeta och fastställa en regional
strategi för länets utveckling (RUS) och samordna insatser för genomförande av strategin.
Detta arbete ska utformas och bedrivas i sektorsövergripande samarbete mellan aktörer på
lokal, regional, nationell och internationell nivå. Utvecklingen i länet ska kontinuerligt
analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa analyser ska resultatet av det regionala
tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen.

Prioriteringar inom tillväxt

De nationella prioriteringarna ska förutom för det egna regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet också ligga till grund för de statliga myndigheternas medverkan i det regionala
tillväxtarbetet. Prioriteringarna stämmer väl överens med de långsiktigt identifierade
fokusområdena för den regionala utvecklingsstrategin. Utöver den nationella strategin ska
det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet genomsyras av Agenda 2030 och hållbarhet ur
de tre hållbarhetsperspektiven.
REGIONAL TILLVÄXT
Det är viktigt att problematisera begreppet tillväxt eftersom det inte bara handlar om
ekonomi. Det kan handla om människors möjligheter att växa men också om grön tillväxt.
Det nationella uppdraget tydliggör att det regionala utvecklingsansvaret innefattar ansvar för
det regionala tillväxtarbetet, den regionala utvecklingsstrategin och
transportinfrastrukturplanering. Roller och ansvarsfördelning ska vara tydliga och
organiseringen ska leda till att den regionala utvecklingsansvarige utvecklar det regionala
arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i länet. Regeringen trycker på att
förutsättningarna för ett mer resultatinriktat genomförande av den regionala tillväxtpolitiken
måste utvecklas och stärkas. I uppdraget ingår att ansvara för företagsstöd, medel för
projektverksamhet samt stöd till anläggning av kanalisation.
Inom kompetensförsörjningsområdet har den regionalt utvecklingsansvariga ett uppdrag att
inom ramen för kompetensplattformar utveckla samverkan inom kompetensförsörjning och
utbildningsplanering på kort och lång sikt. Samverkan med de statliga myndigheterna
behöver vara omfattande då dessa inom sina verksamheter ska verka för att målen i den
regionala utvecklingsstrategin uppnås. Samverkan behöver vara extra nära länsstyrelsen,
näringslivet, fackföreningsrörelsen och det civila samhällets organisationer, i synnerhet
kommunerna. Ett starkt regionalt ledarskap är enligt regeringen en viktig framgångsfaktor för
regional tillväxt och utveckling. Ett ökat regionalt ansvar och inflytande över det regionala
tillväxtarbetet ställer höga krav på ett stärkt regionalt ledarskap med förmåga att göra
prioriteringar på kort och lång sikt.
Detta ansvar handlar om att företräda regionala intressen, samla aktörer från lokal, regional
och nationell nivå, däribland näringsliv, arbetarkollektiv, akademi samt det civila samhället,
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skapa samarbeten och erfarenhetsutbyten med andra länder, göra prioriteringar på kort och
lång sikt, utifrån analyser och ett kontinuerligt lärande ta fram en långsiktig och strategisk
planering för att uppnå regionala långsiktiga mål och visioner, ta initiativ till och kunna fatta
strategiska och snabba beslut samt leda, samordna och koordinera utvecklingsprocesser i
länet.
För att lyckas med detta krävs både legitimitet och mandat för att samla aktörer och att
utveckla och driva det regionala tillväxtarbetet. Ett framgångsrikt regionalt tillväxt- och
utvecklingsarbete skapar förutsättningar för det goda livet exempelvis genom att invånarna
kan säkra sin försörjning genom arbete, att det motverkar socialt utanförskap och bidrar till
en meningsfull fritid. Det är faktorer som både är hälsofrämjande för invånarna och skapar ett
stabilt skatteunderlag över tid.

Analys av det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet

Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa
analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I
denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala samband inom som över länsoch landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen ska göras utifrån
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund.
Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges
att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och
kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta är ett
arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara det. Det behövs ett tätt samarbete
med exempelvis länets industri för att tillsammans klara av framtidens
infrastrukturomställning samt att säkra arbetstillfällen. Industrin i Region Jönköping är och
Agenda 2030
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara
ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av
Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som en del av det globala
systemet. Regeringen har tagit beslut om ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling
som förväntas ge önskade effekter, men det är på regional och lokal nivå agendan ska
omsättas i praktisk handling. En GAP-analys har gjorts på länsnivå vilken låg till grund för
insatserna på området i den regionala utvecklingsstrategin. Nyckel till ett framgångsrikt
genomförande är att det finns en bred delaktighet i omställningen. Genom att arbeta
systematiskt med detta kan Jönköpings län utvecklas till Sveriges mest hållbara län. Agenda
2030 är därför integrerad i den regionala utvecklingsstrategin, i dess handlingsplaner och i
Region Jönköpings läns budget.
Svenska kommuner, regioner och företag måste få hjälp att minska sina utsläpp med en stor
statlig investeringsfond för klimatet. Möjligen behöver också regionen inrätta en
investeringsfond för gröna investeringar. Dessutom behövs fler satsningar på
energieffektivisering. All elektricitet som levereras till Region Jönköpings län skall uppfylla
kraven för miljömärkt el.
Den globala medeltemperaturen får inte höjas med mer än 1,5 grader. Regionen måste vara
en aktiv spelare tillsammans med näringslivet för att Sverige tar sitt ansvar för detta mål. Ett
sätt att göra detta är att satsa på förnyelsebara energikällor när förutsättningar finns
samtidigt som vi vid renoveringar och nybyggnation ser över lämpliga platser för solpaneler
och solceller, de allra flesta platserna är faktiskt lämpliga. Regionen bör också beakta
möjligheten att använda sig av förnyelsebara material vid byggnation såsom trä. Det finns
aktörer i Sverige som är mycket bra på att bygga i trä.
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Arbetet med att miljömärka läkemedel och att stärka det miljömedicinska arbetet måste
intensifieras. Dessutom har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att
barn utsätts för skadliga kemikalier i sin närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta
till sig kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna även om det finns lokala mycket goda
exempel.
För att få stopp på de stora utsläppen från våra transporter behöver vi på sikt göra satsningar
på tåg och kollektivtrafik. Satsningar på dessa områden bör alltid vara prioriterade framför
exempelvis flygplatser som är direkt kontraproduktiva i arbetet med hållbar utveckling. Covid19-pandemin har påverkat flygmarknaden drastiskt. Det är därför inte längre affärsmässigt
motiverat att ge stöd till den lokala flygplatsen i Jönköping. Genom regionala samarbeten kan
istället vissa orter få en bättre nationell och internationell tillgänglighet genom att samla
inrikestrafik och utrikestrafik på en flygplats.
Vi rekommenderar att digitala möten används som en del i att ersätta flyg. Men det statliga
stödet som utgår via den regionala transportplanen om 2,3 miljoner betalas ut till Jönköping
Airport. I möjligaste mån behöver stödet till Jönköping Airport slopas då det inte är förenligt
med regionens miljöarbete. Men om stödet ändå skall finnas kvar skall det öronmärks för
hållbarhetssatsningar inom flyg. Vi anser att internationella miljökonventioner ska överordnas
internationella frihandelsavtal, så som CETA och TTIP, samt att miljöhänsyn ska gå före
marknadsstyrningen av vår verksamhet. Vi är kritiska till att importerade sopor bränns i vår
region.

Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten,
säkra livsmedel och tillgång till natur. Därför är det viktigt att regionen står fast vid sin
ambition att aktivt skydda Vättern som dricksvattentäkt ifrån destruktiv exploatering och
militärövningar. Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår miljölagstiftning måste utvecklas för
att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa generation på
nationell och lokal nivå. I detta måste regionen gentemot riksdag och regering vara en stark
röst.
Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är
därför viktigt att vi inte bebygger brukbar åkermark. Denna mark är viktig för att säkra
framtidens produktion av bland annat livsmedel så att regionen och riket inte behöver
importera sådant som vi faktiskt hade kunna odla på egen hand och därmed minska
transportutsläpp. Regionen bör arbeta för att ge stöd till det som är långsiktigt hållbart som
exempelvis ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk.
Återanvändning och återvinning måste öka och konsumtionen minska för att motverka det
växande sopberget. Användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och
bekämpningsmedel måste begränsas. Produkter måste vara enkla att återvinna och
återvinningsstationer måste bli tillgängliga för alla. Livslängden på många produkter måste
öka. Regionen måste aktivt arbeta för att hålla sina arbetsplatser så hållbara och
resursvänliga som möjligt.
Region Jönköpings ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och
god resurshushållning. Prioritera förbättringar inom transportområdet med bland annat fler
miljöbilar som använder förnyelsebara bränslen. Antalet resor i tjänsten måste hållas nere
och flygresor minimeras med hjälp av bättre utnyttjande av videokonferens- och datateknik.
Insatser för att minska köttkonsumtionen och öka andelen ekologiska och närproducerade
livsmedel är viktiga. Andelen miljöanpassade produkter som används i regionen bör öka.

136

Vi vill också att regionen är tydliga i kommunikationen när det gäller att vi i framtiden kommer
att behöva både biogas, vätgas, HVO och el som drivmedel i fordonsflottan.
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17
globala mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara
uppnådda just 2030, men det finns också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån
en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen
integrerats i mål och indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin.
För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att
integrera hållbarhets-, miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska också utgöra underlag för klimatstrategin som
Länsstyrelsen ansvarar för.
I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen
att besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i
Agenda 2030 nås och den hållbara utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att
länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut och att länet aktivt bidrar till 1,5
graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för en hållbar
konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst
vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som
jordbruksmark.
För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på
vikten av en väl fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka
ansträngningen att attrahera och rekrytera högutbildad spetskompetens inom de gröna
näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för ökad forskning och
innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också
viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030.
I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte
ekologiska produkter en prioriterad satsning för de egna restaurangerna. De egna
naturbruksskolorna producerar volymer av både kött och mjölk som skulle kunna försörja
regionen via återtag och/eller egen förädling och användas i de egna verksamheterna.
Vättern är Nordens och Sveriges största vattentäkt vilket gör att ca 400 000 människor får sitt
dricksvatten från Vättern där till att stort antal djur i gårdarna runt sjön. Vättern måste med
alla till buds stående medel skyddas från de hot och faror som hotar vårt viktigaste livsmedel.
Region Jönköping ska enligt tidigare beslut föregå som ett gott exempel till andra regioner att
skydda Vättern från Försvarsmakten och dess agerande med att använda vattentäkten som
skjutfält för provning av Boforskanoner samt Flygvapnets övningar. Flygvapnet kommer att
samöva med utländska stridskrafter för skjutövningar vid Karlsborg.
Här kommer 9 300 flygrörelser ske samt att 69 000 skott kommer att avlossas därtill ett stort
antal raketer ned i Vättern. Detta måste stoppas då det handlar om människors hälsa i närtid
och i kommande framtid. Här finns andra lämpligare ställen att nyttja som skjutfält. Regionen
ska även till se att inga plaster kommer att nå Vättern från exempelvis konstgräsmattor då de
bidrar till ökade halter av mikroplaster i sjön som därmed tas upp i näringskedjan. Här krävs
ett stort arbete tillsammans med kommunerna
Allt detta sammantaget utgör en stor fara för de boende i vår region samt kommunerna runt
Vättern. Här ser vi att Region Jönköping har ett stort ansvar för vår framtid.
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REGIONAL UTVECKLING
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser och företag är avgörande för att
utveckla en attraktiv och konkurrenskraftig region. Det är människor som bidrar med
kompetens och arbetskraft, som driver företag framåt och möjliggör 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. Region Jönköpings län spelar en viktig roll som trygghetsnav.
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. Antalet utbildningsplatser behöver bli
fler både inom yrkeshögskolan och på Jönköping University samt spridas i länet i möjligaste
mån. Samtidigt är det viktigt att kvalitén på utbildningarna inte försämras vid utlokalisation.
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. 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. Här utgör antagna
livsmedels- och skogsstrategier viktiga delar.
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. Andelen som reser med kollektivtrafiken ska öka. 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.
HÅLLBAR UTVECKLING OCH KLIMATET
Hållbar utveckling är ett begrepp som innefattar både hållbar miljö- och klimatpolitik men
också det hållbara arbetslivet. Klimatfrågan handlar om att vi överutnyttjar jordens resurser
och att dessa fördelas orättvist. Om alla människor skulle leva med samma livsstil och
konsumtionsvanor som vi i den rika delen av världen skulle det krävas flera jordklot. Därför är
miljöproblemen och klimatförändringarna till stor del en fråga om solidarisk fördelning av
jordens begränsade resurser. Regionen är en offentlig aktör och bör därför vara ett föredöme
och ta sitt ansvar för en hållbar utveckling i vårt län. Regionen måste därför arbeta för att vår
ekologiska bärkraft inte ska överskridas och att miljöutrymmet ska fördelas rättvist och med
hänsyn till kommande generationer.
Klimatförändringarna är vår tids viktigaste framtidsfråga. Det är världens rika länder som
genom utarmning av jordens resurser under lång tid har huvudansvaret för de utsläpp som
permanent har skadat vårt gemensamma jordklot. Höginkomsttagare orsakar större utsläpp
än låginkomsttagare och män har i alla inkomstgrupper större klimatpåverkan än kvinnor.
Utvecklingsländerna drabbas hårdast av det förändrade klimatet och mest utsatta är de med
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lägst inkomst och kvinnor. Det är därför viktigt att arbeta med regional utveckling och utbyte
med även den mindre rika delen av världen. Regionen skall eftersträva klimaträttvisa och ta
ett stort ansvar för att minska utsläppen och klimatanpassa sin verksamhet.
Svenska kommuner, regioner och företag måste få hjälp att minska sina utsläpp med en stor
statlig investeringsfond för klimatet. Möjligen behöver också regionen inrätta en
investeringsfond för gröna investeringar. Dessutom behövs fler satsningar på
energieffektivisering. All elektricitet som levereras till Region Jönköpings län skall uppfylla
kraven för miljömärkt el.
Den globala medeltemperaturen får inte höjas med mer än 1,5 grader. Regionen måste vara
en aktiv spelare tillsammans med näringslivet för att Sverige tar sitt ansvar för detta mål. Ett
sätt att göra detta är att satsa på förnyelsebara energikällor när förutsättningar finns
samtidigt som vi vid renoveringar och nybyggnation ser över lämpliga platser för solpaneler
och solceller, de allra flesta platserna är faktiskt lämpliga. Regionen bör också beakta
möjligheten att använda sig av förnyelsebara material vid byggnation såsom trä. Det finns
aktörer i Sverige som är mycket bra på att bygga i trä.
Arbetet med att miljömärka läkemedel och att stärka det miljömedicinska arbetet måste
intensifieras. Dessutom har Vänsterpartiet vid ett flertal tillfällen lyft problematiken med att
barn utsätts för skadliga kemikalier i sin närmiljö. Här måste regionen bli bättre på att knyta
till sig kompetens som aktivt kan arbeta med frågorna även om det finns lokala mycket goda
exempel.
Vi anser att internationella miljökonventioner ska överordnas internationella frihandelsavtal,
så som CETA och TTIP, samt att miljöhänsyn ska gå före marknadsstyrningen av vår
verksamhet. Vi är kritiska till att importerade sopor bränns i vår region.
Alla nu levande människor och kommande generationer ska ha rätt till ren luft, rent vatten,
säkra livsmedel och tillgång till natur. Därför är det viktigt att regionen står fast vid sin
ambition att aktivt skydda Vättern som dricksvattentäkt ifrån destruktiv exploatering och
militärövningar. Sveriges unika miljökvalitetsmål och vår miljölagstiftning måste utvecklas för
att bli ett ambitiöst redskap i arbete med att lösa miljöproblemen till nästa generation på
nationell och lokal nivå. I detta måste regionen gentemot riksdag och regering vara en stark
röst.
Jordbruket, skogsbruket och fisket måste bedrivas på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är
därför viktigt att vi inte bebygger brukbar åkermark. Denna mark är viktig för att säkra
framtidens produktion av bland annat livsmedel så att regionen och riket inte behöver
importera sådant som vi faktiskt hade kunna odla på egen hand och därmed minska
transportutsläpp. Regionen bör arbeta för att ge stöd till det som är långsiktigt hållbart som
exempelvis ekologiskt jordbruk och kalhyggesfritt skogsbruk.
Återanvändning och återvinning måste öka och konsumtionen minska för att motverka det
växande sopberget. Användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier och
bekämpningsmedel måste begränsas. Produkter måste vara enkla att återvinna och
återvinningsstationer måste bli tillgängliga för alla. Livslängden på många produkter måste
öka. Regionen måste aktivt arbeta för att hålla sina arbetsplatser så hållbara och
resursvänliga som möjligt.
Region Jönköpings ska prioritera miljöarbete som har stark koppling till bättre folkhälsa och
god resurshushållning. Prioritera förbättringar inom transportområdet med bland annat fler
miljöbilar som använder förnyelsebara bränslen. Antalet resor i tjänsten måste hållas nere
och flygresor minimeras med hjälp av bättre utnyttjande av videokonferens- och datateknik.
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Insatser för att minska köttkonsumtionen och öka andelen ekologiska och närproducerade
livsmedel är viktiga. Andelen miljöanpassade produkter som används i regionen bör öka.
Vi vill också att regionen är tydliga i kommunikationen när det gäller att vi i framtiden kommer
att behöva både biogas, vätgas, HVO och el som drivmedel i fordonsflottan.
Att förändra vår värld, så inleds Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan identifierar 17
globala mål för hållbar utveckling som Sverige förbundit sig att nå. De flesta målen ska vara
uppnådda just 2030, men det finns också delar som ska vara uppnådda redan 2020. Utifrån
en genomförd GAP-analys av Jönköpings län i förhållande till Agenda 2030 har de 17 målen
integrerats i mål och indikatorer i den regionala utvecklingsstrategin.
För det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet ska det finnas en handlingsplan för att
integrera hållbarhets-, miljö-, energi- och klimatfrågorna i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet. Denna handlingsplan ska också utgöra underlag för klimatstrategin som
Länsstyrelsen ansvarar för.
I den regionala utvecklingsstrategin är målet att Jönköpings län ska vara den bästa platsen
att besöka, växa upp, leva, verka och åldras på för alla. För att uppnå det behöver målen i
Agenda 2030 nås och den hållbara utvecklingen inom samhällets alla områden leda till att
länet blir ett plus-energi-län, att fossila råvaror fasas ut och att länet aktivt bidrar till 1,5
graders-målet. Resursanvändningen behöver minska och vi behöver verka för en hållbar
konsumtion och produktion. Satsningar behöver göras på länets natur och miljö. Inte minst
vattenförsörjningen behöver säkras över tid och omsorg behöver visas ändliga resurser som
jordbruksmark.
För att möta klimatutmaningen behövs fler gröna företag och gröna jobb. Det sätter fingret på
vikten av en väl fungerande kompetensutveckling i hela länet. Regionen behöver öka
ansträngningen att attrahera och rekrytera högutbildad spetskompetens inom de gröna
näringarna. Härtill utgör Jönköping University en viktig aktör för ökad forskning och
innovation kring hållbar utveckling. Region Jönköpings läns båda naturbruksskolor är också
viktiga kunskapscentra. Regionen ska på ett aktivt sätt arbeta med frågor kring ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet i linje med Agenda 2030.
I Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling utgör närodlade livsmedel jämte
ekologiska produkter en prioriterad satsning för de egna restaurangerna.
Vättern är Nordens och Sveriges största vattentäkt vilket gör att ca 400 000 människor får sitt
dricksvatten från Vättern där till att stort antal djur i gårdarna runt sjön. Vättern måste med
alla till buds stående medel skyddas från de hot och faror som hotar vårt viktigaste livsmedel.
Region Jönköping ska enligt tidigare beslut föregå som ett gott exempel till andra regioner att
skydda Vättern från Försvarsmakten och dess agerande med att använda vattentäkten som
skjutfält för provning av Boforskanoner samt Flygvapnets övningar. Flygvapnet kommer att
samöva med utländska stridskrafter för skjutövningar vid Karlsborg.
Här kommer 9 300 flygrörelser ske samt att 69 000 skott kommer att avlossas därtill ett stort
antal raketer ned i Vättern. Detta måste stoppas då det handlar om människors hälsa i närtid
och i kommande framtid. Här finns andra lämpligare ställen att nyttja som skjutfält. Regionen
ska även till se att inga plaster kommer att nå Vättern från exempelvis konstgräsmattor då de
bidrar till ökade halter av mikroplaster i sjön som därmed tas upp i näringskedjan. Här krävs
ett stort arbete tillsammans med kommunerna
Allt detta sammantaget utgör en stor fara för de boende i vår region samt kommunerna runt
Vättern. Här ser vi att Region Jönköping har ett stort ansvar för vår framtid.
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Samhällsplanering och tillgänglighet

Samhällsplanering och tillgänglighet handlar om allt från regional översiktsplanering,
bostadsplanering och dimensionering, infrastrukturplanering, kollektivtrafik och bredband –
men även frågor som vattenförsörjning och en ihärdig planering av samhället ur ett klimat,
kris och katastrofperspektiv.
En god tillgång till fysisk och digital infrastruktur är en förutsättning för att länet ska kunna
tillhandahålla möjlighet till utbildning och kompetensutveckling i hela länet. Genom
digitaliseringens möjligheter kan det livslånga lärandet stärkas i form av distansutbildning och
högskolors olika MOOC-kurser (Massive Open Online Courses).
Arkitektur, form och designområdet är en central fråga kopplad till samhällsutvecklingen.
Området gestaltad livsmiljö tar vara på insikten om att människors liv påverkar och påverkas
av sin omgivning. Detta förhållningssätt bygger på en helhetssyn, där det är människans
behov som bildar utgångspunkt i formandet av livsmiljön och därmed länsinvånarnas vardag.
Arkitektur, form och design omfattar alla av människan skapade miljöer – offentliga rum,
byggnader, landskap, anläggningar, interiörer, tjänster, produkter och processer. Inte bara
tätortsmiljöer utan även landsbygden är idag starkt präglad av människans verksamheter och
fysiska påverkan. Ett medvetet arbete med arkitektur, form och design är en grundläggande
förutsättning för att åstadkomma hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet med
människan som utgångspunkt.

Samhälls- och bostadsplanering

I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som
stärker sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en
sektorsövergripande samverkan och samplanering mellan Region Jönköpings län och
kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv.
Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets
utveckling och konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Bostadsbyggandet är primärt ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan
olika kommuner förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. I dag ligger
byggplaneringsansvaret på olika nivåer: kommunernas planmonopol och ansvar för
bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, infrastruktur- och
kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla
samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas
utveckling och regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre
tillgodoses med en regional fysisk planering. Genom regional översiktsplanering går det
bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse och infrastruktur. I mer
glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka
underlaget för olika typer av service och tjänster.

Tillgänglighet genom informations- och kommunikationsteknik

Tillgång till bredband är en förutsättning för digitalisering och att öka IT-användningen i
samhället och därmed för att kunna bo och driva företag i hela länet. Bredband bidrar till nya
möjligheter till kompetensutveckling och kompetensförsörjning och är avgörande för att
tillhandahålla och ta del av god samhällsservice samt hantera samhällsutmaningarna.
Bredband skapar också förutsättningar för en attraktiv och levande landsbygd. Framtida
välfärdstjänster kommer att vara beroende av ett väl utbyggt bredbandsnät och dess
kapacitet är avgörande för att arbetsmetoder ska kunna effektiviseras och tjänster och
affärsmodeller utvecklas.
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Tillgång till kommersiell service

Tillgänglighet till olika typer av service är en förutsättning för hållbar tillväxt i hela länet. Vissa
tjänster kan med fördel skötas på distans med stöd av en väl fungerande digitalisering, postoch paketservice. Andra serviceformer kräver fysiska besök på serviceställen. Avgörande för
serviceställets funktion är dess lokalisering och hur transportsystemet fungerar. För en
attraktiv boendemiljö krävs tillgång till dagligvaror, drivmedel, post, grundläggande
betaltjänster och apoteksombud på rimligt avstånd. Servicepunkterna på landsbygden har en
stor potential att utvecklas för att bidra till attraktiva miljöer och förutsättningar på
landsbygden.

142

Företagande och innovation

Ett stimulerande och stödjande näringslivs- och innovationsklimat underlättar och ökar
intresset för att starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vilket är av avgörande
betydelse för jobb, välfärd och en hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Det är också
avgörande för näringslivets konkurrenskraft och för en miljödriven näringslivsutveckling inom
alla branscher.
Jönköpings län är en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och medelstora
företag i hela länet. Den ökade efterfrågan på exportmarknaden, i kombination med en
fortsatt relativt stark byggkonjunktur samt god offentlig och privat konsumtion bidrar till ett
fortsatt starkt konjunkturläge i Jönköpings län även om vissa tecken på avmattning kan ses.
Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade kompetenser och
högre utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Behovet av att anställa är stort eller
mycket stort både i privat och i offentlig verksamhet, samtidigt som bristen på arbetskraft
bedöms som största hindret för utvecklingen av länets företag. Matchningen mellan behovet
av kompetens och tillgången till denna bland personer som står till arbetsmarknadens
förfogande är låg. Därför måste kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. Det
handlar om att få fler ungdomar att välja ett yrkesprogram i gymnasieskolan, att stärka
utbudet av yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar samt att Jönköping University ges
förutsättningar att erbjuda adekvata utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov,
även runt om i länet. Generellt sett måste vi arbeta för att andelen högutbildade i länet ökar.
Länet har haft en stor flyktinginvandring med relativt sett låg utbildningsbakgrund vilket ställer
krav på en offensiv matchning mot arbetsmarknadens behov.
Nyföretagandet är för lågt samtidigt som fler företag behövs. Företagarna har en hög
medelålder och många företag har utmaningar med generationsväxling. Klimat-, miljö- och
energiutmaningarna utgör en drivkraft för teknik-, varu- och tjänsteutvecklingen i alla
branscher och därmed en miljödriven näringslivsutveckling. Affärsmöjligheter skapas för
länets företag i och med den växande globala efterfrågan på hållbara och resurseffektiva
varor och tjänster samt på förnybar energi och produktion med låga utsläpp till luft, mark och
vatten.
Samtidigt som innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den
regionala utvecklingsstrategin är investeringsgraden inom forskning och utveckling hos
länets näringsliv låg, under snittet för riket. Ett gott innovationsklimat förutsätter en nära
samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle för att identifiera
behov, utmaningar och lösningar.
För att styra mot en hållbar ekonomi krävs affärsmodeller, system och metoder som främjar
förändrad och förbättrad teknik och ekosystemförvaltning, förnybara energikällor och
förbättrade kretsloppsflöden. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster måste påverkas för
att dessa ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt över tid.
De båda delstrategierna till den regionala utvecklingsstrategin, strategin för smart
specialisering och innovationsstrategin visar vägen för hur länets näringsliv ska kunna
utvecklas och hur förutsättningarna för detta ständigt ska förbättras.
För att öka det sociala hållbarhetsarbetet inom små och medelstora företag i länet krävs en
mer tydlig definition av social hållbarhet vilket leder till en ökad kunskap. Social hållbarhet i
företag kan innebära mer delaktighet, att integrera människor som har svårt att få jobb någon
annanstans eller att återinvestera vinster. Det krävs strategier för att uppnå detta vilka ska
vara utvecklade och anpassade utefter små och medelstora företags behov och resurser. På
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så sätt kan fler mål nås samtidigt inom bl.a. inkludering, jämställdhet och
kunskapsuppbyggnad.

Näringsliv

Jönköpings län har störst andel förvärvsarbetande inom industrin i landet. Även transport och
logistik är en stark och växande bransch och även inom denna har länet Sveriges högsta
andel förvärvsarbetande. Samtidigt är andelen förvärvsarbetande inom bygg, finansiell
verksamhet och företagstjänster, personliga och kulturella tjänster och utbildning lägst i
landet. Även hotell- och restaurang samt offentlig förvaltning är förhållandevis små
branscher.
Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i länets ekonomi och har stor
betydelse för länets välstånd och välfärd. Länet har förutsättningar att vara världsledande
inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel,
resurseffektiv och som samtidigt erbjuder attraktiva arbetsplatser. Nya hållbara material,
molntjänster, robotik och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en
förutsättning för att klara konkurrenskraften i länet. Dessutom är nya hållbara material och
avancerad miljö- och klimatteknik nyckeln för att uppnå en mer effektiv, giftfri och hållbar
produktion. Industrin har haft kraft att strukturomvandla sig och möta nya utmaningar
historiskt sett och den fjärde industriella revolutionen kommer inte att innebära något
undantag. Tillverkningsindustrin går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller, ”smarta
fabriker” som hanterar både massproduktion och skräddarsydda beställningar i liten upplaga
och Internet of Things (IoT) som kopplar samman maskiner, människor och system genom
sensorer vilket innebär en fullständig transformation inom en närliggande framtid.
För att länet ska nå klimatmålen behöver produktions- och energisystemet utvecklas så att
beroendet av fossil energi minskar, andelen förnybar energi ökar, den negativa
miljöpåverkan av transportsektorn minskas och en energieffektiv samhällsutveckling främjas.
Den biologiska mångfalden är också av stor vikt för att säkerställa fungerande ekosystem
och därmed de ekosystemtjänster som kan bidra till en hållbar tillväxt.
Länets industritäta struktur medför att många företag är beroende av export. Totalt
exporterar länets företag för drygt 40 miljarder kronor årligen. Det innebär att länets
utveckling och tillväxt är starkt beroende av de globala värdekedjorna.
E-handel och logistik är starka näringar i en snabb utveckling med stor potential. Jönköpings
län har utvecklats till ett logistikcentrum tack vare en framgångsrik strategisk satsning från
flera kommuner utifrån länets unika läge.
Skogsnäringen och dess förädlingsindustri är fortsatt stark och förutsättningarna för
utveckling i enlighet med strategin för smart industri samt för att bidra till en biobaserad
ekonomi är stora. Skogen erbjuder också mervärden i form av en unik besöksmiljö med rika
naturvärden på rimligt avstånd från norra Europa, varifrån många turister som besöker
Sverige kommer.
Besöksnäringen är en växande näringsgren som bedöms ha en stark fortsatt potential då
många av de värden som turister efterfrågar finns i eller inom en relativ närhet av länet.
Satsningar på upplevelse- och besöksnäringen bidrar till livskvalitet och attraktivitet även för
boende i länet. Ett ökat fokus på matturism innebär en möjlighet för landsbygds- och
livsmedelsproducerande företag.
Livsmedelsproduktionen behöver öka dramatiskt inom ett tiotal år för att säkra den svenska
självförsörjningsgraden, kompensera för minskade importvolymer från länder med en
växande medelklass och länder med negativ klimatpåverkan samt för att nå regeringens mål
med en dubblerad livsmedelsexport. Detta behöver ske på ett hållbart sätt för att säkra den
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framtida livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. Länet har en omfattande
mjölk- och köttproduktion och förutsättningarna för att utveckla frilandsodlingen är goda. Att
utveckla konsumentmönstren mot att handla och konsumera mer närproducerat är
angeläget. Genomförande av länets livsmedelsstrategi ska säkerställa att näringen
utvecklas. En hög medelålder hos länets landsbygdsföretagare ställer krav på insatser för att
utveckla länets entreprenörskap och attrahera nyetableringar. Här bidrar naturbruksskolorna
med kompetens och kunnande.
Med kulturella och kreativa näringar avses branscherna arkitektur, form och design, film,
fotografi, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, måltid, spel och media, turism och
besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. Företag och entreprenörer som bygger sin
verksamhet på kultur och kreativitet representerar viktiga näringar. Genom sin koppling till
det kulturella fältet bidrar dessa aktörer starkt till länets attraktivitet, livsmiljö, hållbar tillväxt
samt ett län i balans. Det är också viktigt att beakta de konstnärliga utbildningarnas roll för
utvecklingen av kulturella och kreativa näringar. Här är bland annat länets folkhögskolor
viktiga aktörer.

Utmaningar som skapar nya möjligheter

Miljödriven näringslivsutveckling och energifrågor är nödvändiga fokusområden. För att möta
klimat-, miljö- och energiutmaningarna och samtidigt främja ett konkurrenskraftigt näringsliv
krävs det förändringar i näringslivet, både strukturella och en övergång till förnyelsebara
resurser. Genom att hållbart nyttja landsbygdens biologiska resurser kan en biobaserad
samhällsekonomi utvecklas som alternativ till en fossilbaserad ekonomi.
Den åldrande befolkningen skapar också möjligheter i form av att nya produkter, tjänster och
innovationer krävs och efterfrågas. Digitalisering och robotisering erbjuder nya sätt att möta
medborgare och patienter vilket skapar förutsättningar för tjänsteutveckling inom vård- och
välfärdstjänster. Bredband i hemmen erbjuder också nya sätt att stödja och serva invånarna.
Region Jönköpings län ligger i framkant inom tjänsteutvecklingen inom vård- och
välfärdstjänster och har potential att ytterligare stärka och utveckla området från en stark
position.
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år
2025. För att lyckas behöver länet vara med i täten av både den digitala omvandlingen för att
dra nytta av möjligheterna som kommer med den fjärde industriella revolutionen och den
globala gröna omställningen. Uppkopplad industri och nya material ska bidra till att påskynda
arbetet med att digitalisera industrin och säkerställa att länet bättre tar vara på kompetens
och det världsledande kunnandet kring material. Den fjärde industriella revolutionen
möjliggör digitaliserad produktion, nya sätt att bemöta medborgare och förändrade
affärsmodeller. Kompetens och innovationskraft är avgörande för att lyckas. För att stödja
denna utveckling fokuseras det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på digitalisering,
smart industri, e-handel och logistik samt en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Företagsklimat

För att hela länet ska utvecklas över tid behöver företagsklimatet vara starkt i hela länet.
Andelen nystartade företag är lägre än i landet i övrigt och andelen kvinnor som startar
företag är låg. Detta är en trend som behöver vändas. Samtidigt är det viktigt att företagen
består och att de är starkt lokalt förankrade. För att uppnå ett breddat näringsliv måste
förutsättningar skapas för att företagsutveckling ska kunna ske på jämlika grunder.
Jämställdhet behöver främjas och mångfalden måste tas tillvara. Alla entreprenörer och
företagare ska ha samma rättigheter och möjligheter att utveckla sina idéer och sina företag.
Möjligheterna att driva företag på landsbygden behöver stärkas, inte minst genom
infrastruktursatsningar. Socialt företagande behöver främjas genom uppmaning till socialt
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ansvarfull upphandling, underlättande av socialt företagande samt genom att stärka
arbetsmarknadspolitiska insatser på området. Även ungdomar behöver tidigt få vetskap om
att också det sociala området erbjuder möjlighet till entreprenörskap och eget företagande.

Företags- och innovationsfrämjande verksamheter

För att stärka företagsklimatet och näringslivsutvecklingen i länet ges verksamhetsbidrag till
ett antal insatser som tydligt bidrar till att skapa tillväxt i länet. Region Jönköpings län bidrar
också till det samlade främjandesystemet som ägare eller bidragsgivare till centrala aktörer
som Almi företagspartner AB, Science Park-systemet, Företagsjouren, Ung företagsamhet,
Coompanion och Smålands Turism AB. Verksamhets- och ägarbidrag ska bidra till att uppnå
målen i den regionala utvecklingsstrategin.

Smålands turism

Vi vill att turismen i länet blomstrar och är inbjudande. Därför vill vi att det på sikt tas fram en
applikation som samlar olika intressepunkter i länet och visar vilka intressepunkter av dessa som
besökaren nära. Det kan handla om ekologisk gårdsförsäljning, konsthallar, hembygdsgårdar och
andra lokala sevärdheter.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Region Jönköping län står precis som många andra inför stora
kompetensförsörjningsproblem. Det är helt enkel väldigt svårt att rekrytera den personal som
behövs. Det har inneburit nedstängningar av vårdplatser, vakanta platser och en vård som
inte alltid är patientsäker. Detta är en av de största utmaningarna som region står inför. Det
krävs ett mångfacetterat och målinriktad arbete för att klara av den utmaningen. Det är ibland
olika vad som krävs av en arbetsgivare för att attrahera personal i tillräcklig utsträckning. I
vården handlar det ytterst om arbetsmiljö, utvecklingsmöjlighet, lön och chansen att påverka
sin egen arbetssituation.
Ett sätt att arbeta på är att regionen underlättar för etablerandet av utbildning av professioner
som vi själva har brist på. Ett bra sådant exempel är tandläkarutbildningen. Dessutom måste
regionen arbeta för att utbildningar som redan finns i länet blir mer attraktiva. Men det är en
utmaning att locka de bästa utbildarna till länet eftersom spetsen ofta vill vara knutna till de
traditionella universiteten.
En del utbildningar bör dessutom finnas på flera orter i länet, men också genom att skapa
mer möjligheter att utbilda sig och arbeta hemifrån, men med detta krävs en fungerande och
bra internet uppkoppling som fungerar i hela länet. En förutsättning är att Regionen har goda
relationer med utbildare i länet, inte minst Jönköping University. Vi måste ta tillvara till hela
samhällets kompetens och erfarenhet oavsett bakgrund, kön och härkomst om vi ska säkra
välfärden och den sociala sammanhållningen.
Att förstärka partnerskap mellan skolan och arbetsliv är en grundläggande förutsättning för
en väl fungerande arbetsmarknad. Att få mer praktikplatser till vården är också viktigt. Inte
bara för högskolestudenter utan också för grundskole- och gymnasieelever.
Idag har regionen svårt att rekrytera biomedicinska analytiker eftersom utbildningen är
naturvetenskaplig men samtidigt inbringar en relativ låg lön. Det är ett allvarligt problem inte
minst eftersom regionen då istället tvingas anställa annan personal som inte är bäst på att
tolka och analysera ett resultat. Andra bristyrken i regionen är bland annat sjuksköterskor,
undersköterskor, tandsköterskor. Det är viktigt att regionens personalpolitik är ett föredöme.
Ett annat sätt att tackla kompetens- och försörjningsbristen är utbilda och verifiera
utbildningarna hos de människor som kommit till Sverige under de senaste åren. Det finns
mängd av resurser som nu går till spillo för att de har inte få den chansen att vissa sina
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kunskap. Här måste regionen dra lärdom från det föredömliga arbetet som gjorts för läkare
vid Nässjö utbildningscentrum. Nässjö utbildningscentrum är ett föredöme i arbetet med
kompetensförsörjning och deras metod och arbetssätt skulle kunna göra nytta på fler ställen i
länet, framförallt om liknande program togas fram även för andra yrkesgrupper. Region ska
utreda möjligheten till att expandera det arbetet som görs på Nässjö utbildningscentrum till
fler delar av länet samt riktat mot andra yrkesgrupper än enbart läkare.
Det finns stor kunskap och kompetens hos människor som på grund av en
funktionsnedsättning inte har kunnat få anställning i regionen. Här måste ett arbete till för att
tillgänglighetsanpassa våra arbetsplatser. Det är inte rimligt att hinder som lätt kan byggas
bort hindrar så många människor att komma in på en arbetsmarkand som skriker efter mer
kompetens.
En viktig förändring som genomförts de senaste åren i Region Jönköpings län är
satsningarna på heltid och tillsvidareanställningar. Tryggare arbeten ger också en mer
produktiv och kvalitetssäker arbetsmarknad.
Efterfrågan på arbetskraft inom nya yrkeskategorier kommer att uppstå, vilket ytterligare
betonar individers behov av kompetensutveckling, livslångt lärande och rätt till omställning.
Det ställer också krav på utbildningssektorn att i hela länet kunna möta snabbt skiftande
utbildningsbehov och anpassa insatser individuellt för att länet ska kunna nyttja dels den
potential som står utanför arbetsmarknaden men också digitaliseringens möjligheter.
Förmågan att ta tillvara på hela arbetskraftens kompetens, kreativitet och erfarenhet oavsett
bakgrund, kön, härkomst, ålder eller boendeort kommer vara helt avgörande för länets
långsiktiga tillväxt och utveckling. Det är också avgörande för att säkra välfärden och den
sociala sammanhållningen i hela länet. Arbetet med matchning utifrån det utbud och den
efterfrågan som finns i länet kommer bli centralt.
Yrkesutbildningar på gymnasial och yrkeshögskolenivå har en särskilt stor betydelse för
kompetensförsörjningen i länet för att säkra den direkta kopplingen till näringslivets behov av
arbetskraft. En generell höjning av länets relativt sett låga formella kompetensnivå är också
av central betydelse för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Det är också viktigt att
fler av länets ungdomar väljer ett yrkesprogram, samt att fler bryter traditionella programval
utifrån kön. Region Jönköpings län vill stödja en ökad samverkan mellan skolhuvudmän för
att möjliggöra att ungdomar kan välja det yrkesprogram man helst vill studera på.
Folkbildningen som består av studieförbund och folkhögskolor är en resurs för länet ur flera
perspektiv. De kan bidra med kurser till anställda med utländsk bakgrund med behov av att
stärka det svenska språket och av att få bättre insikt i svensk (arbets-) kultur. Därmed också
en resurs för att förbättra integrationen och för att försörja regionen med personal.
Folkhögskolor och studieförbund arbetar också aktivt med att utjämna utbildningsklyftorna
och verkar för ett livslångt lärande. Dessutom är de viktiga ur en demokratisk aspekt då det
alltid har varit viktigt inom folkhögskole- och studieförbundsrörelsen.
Samverkan med Jönköping University och övrig vuxen utbildning har en strategisk roll för att
skapa förutsättningar för forskning, innovation, utveckling och kompetens i hela länet.
Tillsammans arbetar Region Jönköpings län och Jönköping University för att stärka
forskningsfinansieringen för högskolan. Att Jönköping University får tillräckligt med
utbildningsplatser inom kritiska utbildningsområden är av stor betydelse för att långsiktigt
försörja länet med relevant arbetskraft – både inom offentliga och privata näringar – och för
att höja den formella kompetensnivån i länet. För regionens utveckling är det också
angeläget att verka för att Jönköping University får universitetsstatus.
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En akut utmaning är att arbetsmarknadens kompetensbehov och kompetensen hos de som
står till arbetsmarknadens förfogande inte matchar. Arbetsförmedlingen talar idag om full
sysselsättning hos gruppen inrikes födda och utanför arbetsmarknaden står idag människor
med kort utbildningsbakgrund och personer med funktionsnedsättningar som påverkar
arbetsförmågan negativt. Arbetslösheten är också högre i gruppen utrikesfödda än i gruppen
inrikes födda. Grupperna som idag står utanför arbetsmarknaden utgör, tillsammans med
invandringen, ett nödvändigt tillskott till arbetsmarknaden då arbetskraftsbristen fortsätter
stiga i de flesta branscher i länet. För att maximera detta tillskott krävs ett aktivt arbete med
att få den nya arbetskraften i utbildning och arbete. Utmaningen gäller framförallt gruppen
utrikesfödda kvinnor eftersom de står längst ifrån arbetsmarknaden.
För ungas tillträde till arbetsmarknaden är det av största vikt att de fullföljer utbildningen på
ett nationellt program i gymnasieskolan och tidigt erbjuds möjlighet att prova på företagande
och entreprenörskap i olika former. Det krävs också dialog med industriföretagen i regionen
kring vilken kompetens de behöver.

Utbildningsverksamhet

Region Jönköpings län driver folkhögskoleutbildningar och är, på uppdrag av länets
kommuner, huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram.

Naturbruksskolorna

På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning inom
ramen för gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 31
december 2022. Avtalet har kompletterats med en överenskommelse om fortsatt samverkan
fram till 2023.
Naturbruksskolorna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom
utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har
representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
För att uppnå målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att
naturbruksgymnasierna ska vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett
kontinuerligt utvecklingsarbete, har en branschanalys och en bedömning gjorts om
förutsättningar och framtida inriktning för perioden fram till och med 2022.
Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom eftergymnasiala utbildningar och
uppdragsutbildningar på olika nivåer som är anpassade efter näringens behov erbjudas.
Naturbruksskolorna ska utvecklas till kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Förutom
utbildning är naturbruksskolorna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv,
organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av
landsbygdsföretagande.

Folkhögskolorna

I det livslånga lärandet och för att stärka demokratin har folkbildningen genom
folkhögskolorna en viktig roll att fylla. Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer genom
den långa bildningstraditionen och att den enskilda skolan har stor frihet att utforma sina
kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra
anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos deltagare. Basen för
folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem
som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. Folkhögskolorna spelar en stor roll för
utbildning av personer med kort utbildning, deltagare med utländsk bakgrund och personer
med funktionsnedsättningar.
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Folkhögskoleutbildningen finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från
regionerna.
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013
och som innebär kultur för Sörängens folkhögskola och hälsa för Värnamo folkhögskola.
Folkhögskolorna är också en resurs för regionens kompetensförsörjning, i sig själva eller i
samverkan med övriga delar av regional utveckling.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka.
Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i
länet fastställs inför varje budgetår. Ett särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas
lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor.
Ersättningsnivån för folkhögskolor utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges
Kommuner och Landsting.

Attraktivitet och livsmiljö

Förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenser, företag och kapital är avgörande
för att utveckla ett attraktivt och konkurrenskraftigt län. Det är människor som bidrar med
kompetens, som driver företag och som investerar kapital. De söker en livsmiljö som ger
möjligheter att kombinera bra boende med bland annat arbete, service, omsorg och fritid.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande
regioner och nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva
miljöer som både kvinnor och män vill leva, bo, besöka och driva företag i. Näringslivet och
civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när arbetet sker tillsammans som människor
och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. Civilsamhället och näringslivet kan dock aldrig
ersätta den offentliga välfärden. God tillgänglighet till arbetsmarknad, offentlig service, kultur
och naturupplevelser samt fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.
Genom ett rikt och varierat kulturliv, som erbjuder invånare och besökare mångfacetterade
kulturupplevelser, odlar regionens skolor och kulturaktörer demokrati och attraktivitet men
också förutsättning för ökad turism, arbetstillfällen och ett bra liv i en region som är attraktiv
för människor och företag. Utifrån ett attraktivitetsperspektiv är det därför av stor betydelse
att Region Jönköpings län på alla sätt bidrar till en hållbar utveckling både i städerna och på
landsbygden.

Stad och land

I den smarta staden skapar innovationer, digitalisering och miljö- och klimatteknik möjligheter
att möta samhällets utmaningar på ett effektivt och hållbart sätt. Städerna behöver vara goda
livsmiljöer för människor att leva i utan att för den skull slösa på jordens resurser. Hållbar
utveckling är med andra ord en viktig utgångspunkt för smarta städer.
Den pågående urbaniseringen innebär en växande miljöbelastning. Urbaniseringen och den
demografiska utvecklingen kan skapa motsättningar mellan befolkningsgrupper och
utmaningar kring frågor som hälsa och omsorg. Samtidigt finns det i städerna stora
möjligheter att ta sig an utmaningarna på ett effektivt sätt – till exempel genom effektiva
infrastrukturlösningar och genom att den byggda miljön kan användas på ett smart sätt och
delas av många. Länet har stora möjligheter att gå före i en hållbar stadsutveckling, och det
blir då viktigt att ta vara på innovationskraften och på de tekniska verktyg som idag finns
tillgängliga.
Landsbygden har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar. Det finns areella näringar, som
kan erbjuda hållbar tillväxt och som kommer att ha en avgörande betydelse för samhällets
omställning till en biobaserad och klimatanpassad ekonomi. Landsbygden rymmer stora
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naturresurser och kulturvärden som erbjuder miljöer för attraktiva permanent- och
deltidsboenden, friluftsliv och rekreation. Landsbygden behöver ses som en värdefull tillgång
med många utvecklingspotentialer. Landsbygdens sociala och ekonomiska utveckling bygger
i högre grad än tätortens på ett samspel mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Insatser behöver göras för att utöka möjligheten till gröna jobb. Insatser behöver också göras
för att ta tillvara, tillgängliggöra och utveckla värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Region Jönköpings läns naturbruksskolor är kompetenscentra som kan fungera som öppna
testbäddar och mötesplatser för olika typer av landsbygdsutveckling. Skolorna är också
själva aktörer och genom sin verksamhet en påverkansfaktor på utvecklingen inom
landsbygden.
Besöksnäringen bedöms ha en stor potential i länet både när det gäller turism, konferenser
och olika event. Det finns ett stort intresse för att besöka länet som turist, inte minst
landsbygden. För att potentialen ska tas tillvara krävs framförallt satsningar på den
småskaliga infrastrukturen för besöksnäringen som cykel-, vandrings- och ridleder.

Attraktiva miljöer och upplevelser

För att över tid kunna säkerställa välfärden i form av vård, utbildning och omsorg är det av
största vikt att skatteunderlaget säkras på en tillräckligt hög nivå. Att lyckas behålla
länsinvånarna och att attrahera människor till länet är därför en stor utmaning som det är av
avgörande betydelse att länet lyckas med.
Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det gäller en attraktiv livsmiljö.
Det handlar om faktorer som ett rikt och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter.
Undersökningar visar att för både gruppen landsortsbor och gruppen stadsortsbor är det av
avgörande betydelse om det finns tillgång till konserter och andra typer av kulturevenemang i
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort (mindre tätort eller
landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande
befolkning ska uppleva länet som attraktivt, det är också av central betydelse för att länet
över tid ska upplevas som attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de
som bor i större städer, för att fler ska vilja flytta till länet.
Kulturen och föreningslivet betyder också mycket för utvecklingen av den sociala
sammanhållningen och kultur, kulturarv och naturmiljöer har betydande roller för individers
utveckling. Kultur och fritidsaktiviteter främjar människors kreativitet vilket är av stor
betydelse för förnyelse- och innovationsförmåga. Kulturens och fritidens betydelse för en
hållbar samhällsutveckling och en långsiktig regional tillväxt och utveckling är alltså stor.
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EN ATTRAKTIV REGION – ATTRAKTIVITET OCH LIVSMILJÖ
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 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 sig attraherar ännu fler.
För att vara ett attraktivt län behöver arbete tillsammans med kommunerna, omkringliggande
regioner och nationella aktörer ske gemensamt och systematiskt för att utveckla attraktiva
miljöer som vill leva, bo, besöka och driva företag i, oavsett kön, ålder, funktionsförmåga eller
bakgrund i övrigt. Näringslivet och civilsamhället är viktiga aktörer och det är bara när arbetet
sker tillsammans människor och företag kan erbjudas attraktiva miljöer. God tillgänglighet till
arbetsmarknad, kommersiell- och offentlig service, kultur och naturupplevelser samt
fritidsaktiviteter är viktiga delar i en attraktiv miljö.
Ett län som ur alla perspektiv är tillgängligt för alla bidrar till inkludering, sammanhållning,
attraktivitet, näringslivsutveckling, tillväxt och inte minst turism.
EN TILLGÄNGLIG REGION – SAMHÄLLSBYGGNAD OCH TILLGÄNGLIGHET
Länets geografiskt strategiska läge har genom historien skapat förutsättningar för möten och
handel som gett länet utmärkta förutsättningar att ta tillvara på framtida möjligheter. En
långsiktigt hållbar livsmiljö i länet förutsätter bostäder för människor i livets 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 att alla länsinvånares potential
ska komma till sin rätt. Genom fysisk och digital infrastruktur skapar läget förutsättningar för
att vara en långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion.
I det nationella uppdraget lyfts betydelsen av hållbara och effektiva fysiska strukturer som
stärker sambanden inom och mellan regioner. För att lyckas med det krävs en
sektorsövergripande samverkan och samplanering mellan Region Jönköpings län och
kommunerna, som utgår från ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara perspektiv.
Särskilt ska frågor om fysisk planering och boendemiljöer prioriteras i det regionala
tillväxtarbetet. Hur den fysiska miljön utformas har stor betydelse för såväl näringslivets
utveckling och konkurrenskraft som för utvecklingen av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Transportsystem
Jönköpings län är det sjätte största länet i Sverige sett till folkmängd och Jönköpings
kommun är den tionde största kommunen i Sverige, med Jönköping som länets största stad.
Länet har en unik strategisk position i Sverige och i Skandinavien och är en naturlig nod i
stråken mellan storstadsregionerna Stockholm/Mälardalen, Malmö/Öresund och Göteborg.
Jönköpings län har alltid varit en mötesplats och ett centrum för kreativitet och skaparkraft.
Duktiga entreprenörer och driftiga företagsledare har gjort att länet har utvecklats till en av
landets mest dynamiska småföretagarregioner.
En god tillgänglighet skapas genom bland annat effektiva, pålitliga och hållbara
transportsystem. Dessa är en förutsättning för att utvidga och knyta ihop
arbetsmarknadsregioner och att stärka kopplingen mellan stad och land. Även när det gäller
tillgänglighet och attraktiva miljöer är digitaliseringen och infrastruktur för denna central.
Framgångsfaktorer när det gäller attraktiva miljöer är helhetssyn och sektorsövergripande
samordning. Samordningen mellan insatser och åtgärder som regional tillväxt, transport,
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informationsteknik, klimat, miljö och energi, fysisk planering, kompetensförsörjning,
näringslivsutveckling, innovationer, bostadsbyggande, kultur och kulturmiljöer samt
servicefrågor behöver därmed stärkas i länet.
Strategiska mål: Region Jönköpings län verkar för att; alla har lika möjlighet att delta och
bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle som präglas av
jämlikhet, jämställdhet och mångfald; utveckla tillgänglighet, främja utvecklingen av
koldioxidsnåla, energieffektiva infrastrukturer och transporter
EN SMART REGION – NÄRINGSLIV OCH INNOVATION
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.
För långsiktig tillväxt och utveckling krävs det att länet tar det bästa ur den industriella
traditionen – den tekniska nyfikenheten, anpassningsförmågan och pionjärandan som präglat
företagen och länet i stort – in i en ny tid. I framtiden handlar det om att behålla och driva på
en långsiktigt hållbar utveckling av nuvarande industri. Det handlar också om att stärka
utbildningskulturen, höja den formella utbildningsnivån i befintligt näringsliv och att bryta de
könssegregerade utbildningsvalen. En stark industri är av stor betydelse för länet även
framöver men en breddning av näringslivet är en viktig faktor för länets fortsatta utveckling.
Därför måste nya näringar och affärsmöjligheter stödjas och stimuleras för att få möjlighet att
växa.
Strategiska mål: Region Jönköpings län strävar efter det hållbara samhället med tillväxt av
jobb och företag i hela länet, utvecklade forsknings- och innovationsmiljöer, jämställdhet,
integration och mångfald, en miljödriven näringslivsutveckling samt ökad konkurrenskraft för
landsbygdsföretag.
EN KOMPETENT REGION – UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Förmågan att attrahera, behålla och utveckla kompetenser är helt avgörande för att säkra
näringslivets och den offentliga sektorns behov av medarbetare och 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, Arbetsförmedlingen och
arbetsmarknadens parter säkerställs den långsiktiga kompetensutvecklingen och
matchningen på arbetsmarknaden i hela länet.
Covid-19 har medfört ytterligare utmaningar och krav på en omställning. Vår förmåga att
bidra till omställning av arbetskraft från områden med minskade behov till områden med brist
på arbetskraft är en avgörande faktor i arbetet med att motverka fattigdom, utanförskap samt
näringslivets konkurrenskraft.
Strategiska mål: Region Jönköpings län bidrar till att alla människor kan säkra sin egen
försörjning genom ett arbete, en väl fungerande arbetsmarknad och varaktigt ökad
sysselsättning, stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv samt till att matchningen på
arbetsmarknaden i länet stärks.
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VERKTYG FÖR ATT LEDA REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING
Utvecklingen i länet ska kontinuerligt analyseras, följas upp och utvärderas. Utifrån dessa
analyser ska resultatet av det regionala tillväxtarbetet årligen redovisas till regeringen. I
denna analys ska särskild hänsyn tas till funktionella regionala samband inom som över länsoch landsgränserna samt olika typer av landsbygder och tätorter. Analysen ska göras utifrån
social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet med kön som övergripande indelningsgrund.
Arbetet med strukturbilder ska utvecklas och ansvaret för den övergripande
samhällsplaneringen förflyttas stegvis över till regionerna. I det nationella uppdraget anges
att de regionala utvecklingsaktörerna ska stärka och utveckla analyskapacitet och
kompetens avseende såväl kvalitativa som kvantitativa regionala analyser. Detta är ett
arbete som behöver intensifieras och breddas för att klara de nationella redovisningarna och
för att utveckla den sektorsövergripande samverkan och samplaneringen med kommunerna.
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Kultursamordning

För att synliggöra regionens kulturliv, krävs en kultursamordnare som samlat kan ge en bild
av dess mångfald och rikedom. En kulturchef är viktig för att utveckla och stärka kulturen.
Detta material bör kontinuerligt uppdateras och göras tillgängligt för regionens invånare.
Underlaget kan även tjäna som överblick i en rättvis fördelning av stödjande insatser. Därtill
finns fördelar genom samordning med andra regioner i Regionsamverkan Sydsverige. En
kulturinventering behövs för att ta tillvara på alla fantastiska amatörer och kulturarbetare runt
om i regionen. Syftet med kulturinventeringen är att få en översikt kring alla lokala
konsthallar, amatörföreningar, utställare etcetera för att sedan inleda ett arbete med att lyfta
fram och sprida kunskap om all den kultur som finns i regionen. Det behövs också
fortlöpande kulturvaneundersökningar som både beskriver invånarnas kulturmönster men
också pekar på ”vita fläckar” dit regionens kulturinsatser inte når.

Kultur och hälsa

Projekt inom kultur och hälsa är av största betydelse. Men vi vill gå ännu längre och instifta
specifika tjänster för arbetet med kultur och hälsa. Kulturen har genom framgångsrika projekt
i regionen visat sig vara ovärderliga att genom sina olika uttryck ge förbättrad hälsa och
välbefinnande till olika patientgrupper. Dans, film, litteratur, bildkonst, teater, musik
tillsammans med en god miljö är hälsobringande och har ett stort egenvärde i sig. Digital
teknikhjälp att nå ut i länet är ett gott komplement. Vänsterpartiet vill att sjukhusclowner finns
på alla tre sjukhusen i regionen. Ett annat utvecklingsområde är bruket av VR-teknik som
medför att patienter både kan uppleva bildkonst och få naturupplevelser utöver sina fysiska
möjligheter. En vision för detta ändamål ska tas fram.

Smålands Musik och Teater

Det är nödvändigt att Region Jönköpings län stödjer kulturhuset Spira och Smålands Musik
och Teater i dess arbete med att utvecklas och att som regionteater nå ut i hela länet.
Småland Musik och Teater bör också samverka med regionens lokala grupper inom teater,
dans, musik, opera och annan musikteater.
Tillgängligheten är inte enbart geografisk, utan även ekonomisk. Det är av största vikt att
biljettpriser till Regionens utbud hålls i den nivå som gör det möjligt för regionens
medborgare att ha råd med återkommande teater- eller konsertbesök. Kostnaderna för
externa amatörer som vill nyttja kulturhuset Spira ska ses över.
Smålands Musik och Teater har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska, som
nav för länets scenkonst, verka i länets samtliga kommuner. Samverkan ska ske med det fria
professionella kulturlivet, ideella krafter och civilsamhället. Smålands Musik och Teater ska
bidra till att bredda intresset och engagemanget för kulturen i allmänhet och scenkonsten i
synnerhet. Genom teaterensemble och orkester, Jönköpings Sinfonietta, är Smålands Musik
och Teater den största arbetsgivaren för de professionella aktörerna i länet inom scenkonst.
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar framtagandet och uppsättandet av
egna produktioner inom musik, teater och dans med verksamhetens egna resurser som
grund. Verksamhet ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och
säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla
långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer.
Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas.
Smålands Musik och Teaters verksamhet utgår ifrån kulturhuset Spira i Jönköping. I den
ingår att ansvara för utbuden på Spiras fyra scener som ska ha ett brett innehåll. Detta
säkerställs genom egna produktioner, samarbeten, inköpta produktioner samt uthyrningar.
Även konferenser med kulturinslag arrangeras.
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Ett särskilt riktat uppdrag finns gällande länets barn och unga. 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 lågoch högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan biljettkostnad. Kostnader för
resor måste ses över tillsammans med kommunerna. En uppgörelse med kommunerna kring
detta är eftersträvansvärd eftersom skolornas ekonomiska möjlighet varierar och den del
skolor ligger långt i från Kulturhuset Spira. Skolor i utkanten får betala dyra resor till Spira
medan skolor som ligger i närhet till Kulturhusets Spira kan ta sig dit gratis. Det är alltså olika
ekonomiska förutsättningar för länets skolor att ta sig hela länets kulturhus.

Barn och unga

I kulturplanen framgår att Regionen är beredd till ett större åtagande än tidigare, när det
gäller samordning med kommunernas verksamheter. Här finns en fördjupad ambition för
barns och ungas upplevelser av kultur i samverkan med regionens kulturskolor. I
grundskolan bör elever ges strukturerade tillfällen till upplevelser av scenkonst enligt en
trappstegsmodell som anpassas till varje stadium. Satsningar på barn och ungas
tillgänglighet och möjlighet att få tal del av kulturupplevelser skall prioriteras. En viktig del i
det är ett tätt samarbete med länets kommuner kring transporter till kulturarrangemang samt
att ett kontinuerligt kulturutbud erbjuds länets skolelever vid fasta årsintervaller. I det arbetet
skall elever få ta del av föreställningar men också själva erbjudas att skapa och medskapa.

Amatörsamverkan

Region Jönköpings län ska arbeta fram en policy för att beskriva samverkan mellan
amatörföreningar och yrkesverksamhet inom dans, konst, teater och musikverksamhet för att
möjliggöra goda och likvärdiga villkor för amatörföreningar i länet. I policyn bör beskrivning
av bidragsformer lyftas fram och förtydligas för att hitta nya vägar till amatörerna i regionen.
Det inbegriper också förutsättningar för amatörerna att vara på Spira till rimliga
hyreskostnader. Regionen ska arbeta för ett nytt system för kulturstöd skapas, där det tydligt
ska finnas riktlinjer för vem som har rätt att besluta om de olika stöden samt att hjälp ges
med hur dessa insatser ansöks. Stödet till kulturprojekt runt om i länet behöver stärkas.

Konst

Stora mängder konst finns i Regionens ägo. Dessa utnyttjas på många olika sätt. De hänger
på väggar i väntsalar och korridorer eller står som skulpturer i gröna miljöer. Åter andra har
fått sina öden beseglade och samlar nu damm i arkiv. Det finns många olika anledningar till
att verk har arkiverats. Det kan vara konstverk som är slitna eller förlegade, ansetts
provocerande eller som historiskt vittnar om en svunnen tid. Det inte är lämpligt att ställa ut
kontroversiella konstverk var som helst men dessa alster kan vara intressanta att beskåda ur
ett nytt perspektiv. Det är ett klokt resursutnyttjande att på något sätt använda den konst
Regionen har i sin ägo. Den har trots allt oftast inköpts för skattemedel. Det skulle kunna
handla om utställningar eller tillverkandet av en förteckning som möjliggör för medborgarna
att få betrakta dessa verk.

Museer och arkiv

Länsmuseet i Jönköpings län ges medel att utveckla sin verksamhet, samt att de kan
återupprätta sitt tidigare framgångsrika arbete med länets skolor. Det är vår önskan att
berörda parter bland annat region och kommun skjuter till de medel som krävs för att klara av
sitt uppdrag.
En rad större och mindre muséer inom Jönköpings län behöver inventeras och dess kulturarv
och vår samtid presenteras. Museet Vandalorums verksamhet i Värnamo räknas till de
större, medan Tällängs konsthall utanför Vetlanda hör till de mindre. I den kartläggningen
torde Smålands Konstnärsförbund och Smålands Konstarkiv vara behjälpliga.
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Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet,
stiftare av Jönköpings läns museum. Verksamheten är baserad på statens kulturpolitiska mål
(resultatet av SOU2009:16). Särskilt centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande
kulturarv, som bevaras, används och utvecklas”. Museet ska arbete för att människor får
möjlighet att ta tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar
finns för att utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker
utifrån de nationella målen för kulturmiljöarbetet.
Region Jönköpings län ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Jönköpings
kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler. Stiftelsen Jönköpings läns
museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta aktiv del av sin historia, nutid
och framtid. Jönköpings läns museum verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
Uppdragsbeskrivningen uppdateras med ett utvecklat regionalt arbete där fokus ligger på
samarbete med länets kommuner.
Arkivens betydelse för demokrati och lärande kan inte nog mycket betonas. Det gäller såväl
fysiska arkiv som digitala och utvecklingen av e-arkiv. Här krävs en samordning, utveckling
av innehållet och ökad tillgänglighet.

Bibliotek

Bibliotekslagen har som avsikt att verka för demokrati, kunskapsförmedling och främja
litteraturens ställning. Tillgängligheten innebär tillgång till bibliotek, medierna och information
fysiskt och digitalt. De är också viktiga mötesplatser. Länsbiblioteket ska stödja
folkbiblioteken och deras filialer som viktiga aktörer i detta arbete. De bör finnas i geografiska
närområden och på sjukhus.

Vandringsleder – tillgänglighet

Vandringsleder och vår gemensamma miljö är viktiga för kultur och folkhälsa. Dessa två
begrepp går ofta hand i hand. Det är därför viktigt att Regionen är en medspelare i att rusta
upp vandringsleder och andra gemensamma miljöområden. Det är på många håll i länet ett
underhållsarbete som brådskar.
Smålandsidrotten/SISU idrottsutbildarna som är Riksidrottsförbundets regionala gren, verkar
i Jönköpings län. Idrottskonsulenternas verksamhet i länet ska uppmärksammas. Särskilt
stöd bör ges till arbetet med barn- och ungdomsgrupper i samarbete med länets kommuner.
För att få ett väl förankrat kulturutbyte över hela länet har det skapats ett samarbetsforum
mellan kommunerna och Regionen. Kulturresor med kollektivtrafiken är en viktig del i att ge
alla medborgare tillgänglighet till kultur. Att använda sig av tillgänglighetsbussar är bra.
Regionen bör se över möjligheten att köpa in en buss likt Solbussen i Region Kalmar län
som möjliggör för människor med funktionsnedsättningar att ta del av naturupplevelser.

Regional kulturplan

Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet.
Målet med modellen är att öka utrymmet för regionala prioriteringar och variationer vilket
innebär att Region Jönköpings län ansvarar för fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för fördelningen. Kulturplanen
är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det regionala konstoch kulturlivet. Kulturplanen har tagits fram i samråd med länets kommuner och andra
regionala aktörer och anger inriktning för kulturpolitiken och därmed i första hand hur
befintliga resurser ska disponeras. Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen
har uppföljningsbara uppdragsbeskrivningar. De satsningar och prioriteringar som beskrivs i
den regionala kulturplanen har uppföljningsbara handlingsplaner. Det är viktigt att vi inte
blandar ihop det fria kulturlivet med våra egna intuitioner när det kommer till projektbidrag.
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Det är inte bra att regionens egna verksamheter konkurrerar med det fria kulturlivet om
samma bidragsmedel.

Kultur och utveckling

Kultur och utveckling är en verksamhet som, med den regionala kulturplanen som grund,
arbetar strategisk för att stödja länets aktörer inom musik, teater, dans, film, bild och form,
bild och form gestaltning, hemslöjd samt litteratur och regional biblioteksverksamhet
Med sin kompetens ska verksamheten förbättra förutsättningarna för ett rikt kulturliv och
stimulera utvecklingen av densamma. Verksamheten sker i dialog med och mellan
civilsamhället och länets kulturaktörer. Verksamheten har i uppdrag att vara främjande,
kunskapsbärande och bildande. Kultur och utveckling ansvarar för att utveckla de stöd som
utgår till kulturlivet.
I verksamheten kultur och utvecklings uppdrag ingår att svara för forum och möten för dialog
mellan kulturaktörerna och Region Jönköpings län. Samråd och samverkan med länets
kommuner, civilsamhället, studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del
av verksamheten.
Genom den konstnärliga gestaltningen bidrar verksamheten till stimulerande miljöer i Region
Jönköpings läns lokaler. Konstnärer, nationella såsom internationella, ges möjlighet till arbete
och länets invånare får tillfälle att möta samtidskonst i sin närmiljö. Kultur och utveckling
verkar utifrån den beslutade uppdragsbeskrivningen.
INTERNATIONELLT SAMARBETE
För att möta de samhällsutmaningar som länet står inför, ökad global konkurrens, den
demografiska utvecklingen, samt klimat-, miljö- och energifrågorna, krävs det internationellt
samarbete. Företagen och arbetskraften rör sig på en global marknad och därför behöver det
finnas ett internationellt perspektiv på det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Strategiska samarbeten och partnerskap behöver etableras inom Sverige och i andra länder
för att stödja näringslivet utveckling. EU-samarbetet sätter ramarna för många
utvecklingsfrågor och påverkar också förutsättningarna genom de fonder och program som
möjliggör och skapar incitament för projekt, företagsutveckling och innovation.
Länet behöver också i än högre grad dra nytta av globaliseringens möjligheter genom en
starkare delaktighet i de globala värdekedjorna. Förutsättningarna för direktinvesteringar
behöver ständigt utvecklas och företagens exportmöjligheter behöver stärkas. De globala
värdekedjorna skapar nya förutsättningar för små och medelstora företag att delta i de
globala marknaderna exempelvis som underleverantörer eller som leverantör av
specialiserade insatsvaror. Värdet av tillverkade produkter blir alltmer beroende av de
tjänster som säljs tillsammans med varorna. Kunskapsbaserat kapital och innovation blir allt
viktigare. Globaliseringen ställer därmed nya krav på näringslivet och samhällets förmåga att
utvecklas och möta de utmaningar som finns – vilket också innebär möjligheter.
I ett ökat internationellt samarbetet ges det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen
nya möjligheter. Genom Erasmusprogram och utbyte på högre utbildning- och forskarnivå
kan ny kompetens tillföras länet.
Det regionala utvecklingsarbetet behöver i högre grad stödja de offentliga aktörerna och
företagen i länet genom en större internationell utblick som kan främja utveckling, lärande,
gränsöverskridande samarbeten samt frigöra utvecklingspotentialen hos de små och
medelstora företagen och bidra till fler affärsmöjligheter.
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Region Jönköpings län är medlem i Assembly of European Regions (AER) där Region
Jönköpings län har en politisk representation och tillsammans med övriga Smålands län,
Blekinge och Halland och lärosätena i länen driver ett Brysselkontor. För medborgarna finns
Europa Direktkontoret som arrangerar aktiviteter på skolor, arbetsplatser och offentliga
arenor i syfte att höja kunskapen om EU och internationaliseringen för allmänheten.
Bedömningen är att medlemskapet i AER och kostnaderna för det överväger den lilla nyttan
som finns med ett medlemskap baserat på erfarenheten hittills. Därför påbörjas ett arbete
med att avveckla regionens deltagande i AER.
Naturbruksskolorna har sedan många år ett utbyte med flera länder i Europa. Skolornas
elever kan göra delar av sin praktik på företag inom gröna sektorn i ett antal länder som
regionen samverkar med. Samverkan sker inom ramen för Erasmus och finansieras
därigenom. Även folkhögskolorna har internationellt utbyte vilket bidrar till Agenda 2030:s
genomförande i andra länder.

158

Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet på följande ändrings- och
tilläggsyrkanden:
att regionen i samarbete med Smålands turism tar fram en applikation för turister och
invånare som visar ”Intressepunkter”. Intressepunkterna kan exempelvis vara ekologisk
gårdsförsäljning, konsthallar, hembygdsgårdar och andra lokala sevärdheter.
att ytterligare en miljon tillförs länsmuseet för att möjliggöra större lokal närvaro,
pedagogiska insatser, i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan för 2021-2023.
att en utökad kultursatsning genomförs riktat mot skolorna i länet med syfte att fler barn skall
få möjligheten att ta del av och delta i kulturaktiviteter. Finansiering i enlighet med
Vänsterpartiets flerårsplan för 2021-2023.
att mer resurser avsätts till potten där det fria kulturlivet kan söka bidrag ifrån. Tre miljoner
ytterligare avsätts för ändamålet i enlighet med Vänsterpartiets flerårsplan 2021-2023.
att en kulturvaneundersökning genomförs under 2022.
att ett industriråd bestående av bland annat arbetsmarknadensparter, regionen och
utbildningsväsendet inrättas.
att Smålands musik och teater får det prioriterade uppdraget att nå ut i hela länet.
att det regionala priset vid uthyrning av lokaler i Spira sänks för att harmonisera med
exempelvis Jönköpings Teater eller andra lokaler med liknande kapacitet.
att Smålands musik och teater ska redovisa antal besök ute i länet och att det skall ske
separat för varje verksamhetsområde.
att antalet unika tätorter i länet som där SMOT har någon form av verksamhet skall
redovisas årligen för att få inblick i hur många tätorter utöver residensstäderna i respektive
kommun som får besök. Redovisning sker per verksamhetsområde.
att en hållbarhetsutvecklare rekryteras med fokus på att hjälpa företag med grön omställning.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 98
Bilaga till budget 2022 - Principer för prissättning vid
kulturhuset Spira
Diarienummer: RJL 2021/130
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2022
till Regionstyrelsen.
Sammanfattning
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och
verksamhetsplan 2022 samt flerårsplan 2023-2024 till budgetberedningen.
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för
prissättning vid Kulturhuset Spira.
Beslutsunderlag
 Missiv daterad 2021-06-02
 Bilaga Principer för prissättning 2022 vid Kulturhuset Spira
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Dan Sylvebo (-) anmäler at han återkommer på nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2021-06-02

1(1)

RJL 2021/130

Regionstyrelsen

Bilaga till budget och verksamhetsplan
2022 med flerårsplan 2023-2024 –
Principer för prissättning vid
kulturhuset Spira 2022
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2022 till
Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och verksamhetsplan
2022 samt flerårsplan 2023-2024 till budgetberedningen.
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för prissättning
vid Kulturhuset Spira.

Information i ärendet
Sedan tidigare finns beslut om att införa dynamisk prissättning på biljetter och vid
lokaluthyrning av Kulturhuset Spira. Föreliggande förslag är en sammanfattning
av dessa principer.

Beslutsunderlag



Missiv daterad 2021-06-02
Bilaga Principer för prissättning 2022 vid Kulturhuset Spira

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Regional utveckling
Smålands Musik och Teater
REGIONLEDNINGSKONTORET

Jane Ydman
Regiondirektör

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör
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BILAGA
2021-05-17

1(2)

RJL 2021/130

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Principer för prissättning vid
Kulturhuset Spira 2022
Biljettpriser
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann.
 Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal.
 Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner.
 Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas.
 Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med
biljettsläpp och fler biljetter släpps fler baserat på efterfrågan.
 Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper.
 Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för
enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda
prisintervallet.

Uthyrning av lokaler
Grundläggande principer:
 Flexibel prissättning utifrån rådande förhållanden så att en hög nyttjandegrad
av lokalerna uppnås.
 Marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte snedvriden
konkurrens uppstår.
 Möjlighet till rabatterade priser för att möjliggöra tillgänglighet för
lokala/regionala organisationer samt det fria kulturlivet.
 Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som
regionen använder som allmänt uppräkningstal.
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Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser.

Ordinarie pris

Rabatterat pris
fria kulturlivet *

Pris heldag
En scentekniker ingår,
övrigt tillkommer

Namn på lokal

Konsertsalen

65 300

26 100

Teatern

52 400

21 000

Kammaren

30 400

12 200

Cafescenen inkl Cafefoaje

18 800

7 500

Enbart Cafefoajen

4 000

1 600

Balkongerna

5 300

2 100

Hela Foajen

20 000

7 800

* Aktörer som inte har en anställning i en kultur institution eller anlitas av en.

Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 99
Uppdragsbeskrivningar - Smot och sektionen för
kulturutveckling
Diarienummer: RJL 2018/456
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Godkänna revideringen av uppdragsbeskrivningar för Smålands
Musik och Teater och Sektionen för Kulturutveckling.
2. Godkänna föreslagna ändringar och tillägg enligt bilaga1.
3. Godkänna att uppdragsbeskrivningarnas giltighetsperiod förlängs till
och med år 2022.
Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar för
uppdrag till och uppföljning av regionala kulturverksamheter inom ramen
för kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer den regionala kulturplanen
och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera enligt de
nationella och regionala kulturpolitiska målen, den regionala
utvecklingsstrategin samt kulturplanens prioriteringar.
Beslutsunderlag
 Budget med flerårsplan, RJL 2020/76
 Regional Kulturplan RJL 2016/2976
Följande handlingar ur ärende RJL 2018/456:
 Tjänsteskrivelse, Revidering och förlängning av
uppdragsbeskrivningar till resterande verksamheter inom
kultursamverkansmodellen daterad 2021-05-04
 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Smålands Musik och
Teater, revidering 2021, version 2
 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Sektionen för
kulturutveckling, revidering 2021, version 2
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordförande överlämnar ändrings och tilläggsyrkanden enligt Bilaga 1.
Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
2

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Ändringsyrkanden

Uppdragsbeskrivning 2018-2022 för Smålands Musik och Teater
Under Verksamhetsbeskrivning. Ändra första meningarna enligt följande:
Smålands Musik och Teater är Region Jönköpings läns regionteater och regionmusik sammanslaget.
Verksamheten finns till för länets invånare och har till uppdrag att verka i hela länet med god närvaro
i samtliga kommuner. Smålands Musik och Teater är med sin teaterensemble och sinfonietta länets
största arbetsgivare för konstnärlig personal.

Något längre ned:
Genom sitt arbete med utveckling och främjande av scenkonst… (forts. som det står)

Sista meningen:
Smålands Musik och Teater driver scenkonsthuset Spira i Jönköping med fyra scener. Här bedrivs
även konferensverksamhet med kulturinslag, dock underordnat kulturupplevelser för allmänheten.

Under Uppföljningsprocess:
Under Avstämning och uppföljning:
Uppföljning och avstämning genomförs under hösten då verksamheten ger en muntlig avstämning
mot uppdragsbeskrivningen och budget samt uppföljning av april månads dialog.

Detta medför även justering i tidplanen enligt följande:
September-November Avstämning och uppföljning genomförs.

Under ”Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten”
Sista punkten ändras enligt:
Verksamheten ska utveckla och främja goda förutsättningar för scenkonsten i länet. Detta görs bland
annat tillsammans med Sektionen för kulturutveckling inom Regional utveckling, Riksteatern
Jönköpings län och andra lämpliga regionala aktörer.
Ny punkt läggs till:
Verksamhetens resurser ska fördelas så att Smålands Musik och Teater har en bred kulturverksamhet
med scenkonstproduktioner som kommer hela länet till del samt god samverkan med det fria
kulturlivet.
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Under ”Öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter”:
Lägg till i punkt tre enligt:
Samverka med det fria kulturlivet för att stärka detsamma och dess möjligheter, bland annat genom
årlig dialog.
Ändra sista punkten enligt:
Skapa goda förutsättningar i sin helhet för det fria kulturlivet i länet att utöva kulturverksamhet i
Kulturhuset Spira.

Under ”Övergripande uppdrag”
Lägg till som en sjunde punkt:
Verka för samarbetsavtal med länets kommuner.
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Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och
attraktivitet

Revidering och förlängning av
uppdragsbeskrivningar till resterande
verksamheter inom
kultursamverkansmodellen
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Godkänner revideringen av uppdragsbeskrivningar för Smålands Musik
och Teater och Sektionen för Kulturutveckling.
2. Godkänner att uppdragsbeskrivningarnas giltighetsperiod förlängs till och
med år 2022

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

Information i ärendet
Föreliggande förslag omfattar två av verksamheterna inom
kultursamverkansmodellen:
 Smålands Musik och Teater
 Sektionen för kulturutveckling
Uppdragsbeskrivningar för kultursamverkansmodellens verksamheter har
reviderats i enlighet med budget och flerårsplan som beslutades av
Regionfullmäktige 2020-12-02. Bilagda förslag till uppdragsbeskrivningar
föreslås gälla för återstående tid av planperioden för den regionala kulturplanen.
Under revideringen fann man att uppdragsbeskrivningarna ligger i linje med
målen i budgeten och därför förslås generellt inga större justeringar förutom
följande, sammanfattningsvis:
 uppdragsbeskrivningarna har uppdaterats med aktuella årtal samt att
textavsnittet om regional utvecklingsstrategi har uppdaterats då en ny
antogs av regionfullmäktige 2019-12-03 (RJL 2017/1082).
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 Uppdragsbeskrivningarna har efter nya villkor från Kulturrådet
uppdaterats med kravet om handlingsplan för att uppfylla standard
WCAG 2.1 för sina webbplatser och mobila applikationer enligt gällande
EU-direktiv. (Gäller tillgänglighetsanpassning)
 Verksamheten Kultur och utveckling har i och med omorganisationen för
Utbildning och kultur med Regional utveckling bytt namn till sektionen för
kulturutveckling. Detta har uppdaterats på samtliga ställen i de
uppdragsbeskrivningar där verksamheten nämns.
 Samverkan mellan regionens egna kulturverksamheter, sektionen för
kulturutveckling och Smålands Musik och Teater, har tydliggjorts i
respektive uppdragsbeskrivning. Respektive verksamhetsbeskrivning har
uppdaterats. Samt så har tidsplanen uppdaterats med en avstämning inför
nämnden i oktober för verksamheterna då de är regionens egna
verksamheter.
 Huvudansvaret för utvecklingsuppdraget gällande scenkonst gentemot ex.
målgruppen fria konstnärer och aktörer, har efter samråd med berörda
verksamheter tydliggjorts i uppdragsbeskrivningarna för sektionen för
kulturutveckling och Smålands Musik och Teater.

Beslutsunderlag
 Budget med flerårsplan, RJL 2020/76
 Regional Kulturplan RJL 2016/2976
Följande handlingar ur ärende RJL 2018/456:
 Tjänsteskrivelse, Revidering och förlängning av uppdragsbeskrivningar till
resterande verksamheter inom kultursamverkansmodellen.
Daterad 2021-05-04 (Dok.ID 182432)
 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Smålands Musik och Teater,
revidering 2021, version 2 (Dok.ID 182407)
 Bilaga, Uppdragsbeskrivning 2018-2022 Sektionen för kulturutveckling,
revidering 2021, version 2 (Dok.ID 182365)

Beslut skickas till
Regional utveckling, sektionen för kulturutveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Ulf Fransson
Tf. Regional utvecklingsdirektör
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Smålands musik och teaterFörvaltningsnamn
Revidering 2021

Uppdragsbeskrivning 2018-2022
Smålands Musik och Teater
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för Smålands Musik och Teaters
regionala uppdrag 2018-2022, med möjlighet för årlig revidering.
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.
Regional kulturplan 2018-2022
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål:
 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både
bredd och spets.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga
verksamhetsområden ska arbeta:
 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog.
Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande
horisontella mål som är relaterade till modellen:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Regional utvecklingsstrategi >>2035
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2035.
Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att Jönköpings län år 2035 är
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla människor trivs,
utvecklas och mår bra. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig
därför till den regionala utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den
regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma
målsättningar.
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex strateginområden
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket strategiområde de är
verksamma inom:
• En hållbar region
• En attraktiv region
• En tillgänglig region
• En smart region
• En kompetent region
• En global region
Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.
Som en del av Region Jönköpings län styrs och påverkas Smålands Musik och
Teater av de regionala styrdokument som finns, exempelvis budget med
verksamhetsplan.

Verksamhetsbeskrivning
Smålands Musik och Teater är Region Jönköpings läns regionteater och
regionmusik sammanslaget med en teaterensemble och en sinfonietta och är
därmed Jönköpings läns största arbetsgivare av konstnärlig personal.
Verksamheten finns till för länets invånare och har i uppdrag att verka i hela länet
med god närvaro i samtliga kommuner. Verksamheten ska bidra till ett bra liv i en
attraktiv region genom att i första hand med egna ensembler producera
professionell scenkonst. Smålands Musik och Teater ska erbjuda ett varierat utbud
av musik, teater och dans för barn, ungdomar och vuxna. För att nå en bred
variation i utbudet kompletteras de egna produktionerna med gästspel och
samarbete med externa arrangörer och det regionala kulturlivet. Samverkan i olika
former med länets kommuner, det fria kulturlivet och amatörgrupper inom musik
och teater ska vara en viktig del i verksamheten och skapa förutsättningar för nya
mötesplatser, nya utövare och ny publik. Genom att bidra till arbetet med
utveckling och främjande för scenkonst ska man väcka och stimulera intresse för
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scenkonst, och stötta och involvera morgondagens kulturaktörer. Smålands Musik
och teater driver också scenkonsthuset Spira i Jönköping med fyra scener, där
även konferensverksamhet med kulturinslag bedrivs dock underordnat
huvuduppdraget.

Uppföljningsprocess







Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en
kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och
tjänstemän och verksamheten representeras av
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
Avstämning och uppföljning. I oktober ska verksamheten ge en muntlig
avstämning mot uppdragsbeskrivningen och budget samt uppföljning av
dialogen i april, inför nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet på nämndens sammanträde i oktober.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidsplan
Mars

Årlig uppföljning/planrapport:
Kvantitativ och kvalitativ redovisning
som förs vidare till Kulturrådet, med
verksamhetsberättelse som relaterar till
uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog.
Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan
och uppdragsbeskrivningarna samt
dialog med staten.
Avstämning och uppföljning inför
ANA-nämnden.
Politiskt beslut om revidering av
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.
Politiskt beslut om budget.

April
Maj-oktober

Oktober
November
December

Uppdrag 2018-2022
Smålands Musik och Teater ska långsiktigt planera och agera enligt de nationella
och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt regionens
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utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med verksamhetens
egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från de
viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2022 för aktuellt
verksamhetsområde.
Det regionala uppdraget för Smålands Musik och Teater 2018-2022 innefattar att:
säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten
 Utgöra en professionell scenkonstinstitution samt ett nav för scenkonsten i
länet.
 Producera och/eller arrangera musik, teater och dans av hög kvalitet med
både spets och bred för barn, unga och vuxna.
 Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer.
 Arbeta för att öka jämställdhet i produktion och de konstnärliga
processerna.
 Verksamheten ska bidra till utvecklingsarbetet inom scenkonst
tillsammans med sektionen för kulturutveckling inom Regional utveckling,
Riksteatern Jönköpings län och andra lämpliga regionala aktörer för att
skapa bättre förutsättningar för scenkonsten i länet.
öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas
verksamheter
 I samarbete med relevanta aktörer genomföra projekt med fokus på digital
tillgänglighet.
 Utifrån Kulturhuset Spira verka och bedriva turnéverksamhet med hög
kvalitet. Främst i länets 13 kommuner och vid möjlighet på den nationella
kulturarenan.
 Samverka med det fria kulturlivet.
 Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med
funktionsvariationer.
 Skapa förutsättningar för det fria kulturlivet i länet att utöva
kulturverksamhet i Kulturhuset Spira.
främja barns och ungas möte med scenkonsten
 Stärka och utveckla sin verksamhet för barn och unga i hela länet.
 Medverka till att stärka det kulturpedagogiska arbetet, i samverkan och i
samarbete med länets kulturskolor.
främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och
ideella scenkonstlivet och kommunerna.
 Vara delaktiga i kunskapsutveckling och produktionssamarbete inom
dansområdet i Regionsamverkan Sydsverige.
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Samverka och samarbeta med civilsamhället, länets kommuner, det fria
kulturlivet samt med andra regionala och interregionala
kulturverksamheter.
Främja samverkan med andra samhällsområden, till exempel näringsliv,
skola, vård och omsorg och utbildning.
Samverka och samarbeta med regionens övriga verksamheter inom
Regional utveckling (främst med sektionen för kulturutveckling)
och Folkhälsa och sjukvård.

Övergripande uppdrag
 Utveckla strukturer för samråd inom berört konst/bildningsområde.
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s
barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Främja interkulturella möten.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens
roll för god hälsa.
 Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som
möjligt.
 Säkerställa en hög beläggningsgrad på Spiras scener med ett varierat
kulturinnehåll för allmänheten.
Handlingsplaner
 Smålands Musik och Teater har en handlingsplan för tillgänglighet för
enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp
och uppdateras under planperioden.
 Smålands Musik och Teater har handlingsplaner för likabehandling samt
nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och uppdateras
under planperioden.
 Likabehandlingsplanen ska uppdateras löpande med aktuella åtgärder för
att förebygga och motverka sexuella trakasserier.
 Smålands musik och teater ska uppfylla standard WCAG 2.1 för sin
webbplats och mobila applikationer enligt gällande EU direktiv.
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Sektionen för kulturutvecklingFörvaltningsnamn
Version revidering 2021

Uppdragsbeskrivning 2018-2022
Sektionen för kulturutveckling
Följande uppdragsbeskrivning har tagits fram för sektionen för kulturutvecklings
regionala uppdrag 2018-2022, med möjlighet för årlig revidering.
Uppdragsbeskrivningen grundas i den regionala kulturplanen, nationella
kulturpolitiska mål samt regional utvecklingsstrategi.
Regional kulturplan 2018-2022
Region Jönköpings läns övergripande kulturpolitiska mål:
 Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både
bredd och spets.
I kulturplanen fastställs följande prioriteringsområden utifrån vilka samtliga
verksamhetsområden ska arbeta:
 kulturell infrastruktur
 villkor för konstnärligt skapande
 fokus på barn och ungas kultur
 tillgängligt kulturliv
 interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog.
Nationella kulturpolitiska mål
För att förverkliga ett kulturliv för alla ska de regionala verksamheter som erhåller
medel inom kultursamverkansmodellen ta särskild hänsyn till följande
horisontella mål som är relaterade till modellen:
 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla
sina skapande förmågor
 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
 främja ett levande kulturarv, som bevaras, används och utvecklas
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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Regional utvecklingsstrategi >>2035
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2035.
Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att Jönköpings län år 2035 är
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla människor trivs,
utvecklas och mår bra. De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig
därför till den regionala utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den
regionala utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma
målsättningar.
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex strategiområden
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket strategiområde de är
verksamma inom:
• En hållbar region
• En attraktiv region
• En tillgänglig region
• En smart region
• En kompetent region
• En global region
Övriga styrdokument
Utöver de regionala och nationella styrdokument och mål som varit grund för
uppdragsbeskrivning finns verksamhetsspecifika styrdokument som påverkar
verksamhetens inriktning. Utöver de som listas här finns övergripande
styrdokument och lagar, exv. FN:s barnkonvention, lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk, diskrimineringslagen etc.
Som en del av Region Jönköpings län styrs och påverkas sektionen för
kulturutveckling av de regionala styrdokument som finns, exempelvis budget med
verksamhetsplan. Sektionen för kulturutveckling påverkas av och förhåller sig
även till bibliotekslagen (SFS 2013:801) samt MU-avtalet.
MU-avtalet är ett ramavtal för konstnärers ersättning för medverkan vid
utställningar och har tecknats mellan svenska staten, representerad av Statens
kulturråd, Konstnärernas Riksorganisation, Föreningen Sveriges
Konsthantverkare och Industriformgivare, Föreningen Svenska Tecknare och
Svenska Fotografers Förbund. Avtalet trädde i kraft 2009 och reviderades 2021.
Syftet med avtalet är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer
att få betalt för utfört arbete och är bindande för statliga institutioner, men
principerna i avtalet är vägledande för samtliga utställningsarrangörer som mottar
offentligt stöd.

Verksamhetsbeskrivning
Sektionen för kulturutveckling utgör en samlande kunskapskraft gentemot länets
kulturliv. Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande och
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bildande. Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället,
studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del av
verksamheten. Sektionen för kulturutveckling deltar också i internationell
samverkan och i de nationella och regionöverskridande samtalen om kulturens
möjligheter och utveckling. Med sin kompetens ska verksamheten förbättra
förutsättningarna för ett rikt kulturliv och stimulera utvecklingen av densamma.
Verksamheten arbetar strategiskt för att stödja länets aktörer och utvecklingen
inom bild och form, gestaltning, musik, teater, dans, film, hemslöjd,
regionbibliotek, litteratur, kultur för barn och unga samt yttrandefrihet.

Uppföljningsprocess







Årlig uppföljning. I verksamhetsberättelse för föregående år ingår en
kortfattad redovisning av föregående års viktigaste aktiviteter och resultat
utifrån uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog. I april kallar Region Jönköpings län till en dialog kring det
långsiktiga uppdraget utifrån det underlag som verksamheten lämnat i
mars. Region Jönköpings län representeras av ansvariga politiker och
tjänstemän och verksamheten representeras av
ordförande/verksamhetschef samt övrig personal som verksamhetschefen
bedömer som viktiga för samtalet.
Avstämning och uppföljning. I oktober ska verksamheten ge en muntlig
avstämning mot uppdragsbeskrivningen och budget samt uppföljning av
dialogen i april, inför nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet på nämndens sammanträde i oktober.
Planrapport. Under det sista året i planperioden ska verksamheten
rapportera hur det långsiktiga uppdraget för planperioden har uppfyllts.
Region Jönköpings län har rätt att besluta om särskild utvärdering av delar
eller hela verksamheten som uppdraget berör. Verksamheten ska i så fall
bidra med att ta fram relevanta uppgifter.

Tidsplan
Mars

Årlig uppföljning/planrapport:
Kvantitativ och kvalitativ redovisning
som förs vidare till Kulturrådet, med
verksamhetsberättelse som relaterar till
uppdragsbeskrivningen.
Årlig dialog.
Region Jönköpings läns fortsatta
budgetprocess, revidering av kulturplan
och uppdragsbeskrivningarna samt dialog
med staten.
Avstämning och uppföljning inför ANAnämnden.
Politiskt beslut om revidering av
uppdragsbeskrivningar och kulturplan.

April
Maj-oktober

Oktober
November
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Politiskt beslut om budget.

Uppdrag 2018-2022
Sektionen för kulturutveckling ska långsiktigt planera och agera enligt de
nationella och regionala kulturpolitiska målen, kulturplanens prioriteringar samt
regionens utvecklingsstrategi. Det regionala uppdraget ska samspela med
verksamhetens egen verksamhetsplan. Verksamhetsspecifika uppdrag utgår från
de viljeinriktningar som anges i regional kulturplan 2018-2022 för aktuella
verksamhetsområden. Då verksamheten omfattar flertalet verksamhetsområden
har delar av uppdraget sammanfattats att gälla samtliga.
Det regionala uppdraget för sektionen för kulturutveckling 2018-2022
innefattar att:
Övergripande uppdrag
 Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och
bildningsområden.
 Utveckla det internationella och interkulturella samspelet inom berörda
konst- och bildningsområden.
 Utveckla tvärkonstnärlig samverkan.
 Samverkan med regionens andra kulturinstitutioner ska stärkas, särskilt
Smålands Musik och teater.
 Arbeta för förbättring av villkor och förutsättningar för professionella
konstnärliga utövare, och för konstnärligt skapande, inom berörda konstoch bildningsområden.
 Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av
berörda konst- och bildningsområden i länet.
 Bredda intresset för berörda konst- och bildningsområden.
 Främja samverkan mellan konst- och kulturaktörerna i länet.
 Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet.
 Driva och stödja projekt om yttrandefrihet, mångfald och demokratiska
rättigheter samt väcka uppmärksamhet för frågorna.
 Främja interkulturella möten som återspeglas i verksamheten.
 Samverka och samarbeta med civilsamhället, med det fria kulturlivet samt
med andra regionala kulturverksamheter.
 Utveckla strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda
konst/bildningsområden.
 Delta i kunskapsutvecklingen och med aktiviteter i koppling till kulturens
roll för god hälsa.
 Tillämpa barnrättsperspektivet i verksamheten utifrån FN:s
barnkonvention i ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbete.
 Delta i arbetet med att stärka barns och ungas möjligheter att ta del av och
skapa kultur i Jönköpings län.
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Barn och ungas kultur
 Stärka möjligheter för barn och unga att få skapa, uppleva och delta i
kultur.
 Bidra till ökad tillgänglighet samt utveckla infrastrukturer och samverkan.
 Omvärldsbevaka och arbeta för kunskapsutveckling.
Bild och form
 Bevaka, tillgängliggöra samt stärka samtidskonsten i länet.
Dans
 Stärka danskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform.
 Utveckla dansens infrastruktur och strukturer för samverkan i länet.
Regionbibliotek
 Verka utifrån den regionala biblioteksplanens mål och prioriteringar.
Hemslöjd
 Stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur kultur-, närings- och
hållbarhetsperspektiv.
 Tillvarata och utveckla hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap,
formspråk, tradition, kvalitet och betydelser.
Film
 Vara en samordnande kraft för regionens filmkulturella insatser inom
pedagogik, produktion samt visning.
 Delta i arbetet med att etablera en regional filmpolitik för länet.
 Stärka barns och ungas möjligheter att skapa, se och analysera film och
rörlig bild.
 Utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig
bild.
Litteratur
 Bevaka, tillgängliggöra samt stärka litteraturen och det litterära skapandet
i länet.
 Främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år.
 Främja utvecklingen av litterära mötesplatser för länets författare.
 Utveckla nätverk för författare och förlag enskilt och i möte med andra
konstformer.
 Stärka verksamheter som arbetar med professionella författare.
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Yttrandefrihet
 Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela
länet.
Handlingsplaner
 Sektionen för kulturutveckling har en handlingsplan för tillgänglighet för
enkelt avhjälpta hinder samt tillgänglig webb och e-tjänster som följs upp
och uppdateras under planperioden.
 Sektionen för kulturutveckling har handlingsplaner för likabehandling
samt nationella minoriteter och minoritetsspråk som följs upp och
uppdateras under planperioden.
 Likabehandlingsplanen ska uppdateras löpande med aktuella åtgärder för
att förebygga och motverka sexuella trakasserier.
 Sektionen för kulturutveckling ska uppfylla standard WCAG 2.1 för sin
webbplats och mobila applikationer enligt gällande EU direktiv.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 100
Justering kriterier för bidragsgivning, filmbidrag
Diarienummer: RJL 2019/2430
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna justeringarna i kriterierna för bidrag till filmprojekt.
Sammanfattning
Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län. Det
finns en större efterfrågan och mer produktion av film och rörlig bild än
tidigare. Ny teknik och förändrade distributionsformer och
konsumtionsmönster har skapat nya och skärpta förutsättningar bland annat
avseende finansiering för producenterna av innehållet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21
 Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur
RJL2019/2430
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och
attraktivitet

Förslag till justering av kriterier för
bidrag till filmprojekt
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner justeringarna i kriterierna för bidrag till filmprojekt.

Sammanfattning
Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län. Det finns
en större efterfrågan och mer produktion av film och rörlig bild än tidigare. Ny
teknik och förändrade distributionsformer och konsumtionsmönster har skapat nya
och skärpta förutsättningar bland annat avseende finansiering för producenterna
av innehållet.

Information i ärendet
Den regionala kulturplanen säger att Region Jönköpings län vill främja
konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild. Den regionala kulturplanen
pekar även ut att regional ekonomisk stimulans stödjer en spridning av
professionell kultur som en viktig aktivitet för prioriteringen att stärka konstnärers
villkor och möjligheterna till konstnärligt skapande. Syftet med projektbidrag film
är att stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län.
Justeringarna som föreslås nedan kan göras i liggande dokument ”Riktlinjer för
bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur” och skulle möjliggöra en
breddning av bidraget till filmprojekt.
Den konstnärliga filmen behöver stöttas genom att stimulera och möjliggöra
filmproduktion i Jönköpings län. Med liggande riktlinjer delas projektbidrag film
ut som enbart manus- och förproduktionsstöd, men där inspelningen av filmen
ofta äger rum i en annan del av Sverige. På så sätt förflyttas både ekonomi och
kunskap bort från länet och bidrar inte till någon tillväxt i Jönköpings län. De
föreslagna justeringarna skulle bredda bidraget och leda till att filmutövarna får en
möjlighet att bygga upp sin filmproduktion på plats i Jönköpings län.
Förändring som föreslås gäller för två textstycken på sidan 9 i
Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur:

182

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2019/2430

Produktion
Med det avses professionella scenkonstproduktioner (teater, dans, musik etcetera)
samt professionell filmproduktion. Stödet är ett förhandsbidrag och kan inte sökas
för redan genomförda produktioner. Produktioner som står för mångfald,
spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
Projektbidraget kan sökas för enskild produktion, presentation, eller
samproduktion.
- Bidrag till filmmanusutveckling och/eller filmproduktion för filmprojekt i
förproduktion-, produktion- och/eller efterproduktionsstadium. Projektet ska ha en
tydlig koppling till Jönköpings län genom ett eller flera av följande kriterier:
1. Filmaren har anknytning till länet, vuxit upp eller är bosatt, 2. Filminspelningen
sker helt eller delvis i länet, 3. Filmens historia har koppling till länet; kan vara en
händelse, person eller plats.
Bidraget kan inte ges till filmprojekt som görs under utbildning
eller till reklam-, dokumentations-, beställnings- eller informationsfilm.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21

 Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur
RJL2019/2430 Dokument ID 160422

Beslut skickas till
Regional utveckling – sektionen för kulturutveckling
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Tf. Kulturchef
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Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena
utbildning och kultur
Organisationer som får bidrag från Region Jönköpings län ska vara demokratiskt
uppbyggda och ha hälsofrämjande, inkluderande, ideologiska, opinionsbildande,
demokratiska och/eller sociala funktioner. Med demokratiskt uppbyggda avses att
medlemmarna ska ha ett reellt inflytande över verksamheten. De organisationer
som stöds av Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet över större delen
av länet. Riktlinjerna är framtagna utifrån den reviderade Policy för
bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur (RJL 2019/2430)
som antagits av Regionfullmäktige och som gäller från och med 2020-06-08.
Riktlinjerna ska komplettera policyn och underlätta bidragshanteringen i en
handläggningsprocess och skapa tydlighet gentemot ansökande parter.
Allmänna förutsättningar för bidrag och syfte med bidragsgivning finns
beskrivna i ovan nämnda policy.
Dessa riktlinjer avser bidrag inom följande utgiftsområden:
 Studiedistrikt
 Politiska ungdomsorganisationer
 Övriga ungdomsorganisationer
 Pensionärsorganisationer
 Kulturbidrag
o
o
o
o

Verksamhetsbidrag
Projektbidrag
Arrangemangsbidrag
Kultur- och arbetsstipendium

Allmänna riktlinjer för samtliga bidrag.
Ansökan
Föreningens styrelse eller utsedda firmatecknare (nedan kallad verksamhet) är
ansvarig för ansökan.
Ansökan ska göras på det sätt och vid den tidpunkt som anges för respektive
bidrag. För att ansökan ska kunna handläggas ska följande aktuella underlag
bifogas:

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Ante Jankovic

Gäller från
Version
Dokument ID
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Verksamhetens stadgar
Beskrivning av verksamhet och budget (intäkter och kostnader) för det
sökta bidraget
Organisationsnummer från Skatteverket
Uppgift om plusgiro- eller bankgirokonto

Verksamheter som samverkar kring en gemensam ansökan ska utse en verksamhet
som ansvarar för bidragsansökan.
En verksamhet som väntar på beslut om ansökta medel från annan bidragsgivare
eller om medel för verksamhet beviljats av annan bidragsgivare ska ange detta i
ansökan.

Handläggning
Handläggningsprocess genomförs enligt gällande delegationsordning för Region
Jönköpings län.
Om ansökan inte är komplett ska kompletteringar begäras in. Ansökan som inte
kompletteras inom angiven tid ska avslås.
Fördjupad granskning kan också förekomma och verksamhet kan då komma att
behöva skicka in ytterligare dokument.
Ställning ska tas till fråga om jäv inför handläggning av ansökan och beslut om
bidrag. Om jäv föreligger ska detta dokumenteras och ny
handläggare/beslutsfattare utses. Jävig är beslutsfattare eller handläggare som är:
-

Intressent i ärendet
Sakägare
Släkt med ansökande
Ställföreträdare för ansökande
Tidigare inblandad i handläggningen av ärendet
Ombud eller biträde för ansökande
eller om det i övrigt finns någon omständighet som kan rubba förtroendet
för hens opartiskhet

Bidrag ska inte beviljas till verksamhet med skatteskuld som drivs in av
Kronofogden.
Överklagande av beslut
Beslut om avslag på en ansökan om bidrag eller bidragets storlek kan inte
överklagas i särskild ordning.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Ante Jankovic

Gäller från
Version
Dokument ID
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Minskat, stoppat och återbetalat bidrag
Verksamhet som beviljats bidrag ska utan dröjsmål rapportera uppkomna
händelser under året, som medför markanta avsteg från den planerade
verksamheten utifrån det beviljade bidraget. Region Jönköpings län kan besluta
om att stoppa utbetalning eller minska bidraget eller besluta om återbetalning om
bedömning görs att verksamheten inte uppfyller villkoren för bidragsgivning, att
verksamheten ändrats eller övriga förhållanden väsentligt förändrats jämfört med
vad som angett i ansökan. Bidrag ska inte användas för att finansiera annan
verksamhet än för den som är ansökt och beviljad.

Allmänna villkor
För att få bidrag ska föreningen ha:
 Fastställda stadgar styrelse och revisorer.


En förening måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor om de når upp
till minst två av följande gränsvärden för vart och ett av de två senaste
räkenskapsåren:
-fler än 3 anställda (i medeltal)
-mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
-mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning
Samma gränsvärden ska uppnås båda åren.

 Ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring eget plus- eller
bankgirokonto firmatecknare, stadigvarande verksamhet.

Särskilda riktlinjer
Bidrag till studiedistrikt
Bidrag kan utgå till studiedistrikt som är verksamma i Jönköpings län och som
främjar länsinvånarnas intresse och behov av bildning, gemenskap och kultur.
Samt uppfyller villkoren i policyn. Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i
minst fem av länets kommuner med geografisk spridning.
Kriterier och bidragskonstruktion

Bidraget ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.
Organisationsbidraget utgör 60 procent av den totala summan och baseras på
studiedistriktens statsbidragstilldelning de två föregående verksamhetsåren.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Ante Jankovic

Gäller från
Version
Dokument ID
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Verksamhetsbidraget som utgör 35 procent och som baseras på antal genomförda
studietimmar. Resterande 5 procent fördelas på genomförda kulturarrangemang.
Ansökan ska skickas in senast 1 september för bidrag till nästkommande
verksamhetsår. Ansökan sker via framtagen ansökningsblankett.
Redovisning och uppföljning

För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och
revisionsrapport. Uppföljning görs antingen genom protokollförda besök eller
genom att årligen granska verksamhetsberättelser.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i
Jönköpings län. Det totala anslaget för bidrag till politiska ungdomsorganisationer
beslutas i Region Jönköpings läns budget.
Kriterier och bidragskonstruktion

Bidraget ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.
Organisationsbidraget räknas ut genom att summera två delar, ett prisbasbelopp
per organisation vars moderparti är företrätt i regionfullmäktige. Hälften av
kvarvarande utgiftsram fördelas per organisation utifrån moderpartiets mandat i
Region Jönköpings län. Den andra hälften utgör verksamhetsbidrag och fördelas
utifrån redovisade verksamhetsberättelse
Ansökan ska skickas in senast 1 september för bidrag till nästkommande
verksamhetsår. Ansökan sker via framtagen ansökningsblankett.
Redovisning och uppföljning

För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och
revisionsrapport. Uppföljning görs antingen genom protokollförda besök eller
genom att årligen granska verksamhetsberättelser.

Bidrag till övriga ungdomsorganisationer
Bidrag kan utgå till ungdomsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län
och som har en riksorganisation som får statsbidrag till sin centrala verksamhet.
Ungdomsorganisationer som har koppling till nykterhetsorganisationer och
funktionshinderorganisationer kan få bidrag ur folkhälsoanslaget.
Kriterier och bidragskonstruktion

Föreningen ska ha minst 300 medlemmar i åldern 6-25 år som är folkbokförda
inom länet. Med medlem menas en individ som genom en aktiv och frivillig

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Ante Jankovic
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handling sökt medlemskap och accepterats i organisationen. Bidragsberättigade
medlemmar ska vara i åldrarna 6-25 år och ska ha inflytande över verksamheten.
Ansökan ska skickas in senast 1 september för bidrag till nästkommande
verksamhetsår. Ansökan sker via framtagen ansökningsblankett.
Redovisning och uppföljning

För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och
revisionsrapport. Uppföljning görs antingen genom protokollförda besök eller
genom att årligen granska verksamhetsberättelser.

Bidrag till pensionärsorganisationer
Kan utgå till pensionärsorganisationer som är verksamma i Jönköpings län.
Huvudorganisationen ska främja pensionärers intressen och vara öppen för
medlemskap för alla pensionärer
Kriterier och bidragskonstruktion
Organisationen ska ha minst 1000 betalande pensionärsmedlemmar bosatta inom
länet och lokalföreningar i minst fem av länets kommuner
Bidragskonstruktion och fördelning
Ramanslaget fördelas som organisationsbidrag på följande sätt
85 % baseras på antalet medlemmar
15 % baseras på antalet lokalavdelningar
Anslagstilldelningen fastställs i form av relativa andelar av ramanslaget.
Ansökan ska skickas in senast 1 september för bidrag till nästkommande
verksamhetsår. Ansökan sker via framtagen ansökningsblankett.
Redovisning och uppföljning

För att få bidrag krävs en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och
revisionsrapport. Uppföljning görs antingen genom protokollförda besök eller
genom att årligen granska verksamhetsberättelser.

Kulturbidrag
 Verksamhetsbidrag
 Arrangemangsbidrag
 Projektbidrag
 Kultur- och arbetsstipendier

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel

Siv Kullberg
Ante Jankovic

Gäller från
Version
Dokument ID
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Verksamhetsbidrag
Bidrag kan ges till i länet verksamma organisationer (juridiska personer)
verksamma i Jönköpings län som bedriver stadigvarande verksamhet inom
kulturområdet i huvudsak och där verksamheten bedöms vara viktig i länets
kulturpolitiska infrastruktur och betydelsefull för länets kulturutveckling.
Kriterier och bidragskonstruktion

Varje ansökan bedöms utifrån hur väl den stämmer in på den regionala
utvecklingsstrategin RUS och den regionala kulturplanens mål och inriktningar.
Kriterier för en sådan bedömning är att ansökande organisations verksamhet ska:
 Bidra till att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin samt regionala
kulturplanen
 Ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling,
attraktionskraft och livsmiljö samt bidra till tillgång till kultur i hela länet
 Samarbeta och samverka med andra aktörer
 Arbeta med ett hållbarhetsperspektiv och bidra till en hållbar utveckling
inom de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
 Arbetar för att uppfylla ett eller fler kulturpolitiska prioriteringar i den
regionala kulturplanen
Ansökan skickas in senast den 21 oktober via Regionens aviserade plattform.
Ansökan ska innehålla en verksamhetsplan. Verksamheter som inte tidigare har
uppburit verksamhetsbidrag från Region Jönköpings län ska även bifoga en treårig
utvecklingsplan för verksamheten i ansökan.
Verksamhetsbidrag kan sökas för upp till 3 år åt gången, med årlig inlämning av
årsredovisning och verksamhetsplan
Redovisning och uppföljning

Redovisning för verksamhetsbidrag ska skickas in senast 1 maj för genomfört
verksamhetsår. Redovisning av föregående verksamhetsår krävs för att
verksamheten ska kunna få verksamhetsbidrag nästkommande år.
Redovisningen ska inkludera verksamhetsberättelse, årsredovisning och
revisionsberättelse samt redovisning av hur verksamheten bidragit till att nå målen
i den regionala utvecklingsstrategin samt regionala kulturplanen
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Arrangemangbidrag
Bidrag i form av arrangörsstöd kan ges för kulturarrangemang i Jönköpings län
inom områdena dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild,
bildning, litteratur , museum , kulturarv samt nya konstformer.
Kriterier och bidragskonstruktion

Arrangemangsbidrag riktar sig till ideella organisationer inom civilsamhället och
kan inte sökas av kommersiella arrangörer, kommuner eller verksamhet som till
största delen är finansierad av regionen.
Bidraget går att söka från 1 december 2020 för arrangemang som äger rum under
perioden 1 januari–30 juni 2021. Samt från 1 juni för arrangemang som äger rum
under perioden 1 juli–31 december 2021.
Arrangörsstöd ges i form av ett bidrag på maximalt 50 procent av
bidragsgrundande gagekostnad för en grupp eller enskild kulturaktör.
Gagekostnad kan räknas samman för arrangemang som pågår under flera
efterföljande dagar eller i en serie.
Gagekostnad är bidragsgrundande
- inom intervallet 7 500-40 000 kronor
 Kulturarrangemangen ska vara öppna för allmänheten.
 Ska helt eller delvis utföras av professionella utövare,
 En arrangör kan under ett år maximalt erhålla 45 000 kronor i arrangörsstöd.
 Arrangemangsstöd reduceras om arrangemanget ger överskott som är större
än beslutat bidrag och sänks med belopp som motsvarar den del av
överskottet som överstiger beslutat bidrag..
 I arrangemangets kommunikation och marknadsföring ska det tydligt
framgå att det genomförs med stöd från Region Jönköpings län.
Verksamhet som till största delen är finansierad av Region Jönköpings län kan
inte erhålla arrangörsbidrag. Med verksamhet som till största delen är finansierad
av Region Jönköpings län avses Regionens egna kulturverksamheter, länets
folkhögskolor, bildningsförbunden samt verksamheter som ingår i
kultursamverkansmodellen. Dessa verksamheter kan ändå samverka och
samarbeta med organisationer som får stöd genom arrangörsbidrag. Organisation
som får projektbidrag från Region Jönköpings län kan inte få del av
arrangörsbidrag för samma projekt.
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Ansökan görs via Regionens aviserade plattform och lämnas in senast en månad
innan arrangemanget startar. Om ansökan uppfyller policy och riktlinjer fattas ett
preliminärt beslut om bidrag. Slutligt beslut och utbetalning sker efter att
arrangemanget är genomfört och redovisat. Bidrag beviljas löpande tills anslaget
är förbrukad, därefter stängs ansökan.
Redovisning och uppföljning

Redovisning görs via Regionens aviserade plattform senast en månad efter
genomfört arrangemang. Om redovisning uteblir efter en påminnelse ges ansökan
avslag. Redovisningen ska inkludera en ekonomisk sammanställning för
kostnader och intäkter samt publiksiffror. Gagekostnaden måste framgå tydligt
och styrkas med bilaga i form av kopia av exempelvis faktura eller avtal med
anlitad kulturaktör. Till redovisningen ska även marknadsföringsmaterial med
Region Jönköpings läns logotyp bifogas. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att
redovisningen har godkänts av handläggare.

Projektbidrag
Bidraget syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka
tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län. Bidraget struktur ger en
möjlighet för breddning av kultursatsningar utifrån tre huvudområden.
Kriterier och bidragskonstruktion

Bidraget kan sökas av juridiska personer och enskild firma. Bidrag beviljas till
projekt inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till
Jönköpings läns utveckling och attraktionskraft. Med projekt avses insatser
utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade ifråga om tid, ekonomi och
arbetsinsats Projektbidrag kan sökas med upp till 3 år för samma projekt. För
projekt som avser mer än ett år ska ny ansökan lämnas för respektive år och med
ansökan ska följa en lägesrapport för föregående/innevarande år.
Projektbidrag kan ges till:
 Etablering
Med det avses:
- Etablering och uppbyggnad av en ny kulturverksamhet i Jönköpings län
med en långsiktig plan som har betydelse för länets kulturutveckling.
Eller:
- Etablera samarbete och samverkan. Interregionalt, internationellt eller
interkulturellt samarbete så som internationella besök och utbyten mellan
professionella kulturaktörer som bidrar till länets kulturliv och
kulturutveckling.
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 Produktion
Med det avses professionella scenkonstproduktioner (teater, dans, musik
etcetera) samt professionell filmproduktion i manus- och
förproduktionsstadium. Stödet är ett förhandsbidrag och kan inte sökas för
redan genomförda produktioner. Produktioner som står för mångfald,
spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras.
Projektbidraget kan sökas för enskild produktion, presentation, eller
samproduktion.
- Bidrag till scenkonstproduktioner kan användas för olika
uppsättningskostnader, så som rättigheter, ljud/ljus, kostym,
projektledning och lön. Produktionen ska vara offentlig och i första hand
ske i Jönköpings län.
- Bidrag till filmproduktion i manus- och förproduktionsstadium ska ha en
tydlig koppling till Jönköpings län genom ett eller flera av följande
kriterier: 1. Filmaren har anknytning till länet, vuxit upp eller är bosatt 2.
Filminspelningen sker i länet 3. Filmens historia har koppling till länet;
kan vara en händelse, person eller plats. Bidraget kan inte tilldelas projekt
som passerat förproduktionsstadiet.
 Utveckling
Projektbidraget kan möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och
innovation inom kulturområdet. För att utveckla eller prova en ny metod
eller nytt arbetssätt, utveckling av befintliga eller nya konstformer och
tvärkonstnärliga konstformer. Så som till exempel kultur-, konst- och
kulturarvsprojekt med regional inriktning som vänder sig mot prioriterade
målgrupper utifrån gällande regional kulturplan.
I ansökan ska det tydligt framgå inom vilket av område (etablering, produktion
och/eller utveckling) som projektet syftar till. Projektbidrag kan ges lokala projekt
som är av regionalt intresse.
Ansökningarna bedöms utifrån projektets
 Regional potential. Med det avses hur projektet bidrar till kulturell
infrastruktur och utveckling. Utvecklar kulturell samverkan över
kommungränser och sprids utanför den egna orten. Hur projektet bidrar till
regional tillväxt, till att stärka länets attraktivitet och till ett varierat
kulturutbud av hög kvalitet.
 Bidrar till ökad kulturell delaktighet. Möjligheter till breddat deltagande i
kulturlivet genom att engagera, nå och involvera nya målgrupper
exempelvis barn- och unga eller nya svenskar/integration.
 Nyskapande. Med det avses konstnärlig och kulturell nyskapande
metodutveckling och experiment. Förnyelse och innovation inom
kulturområdet.
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 Hållbarhet. Menas hur projektet aktivt arbetar med hållbarhetsaspekter (till
exempel mångfald, jämställdhet och hållbar utveckling) i planering,
genomförande och uppföljning av projektet.
 Samverkan med andra parter och aktörer. Överskrider gränser – mellan
nationer, regioner och kommuner, mellan grupper, organisationer och
konstområden.
 Möjlighet att motverka alla former av diskriminering
 Genomförbarhet
Varje ansökan viktas emot ovanstående kriterier. Regionens fördelning av
projektbidrag ska varje år sträva mot att merparten av perspektiven i listan totalt
sätt uppfylls.
Projektet ska
 Vara förenligt med prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin och
regionala kulturplanen.
 Ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.
 Ha finansiering även genom egeninsats alternativt från annan aktör och
detta ska intygas i ansökan.
 Medverkan av professionella kulturaktörer.
 I sin kommunikation och marknadsföring tydligt framhålla att projektet
genomförs med stöd från Region Jönköpings län.
 Om knutet till enskild kommun endast ges bidrag om berörd kommun ger
stöd i form av bidrag eller andra resurser. Som kommunalt bidrag räknas
inte förlustgaranti eller motsvarande villkorat stöd.
Projektbidrag kan inte ges för:
 Ordinarie verksamhet eller pågående projekt
 Investeringar i lokaler, teknik eller utrustning
 Slutproduktion och utgivning av musik, media, böcker, film, konstverk
 Föreningars årsmöten eller jubileer
 Projekt som bedöms vara av huvudsakligen lokalt intresse, exempelvis
stadsfester och liknande lokala arrangemang
 Inköp av konst
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Projektbidrag kan sökas senast – 25 oktober. Ansökan sker via Regionens
aviserade plattform.
Redovisning och uppföljning

Redovisningen skickas in via Regionens anvisade plattform senast en månad efter
avslutad i ansökan angiven projektperiod, om inte särskild ansökan om anstånd
lämnats och beviljats av Region Jönköpings län. Vid flerårigt beviljat
projektbidrag ska projektet följas upp och redovisas för Region Jönköpings län
inför nästkommande bidragsår i samband med ansökan om fortsatt finansiering
och vid avslut slutredovisas projektet. Redovisningen ska redogöra för hur
projektet genomförts och vilka effekter som uppnåtts. Ekonomisk redovisning
efter projekttidens slut ska vara styrkt med revisionsintyg.

Kultur- och arbetsstipendier
Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd och
uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild
och form, hemslöjd, teater, museum, kulturarv samt nya konstformer.
Kriterier och bidragskonstruktion

För Kulturstipendium sker förslag via nominering och för arbetsstipendium
skickas ansökan in från den ansökande. Det är nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur medlen ska fördelas mellan
kulturstipendiet och arbetsstipendiet. Stipendier ges till en eller flera
kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma person eller personer kan ske
högst två år i följd.
Ansöknings- och nomineringsperioden är 1 april – 1 juli. Ansökan inkommen
efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Minst en månad före
ansökningstidens utgång ska genom annons eller och på annat lämpligt sätt
stipendierna annonseras
Syfte

Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig
åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera
till hållbara och innovativa experiment inom det kulturella området.
 Arbetsstipendiet delas ut till aktiva kulturarbetare som är bosatta i
Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet.
Arbetsstipendium delas ut efter ansökan, där det ska anges hur stipendiet är
tänkt att användas.
 Kulturstipendiet ges som uppmuntran till förtjänstfull verksamhet inom
konstområdena i eller med koppling till Jönköpings län. Kulturstipendiet
delas ut efter nominering. Nomineringen ska innehålla: namn och
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kontaktuppgifter på den som nominerar, motivering och kontaktuppgifter till
den som nomineras.
Utdelning av stipendierna sker i samband med ett av regionfullmäktiges möten.
Redovisning och uppföljning

Kulturstipendiater behöver inte inkomma med redovisning. Arbetsstipendiater
ombes inkomma med en redovisning om hur stipendiaten har använt sig av
arbetsstipendiet senast ett år efter utdelning
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 102
Projekt - Leader Västra Småland
Diarienummer: RJL 2021/564
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Besluta bevilja Leader Västra Småland 131 588 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel
Sammanfattning
Leader Västra Småland söker projektmedel för att arbeta med information
och marknadsföring för att nå nya målgrupper och sprida kunskap om sin
verksamhet. Syftet är att få fler människor att komma med idéer för att
kunna utveckla landsbygden med EU-medel.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
 Ansökan från Leader Västra Småland
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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RJL 2021/564

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projekt - Leader Västra Småland
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Beslutar bevilja Leader Västra Småland 131 588 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning
Leader Västra Småland söker projektmedel för att arbeta med information och
marknadsföring för att nå nya målgrupper och sprida kunskap om sin verksamhet.
Syftet är att få fler människor att komma med idéer för att kunna utveckla
landsbygden med EU-medel.

Information i ärendet
Leader Västra Småland omfattar i vårt län kommunerna Gislaved, Gnosjö,
Vaggeryd och delar av Jönköping. I detta projekt planerar man att besöka ett stort
antal orter i dessa kommuner utomhus och bjuda på kaffe och ta kontakt med
människor och berätta om möjligheterna med Leader. Det ger möjlighet till både
social delaktighet och att få diskutera sin hemort. Man involverar ungdomar och
föreningsliv för att nå nya målgrupper och informera om möjligheterna.
Satsningen vill stärka attraktiviteten och fokusera på hållbar och långsiktig
utveckling.
Samtliga Leader-områden har nu en förlängningsperiod för 2021 och 2022
eftersom det nya Landsbygdsprogrammet börjar gälla först 2023 och då sker
också en del förändringar av områdenas geografiska indelning. Leader-områdena
fick för den tidigare perioden t.o.m. 2020 stöd för informationsinsatser från ANAnämnden.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
Ansökan från Leader Västra Småland

Beslut skickas till
Leader Västra Småland
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RJL 2021/564

REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef Attraktivitet och livsmiljö
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Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: Fika för nyfikna
Ansökansid: 183679
Ärendeid: 20304532
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION JÖNKÖPINGS LÄN

1.2

Stödsökande

Namn: Leader Västra Småland
Gnosjö kommun
33580 Gnosjö
Sverige

Org.Nr: 802496-8318

Arbetsställe
Namn:
Postadress:
Gnosjö kommun
33580 Gnosjö

Arb.ställenr.: 56789811
Besöksadress:
Storgatan
9
33530 Gnosjö

C

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Hemsida www.leadervastrasmaland.se

1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

1.5

Projektinformation

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 226-0925
Detaljerad info:

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Projektet vill informera, inspirera och uppmärksamma människor som bor och verkar i
leaderområdet Västra Småland genom att besöka de fyra kommunernas tätorter. Människor på
landsbygden har möjlighet att med EU medel utveckla sin bygd och har ofta mycket idéer, men
känner inte alltid till möjligheterna. Genom att finnas på plats och dels informera om
möjligheten, inspirera genom att diskutera utvecklingsidéer och samtidigt skapa en "happening"
på den lilla orten avser vi att skapa förutsättningar för mer utveckling och attraktiv landsbygd.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Projektet tänker sig att åka runt i 28 tätorter under fredag eftermiddagar och lördag fm under ca
8 veckor. Till hjälp anställer vi 1-2 yngre personer som tillsammans med föreningens
styrelsemedlemmar och lokala föreningar finns på plats under några timmar. Genom lokala fb
sidor och föreningar som finns på plats informerar vi om att vi kommer till byn. Till vår hjälp tar
vi även "kaffemoppen", en kaffebar på hjul som skapar uppmärksamhet, väcker nyfikenhet och
bjuder på högkvalitativt kaffe. Vi mobiliserar och engagerar bygden i samarbete med
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föreningens styrelse och uppmuntrar samtidigt till utveckling på landsbygden. Vi tror att minnet
av besöket kommer leva kvar länge i och med kaffemoppen och i och med att varje ort engageras
i besöket. Satsningen avser att förstärka attraktiviteten i regionen, dvs leaderområdet inom
vilket vi jobbar och lyfter möjligheter och fokuserar på utveckling som är hållbar och långsiktig.
Satsningen har en naturlig koppling till RUSen genom att fokusera på att det ska vara attraktivt
att bo och verka på landsbygden i området och genom att poängtera vikten av hållbar utveckling
och människors möjlighet att påverka den. Satsningen är innovativ på så sätt att den i en tid av
pandemi och en längre tid av lite uppgivenhet fokuserar på utveckling och möjligheter och den
visar på framtidstro och möjligheter.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Framförallt människor på landsbygden i och omkring de orter vi besöker.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Ökad kunskap om möjligheter att utveckla bygden genom stöd. Energi och input till nya ideér
och att några av dem omsätts i praktiken. Mellan 4-8 nya utvecklingsinsatser som resultat av
besöken.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
På längre sikt tror vi att insatsen skapar attraktivare bygder genom de satsningar man gör och
att det kan leda till att människor bor kvar och kanske till och med flyttar till orten. En effekt
kan också vara att någon/några vågar satsa på företagande och på så sätt skapar arbetstillfällen
på landsbygden.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Projektet organiseras och styrs av leaderkontorets personal

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Projektet är en avgränsad satsning med mycket tydligt start och slut och med aktiviteter som
ligger utanför ordinarie verksamhet med både anställd personal för själva aktiviteten
tillsammans med ideellt föreningsliv och den köpta tjänsten som är kaffemoppen. Den är
visserligen kostsam i förhållande till resten av kostnaderna, men den väcker mycket
uppmärksamhet, blir ett dragplåster och den samordnas med mycket ideella krafter vilket
motiverar att man lägger en större peng på den.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Genom att uppmuntra till initiativ och handlingskraft på hemorten skapas bra förutsättningar
för att människor ska leva och trivas, vilja bo och arbeta i sin bygd. Det skapar bra förutsättning
för social delaktighet när man kan känna sig delaktig och får diskutera sin hemort och sina
villkor. Det ekologiska och miljömässiga perspektivet kommer att poängteras i samtalen med
människor och cirkulär ekonomi är ett tema som kommer lyftas i samtalen. Jämställdhet är
ytterligare ett samtalstema och allas möjlighet att påverka utvecklingen.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län
Jönköping
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Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun
Gislaved, Vaggeryd, Gnosjö, Jönköping

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land
Sverige

1.6

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet

Beskrivning

Planering inför
besöken

Planering består av att anställa
personal, utbilda den, kontakta lokalt
föreningsliv och mobilisera samt
andra förberedelser inför varje besök.
Kostnad i aktiviteten blir inköp av
marknadsmaterial och
skyddsutrustning
Besök i var tätort fredag em och
lördag fm tillsammans med
föreningsliv, styrelsemedlemmar och
kaffemoppe. Vart besök är ca 2h och
på fredagen avverkas 2 orter och
lördagen 2 orter.
Uppföljning av besöken runt om i
området i form av telefonsamtal och
utskick. Kostnad för aktiviteten består
av 50% av projektledarens lön i
augusti månad.

Fika för nyfikna

Uppföljning
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Startdatum Slutdatum
2021-03-31 2021-04-24

Kostnad

2021-04-23 2021-06-05

245 240

2021-08-02 2021-09-17

14 686

4 250

1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Kontor och
administration: Lön
projektledare
augusti 2021 (50%
av den 40%
arbetstiden inkl
sociala kostnader)
Kontor och
administration: Lön
till anställd
personal från 23/4
- 5/6 ca 6h/dag x
14 tillfällen blir ca
84h x 2 personer
och ca 230 kr
timkostnad
Kontor och
administration:
arvode till LAG
medlemmar
300/tillfälle som
deltar x 28 tillfällen
inkl sociala avgifter
Kontor och
administration: Lön
projektledare maj
2021 (jobbar 40%)
inkl sociala
kostnader
Externa tjänster:
Kostnad för
kaffemoppe
Resor och logi:
Kostnad för hyra av
bil 30 kr/ mil och ca
15 mil/helg
Investeringar,
materiel och
lokaler: Front till
info-disk &
beachflagga
Investeringar,
materiel och
lokaler: Kostnad för
skyddsutrustning.
Handsprit, visir och
handskar
Schablonkostnader:
15% på
lönekostnader

Summa kostnader
Projektintäkter

2021

Totalt

12 771

12 771

40 000

40 000

12 000

12 000

25 541

25 541

151 068

151 068

5 000

5 000

2 250

2 250

2 000

2 000

12 547

12 547

263 177

263 177
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Kostnadsslag
2021
Summa faktiska
kostnader
263 177
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i
annat än pengar
Summa totala
kostnader
263 177

Totalt
263 177

0
263 177

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Leader Västra
Småland: Projektstöd
131 589

0

131 589

Total offentlig
kontantfinansiering
131 589
Total offentlig
finansiering
131 589
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
Summa
medfinansiering
131 589

131 589
131 589

0

0
0
131 589

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2021
131 588

Totalt
131 588

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering
Andel offentlig finansiering

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100,00
%
0,00%

Andel privat finansiering
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1.8

Förskott

1.9

Mina kontakter

1.10

Dokument

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:
Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:
Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Sofia Skörde
0370331030
0370331030
sofia@leadervastrasmaland.se
Övrigt
Ulrika Johansson
0370-331030
0370331030
ulrika@leadervastrasmaland.se
Projektledare

1104-1156-Leader Västra Småland 60h.pdf
Offert kaffe moppen 60h
2021-03-16
Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2021-03-18
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 103
Projekt - Leader Linné
Diarienummer: RJL 2021/1110
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Besluta bevilja Leader Linné 95 000 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel
Sammanfattning
Leader Linné ansöker om medel för perioden 2021-2022 för att göra
informationsinsatser och visa på möjligheterna inom Leader. Man vill satsa
extra på tryckt och rörligt material i en idébank för att visa på goda exempel
från tidigare period för att få in nya ansökningar om projekt och checkar
från företag och civilsamhället.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
 Ansökan från Leader Linné
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-25

1(2)

RJL 2021/1110

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projekt - Leader Linné
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Beslutar bevilja Leader Linné 95 000 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning
Leader Linné ansöker om medel för perioden 2021-2022 för att göra
informationsinsatser och visa på möjligheterna inom Leader. Man vill satsa extra
på tryckt och rörligt material i en idébank för att visa på goda exempel från
tidigare period för att få in nya ansökningar om projekt och checkar från företag
och civilsamhället.

Information i ärendet
Leader Linné omfattar i vårt län Värnamo, Sävsjö och Vetlanda kommuner.
Nu vill man nå nya målgrupper och då särskilt yngre människor. Genom ökad
kunskap vill man visa på möjligheterna med lokalt ledd utveckling på
landsbygden. I tidigare projekt har man bl.a. arbetat med social inkludering, och
entreprenörskap. Nu vill man visa upp detta och visa att möjligheten att jobba med
Leader-projekt fortfarande finns.
Samtliga Leaderområden har nu en förlängningsperiod för 2021 och 2022
eftersom det nya Landsbygdsprogrammet börjar gälla först 2023 och då sker
också en del förändringar av områdenas geografiska indelning. Leader-områdena
fick för den tidigare perioden t.o.m. 2020 stöd för informationsinsatser från ANAnämnden.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
Ansökan från Leader Linné

Beslut skickas till
Leader Linné
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TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2021/1110

REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö
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Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: Mobiliserande informationsinsatser för långsiktiga effekter.
Ansökansid: 232296
Ärendeid: 20331867
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION JÖNKÖPINGS LÄN

1.2

Stödsökande

Namn: Leader Linné Småland
Box 5
34221 Alvesta
Sverige

Org.Nr: 802496-3798

Arbetsställe
Namn:
Postadress:
Box 5
34221 Alvesta

Arb.ställenr.: 56249600
Besöksadress:
Fabriksgatan
34232 Alvesta

13

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Hemsida www.leaderlinne.se

1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

1.5

Projektinformation

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 5014-2207
Detaljerad info:

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Vi har under åren 2016-2020 arbetat utifrån en väl förankrad strategi som nu förlängs med två
år i en så kallad mellanperiod och med ett tillskott i budgeten för vår del på 17 miljoner. I och
med detta känner vi att det kommer att krävas många och riktade informations- och
kunskapsinsatser för att sprida möjligheten att det finns mer pengar att genomföra
leaderprojekt med och de möjligheter som lokalt ledd utveckling genom leadermetoden ger.
Under innevarande programperioden fram till år 2020 har det genomförts ett 25-tal projekt
inom det område som vi har i region Jönköping. Många av dessa projekt kan visa på fina
långsiktiga effekter inom områden som social inkludering, entreprenörskap, attraktivare
boendemiljöer och fysiska anläggningar som ger förutsättningar för en god hälsa. Det är detta
som vi vill visa för invånarna; att det fortfarande finns möjlighet att göra skillnad genom att
driva ett LEADER projekt! Det vi ser är att det fortfarande saknas information som visar på
möjligheterna med Leader samt vad dessa projekt som är genomförda har åstadkommit. Vi
skulle vilja förstärka arbetet under åren 2021-2022 med extra satsning i form av tryckt och
rörligt material i form av idébank och goda exempel för spridning samt att tillgängliggöra detta
på hemsida.
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Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Projektet vill under åren 2021-2022 arbeta extra med informationsinsatser för LEADER. VI vill
arbeta med riktade informations- och kunskapsinsatser för att sprida möjligheten att det finns
pengar att genomföra LEADER projekt med och visa på de möjligheter som lokalt ledd
utveckling genom LEADER metoden ger. Det vi ser är att det fortfarande saknas information
som visar på möjligheterna med Leader samt vad dessa projekt som är genomförda har
åstadkommit. Vi vill visa på de långsiktiga effekter som genomförda projekt kan visa på inom
områden som social inkludering, entreprenörskap, attraktivare boendemiljöer och fysiska
anläggningar som ger förutsättningar för en god hälsa. Tanken är att genom ett förstärkt arbetet
under åren 2021-2022 med extra satsning i form av tryckt och rörligt material i form av idébank
och goda exempel för spridning samt att tillgängliggöra detta på hemsida öka kunskapen om
LEADER hos samtliga invånare men framför allt hos våra yngre medborgare.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Målgruppen för projektet är de människor som bor och verkar på landsbygden inom det område
som Leader Linné Småland verkar inom och framför allt kommunerna Värnamo, Sävsjö och
Vetlanda. Dessa individer är ju de som under denna period ska söka och genomföra projekt för
att stärka landsbygden för framtiden och de kan behöva en idébank att inspireras ifrån. En
ytterligare målgrupp är beslutsfattande inom kommunerna och regionerna för att öka
förståelsen för vilka effekter Leader projekt ger.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
De planerade aktiviteterna förväntas ge inspiration till att människor på landsbygden
uppmärksammas och uppmuntras att utveckla sin bygd. Vi vill uppmuntra det redan
genomförda och ge individerna handfasta idéer för framtiden.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Vi förväntar oss att kunskapen om att LEADER gör skillnad tydligare finns ute i samhället och
hos individerna som lever och verkar på landsbygden.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Projektets organisation ser ut enligt följande. Ansvarig för delaktiviteterna i projektet kommer
verksamhetsledaren Åsa Westström att vara. För redovisning och de ekonomiska rapporterna
kommer ekonom Ylva Sandström att vara ansvarig.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Att göra dokumentation och inspiration i form av rörlig bild och tryckt material i denna
omfattning och utförande med idébank ligger utanför vår ordinarie verksamhet.
Bokföringsmässigt kommer projektet att särredovisas.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Vi ser att många av de hållbarhetsaspekter som Region Jönköping har listat i delstrategier under
en hållbar region finnas med i det arbetet vi arbetar med. -Skapa en hållbar social utveckling för
människor och företag. -Skapa en hållbar ekonomisk tillväxt i näringsliv och samhälle. -Skapa
förutsättningar för en god hälsa och hög livskvalitet i hela länet. Två av våra insatsområden
lyder: * Spännande miljöer där människor och idéer kan växa. Vi ser gärna att det skapas
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mötesplatser, fysiska eller virtuella, där människor med olika bakgrund, erfarenhet och
kompetens kan mötas. Det viktiga är interaktionen mellan människor. *Entreprenörskap och
självförsörjning. Här är fokus på entreprenörskap, företagande och tillväxt men också på
kompetensutveckling och integration på arbetsmarknaden. Vi ser att arbetet med
informationsspridning mycket handlar om att nå ut till nya grupper. De grupperna som vi har
kunnat identifiera som att vi har svårt att nå är bl.a. unga människor, det vi tror med satsningen
på mer rörlig bild som media är att det tilltalas mer av unga i vårt område.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land
Sverige

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun
Värnamo, Sävsjö, Vetlanda

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län
Jönköping

1.6

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet

Beskrivning

Magasin som idébank

Vi ska ta fram ett magasin som lyfter
goda och bra exempel på projekt som
har genomförts i området. Detta ska
kunna ge inspiration till att fler och
nya projekt startas upp. Arbetet
består i att insamla uppgifter och
intervjua projektägare till redan
genomförda projekt. Även
fotografering kommer att behöva
göras i detta arbete.
Framtagande av filmat material till 6
st genomförda projekt som i
kortformat beskriver hur det är att
genomföra ett LEADER projektet och
vilka långsiktiga effekter för regionen
som just detta projektet har gett.
Utveckling av vår hemsida för att dels
kunna presentera detta material så att
det blir mer tillgängligt får alla
invånare i vårt område. Vi vill kunna
attrahera en yngre grupp av
människor och då behövs helheten ses
över. Vi har även samtalat med våra
andra Leader områden i regionen om
att kunna göra en sida som
gemensamt visar på alla
LEADERområden som finns i region
jönköping. Detta för att tydligt kunna
ge en väg in till LEADER i Jönköpings
län.

Produktion av film

Utökad hemsida
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Startdatum Slutdatum
2021-06-01 2021-12-31

Kostnad

2021-08-01 2022-09-30

70 000

2021-08-31 2022-10-31

50 000

70 000
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1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Personal:
Arbete till
stöd för
framtagning
av material
Externa
tjänster:
Konsult för
filmning
Externa
tjänster:
Konsult för
text och bild
bearbetning
Externa
tjänster:
Konsult för
framtagande
av anpassad
websida

2021

Summa
kostnader
Projektintäkter

2022

Totalt

20 000

20 000

40 000

20 000

30 000

50 000

50 000

0

50 000

0

50 000

50 000

90 000

100 000

190 000

100 000

190 000

Summa
faktiska
kostnader
90 000
Bidrag annat än pengar
Summa
bidrag i annat
än pengar
Summa totala
kostnader
90 000

0
100 000

190 000

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering

0

Total offentlig
kontantfinansiering

0

212

Total offentlig
finansiering
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
Summa
medfinansiering

0

0

0
0
0

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2021
90 000

2022
100 000

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader

Totalt
190 000

100,00
%
100,00
%
100,00
%
0,00%
100,00
%
0,00%

Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering
Andel offentlig finansiering
Andel privat finansiering
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1.8

Förskott

1.9

Mina kontakter

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:
Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:

1.10

Dokument

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Ylva Sandström
ylva@leaderlinne.se
Ekonomi
Åsa Westström
070-6500262
asa@leaderlinne.se
Projektledare

Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2021-05-10
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 104
Projekt - Leader Östra Skaraborg
Diarienummer: RJL 2021/1129
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Leader Östra Skaraborg 141 350 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel
Sammanfattning
Leader Östra Skaraborg ansöker om medel till ett informationsprojekt för att
öka sin synlighet för att på så sätt få igång nya projekt. Man menar att
medvetenheten om Leader är bristfällig och ökad marknadsföring bör leda
till fler ansökningar om projekt och checkar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
 Ansökan från Leader Östra Skaraborg
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-25

1(2)

RJL 2021/1129

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projekt - Leader Östra Skaraborg
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Beviljar Leader Östra Skaraborg 141 350 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning
Leader Östra Skaraborg ansöker om medel till ett informationsprojekt för att öka
sin synlighet för att på så sätt få igång nya projekt. Man menar att medvetenheten
om Leader är bristfällig och ökad marknadsföring bör leda till fler ansökningar
om projekt och checkar.

Information i ärendet
Leader Östra Skaraborg omfattar Habo och Mullsjö kommuner i vårt län. I arbetet
strävar man efter ökad synlighet i sociala medier och via andra
informationskanaler. För näringslivet finns möjligheten att söka stöd för tjänsteeller produktutveckling och för föreningar finns möjligheten att få stöd för
aktiviteter i området som ger ett bättre utbud. En strävan är också att öka
samarbetet mellan aktörerna i området och mellan de olika Leader-områdena.
Samtliga Leaderområden har nu en förlängningsperiod för 2021 och 2022
eftersom det nya Landsbygdsprogrammet börjar gälla först 2023 och då sker
också en del förändringar av områdenas geografiska indelning. Leader-områdena
fick för den tidigare perioden t.o.m. 2020 stöd för informationsinsatser från ANAnämnden.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
Ansökan från Leader Östra Skaraborg

Beslut skickas till
Leader Östra Skaraborg
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TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2021/1129

REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö
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Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: Test
Ansökansid: 230671
Ärendeid: 20332394

Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION JÖNKÖPINGS LÄN

1.2

Stödsökande

Namn: Leader Östra Skaraborg Llu
Långgatan 1 C
54430 Hjo
Sverige

Org.Nr: 802497-9141

Arbetsställe
Namn:
Postadress:
Långgatan 1 C
54430 Hjo

Arb.ställenr.: 56764244
Besöksadress:
Långgatan
1
54430 Hjo

C

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Hemsida www.leaderostraskaraborg.se

1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

1.5

Projektinformation

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 5052-6029
Detaljerad info:

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Projektet syftar till öka synligheten och medvetandegraden kring Leader Östra Skaraborg. Detta
skall uppnås genom annonsering, uppdaterad hemsida, ökad synlighet i sociala kanaler och
andra informationsinsatser. En ökad kunskap, medvetenhet och synlighet hos näringslivet och
civilsamhället skapar ökade möjligheter till lokala- och regionala utvecklingsprojekt
finansierade av Leader. För näringslivet ökar, i och med projektet, både möjligheterna att
ansöka om men också att få stödmedel för att utveckla sitt företag. Det kan handla om
tjänsteutveckling, produktutveckling, nya samarbeten eller annat som de lokala entreprenörerna
vill genomföra. På så sätt bidrar projektet till ett stärkt näringsliv och ökad
utvecklingsmöjligheter i för företag i området. För civilsamhället och ideella föreningar medför
projektet också större möjligheter att ansöka om och bli beviljade stödmedel för
utvecklingsprojekt. Dessa projekt främjar en större allmänhet och som bidrar till att skapa ett
bättre och större utbud för människor som bor i, verkar i och besöker området. De
sammantagna insatserna och möjligheterna som projektet medför bidrar starkt till den
regionala utvecklingsplanen och dess vision "Jönköpings län Sveriges mest hållbara, attraktiva
och tillgängliga region." Primärt strategiområdena En attraktiv region, En smart region och En
kompetent region har tydlig koppling till Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingsstrategi vi
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arbetar i nu samt i den nya som är under framtagande. Då hållbart nyttjande av natur- och
kulturresurser, allas deltagande och icke diskriminering genomsyrar hela vår verksamhet bidrar
projektet på ett naturligt sätt även till strategimålet En hållbar region. Genom att anlita extern
kompetens skall vår kommunikation och synlighet uppdateras och vara modern för att spegla
verksamheten på ett korrekt sätt. Vi har under en tid konstaterat att medvetenheten om Leader
och dess möjligheter är bristfälliga. En ökad medvetenhet om oss skulle leda till fler och bättre
ansökningar både till projekt och checkar.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Projektet syftar till öka synligheten och medvetandegraden kring Leader Östra Skaraborg. En
ökad kunskap, medvetenhet och synlighet hos näringslivet och civilsamhället skapar ökade
möjligheter till lokala- och regionala utvecklingsprojekt finansierad av Leader. Under
genomförandet avser projektet att resultera i en ökad mängd av inkomna projektidéer och
ansökningar samt genomförande av projekt. På längre sikt skapar också de genomförda
projekten positiva effekter på både den lokala- och regionala utvecklingen. Detta görs genom att
projekten exempelvis legat till grund för att arbetstillfällen skapats eller bevarats, att
företagande och entreprenörskap utvecklas och stöttas, att föreningslivet stärks och utvecklas
och inte minst att människor ges möjligheter att genomföra projekt med ett tydligt
underifrånperspektiv.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Projektets primära målgrupp är boende, föreningar och företag i Habo och Mullsjö. Även
organisationer med utvecklingsansvar, både lokalt och regionalt, är en utpekad målgrupp.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Projektet har som mål att öka medvetandet och kunskapen om samt synligheten för Leader
Östra Skaraborg. På kort sikt resulterar det i en ökad mängd av inkomna projektidéer och
ansökningar samt genomförande av större projekt men också för mindre checkar. Projektet,
oavsett om de drivs av företag eller föreningar kommer också leda till ett ökad samarbete mellan
offentliga-, privata- och ideella aktörer inom området och målgruppen. Även ökat samarbete
mellan angränsande Leaderområden och andra aktörer med utvecklingsuppdrag kommer att
vara en följd av projektet.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Projektet skall skapa en ökad synlighet och kunskap om Leader. Detta är ett bestående och
långsiktigt resultat vilket även efter projektets slut kommer att leda till ett ökad inflöde av
projektidéer och ansökningar. På längre sikt skapar också de genomförda projekten positiva
effekter på både den lokala- och regionala utvecklingen. Detta görs genom att projekten
exempelvis legat till grund för att arbetstillfällen skapats eller bevarats, att företagande och
entreprenörskap utvecklas och stöttas, att föreningslivet stärks och utvecklas och inte minst att
människor ges möjligheter att genomföra projekt med ett tydligt underifrånperspektiv.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Projektet kommer att organiseras genom en ansvarig projektledare. Denne projektledare
ansvarar sedan för att genom arbete i projektet skapa förutsättningar, innehåll och koordinera
insatserna för en ökad och förbättrad synlighet. Projektledaren ansvarar också för upphandling i
enlighet med LOU och för att säkerställa att anlitade konsulter genomför sina respektive
uppdrag. Tänkt projektledare finns redan i organisationen och har erforderlig kompetens och
erfarenhet.
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Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Ett eventuellt projekt medför möjligheter och resurser som inte finns idag för att öka
synligheten och förbättra kommunikationen för organisationen. Då projektet också fokuserar på
kommunerna Habo och Mullsjö ges möjligheter som inte annars finns att nå en större del av
målgruppen och bygga en långsiktighet. Samtliga aktiviteter i projektet kommer att ha en tydlig
kommunikation gällande avsändare och finansiär samt särredovisas i Leader Östra Skaraborgs
bokföring. Utan stöd kommer kommunikationen och medvetandengraden fortsatt ligga på en
lägre nivå vilket kommer att innebära att de långsiktiga resultaten och effekterna av ett projekt
av denna typen inte uppstår i alls lika stor utsträckning.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Leader Östra Skaraborgs arbete idag genomsyras av ett antal horisontella mål som genomsyrar
hela verksamheten. Dessa är jämställdhet och icke-diskriminerande, integration, ungas
deltagande och involvering, hållbart nyttjande av natur och kulturresurser samt minskad
energianvändning för att bidra till ett hållbart klimat. Genom att ta dessa i beaktande när vi
planerar för vår verksamhet, när vi tar projektbeslut och när vi genomför insatser så är
hållbarhetsaspekten starkt förankrad i verksamheten. I detta projekt kommer detta att ta sig
uttryck i att det vi förmedlar skall vara för alla på ett sätt som når många. Exempelvis kommer
hemsidan skapas på fler språk för att vara tillgänglig för fler, kommunikationen kommer att
vara utformad för att främja hållbara projekt och insatser, både vad gäller social, ekonomisk och
miljömässig hållbarhet.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun
Habo, Mullsjö

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land
Sverige

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län
Jönköping

1.6

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet

Beskrivning

Uppdatering av
hemsida.
Projektledning

Ny hemsida färdigställd under
hösten 2021.
Projektledning av projektet

Annonsering

Annonsering i Habo och Mullsjönytt

Foto och film

Framtagande av foto- och
filmmaterial
Kommunikationsstrategi Framtagande av
2021
kommunikationsstrategi för 2021
Kommunikationsstrategi Uppdaterad kommunikationsstrategi
2022
för 2022
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Startdatum Slutdatum
2021-07-01 2021-10-31
2021-07-01 2022-12-31
2021-08-01 2022-10-31
2021-08-01 2022-09-01
2021-07-01 2021-09-30
2022-01-01 2022-06-30

Kostnad
25 000
138 300
29 400
50 000
20 000
20 000

1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Personal:
Personalkostnader
inklusive
lönepåslag och OH
kostnader (15%).
10% tjänst under
18 månader
Externa tjänster:
Foto
Externa tjänster:
Hemsida
Externa tjänster:
Film
Externa tjänster:
Strategi och plan
för sociala medier
Externa tjänster:
Annonsering i
Mullsjö- och
Habonytt

2021

Summa kostnader
Projektintäkter

2022

Totalt

46 100

92 200

138 300

12 500

12 500

25 000

25 000

0

25 000

12 500

12 500

25 000

20 000

20 000

40 000

9 800

19 600

29 400

125 900

156 800

282 700

156 800

282 700

Summa faktiska
kostnader
125 900
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag i
annat än pengar
Summa totala
kostnader
125 900

0
156 800

282 700

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Leader Östra
Skaraborg: LAG-pott
62 950

Total offentlig
kontantfinansiering
62 950
Total offentlig
finansiering
62 950
Privata bidrag annat än pengar

0

78 400

141 350

78 400

141 350

78 400

141 350
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Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
Summa
medfinansiering

0

0
0
62 950

78 400

141 350

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2021
62 950

2022
78 400

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering
Andel offentlig finansiering

Totalt
141 350

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100,00
%
0,00%

Andel privat finansiering
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1.8

Förskott

1.9

Mina kontakter

1.10

Dokument

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:
Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:
Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Jesper Uvesten
0702-460099
0702-460099
jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se
Projektledare

Prislista vår 2021.pdf
Underlag annonsering
2021-05-13
leader2021.pdf
Offert hemsida
2021-05-13
Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2021-05-13

223

PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 105
Projekt - Leader Astrid Lindgrens hembyggd
Diarienummer: RJL 2021/1165
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Leader Astrid Lindgrens hembygd 191 750 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel
Sammanfattning
Leader Astrid Lindgrens hembygd ansöker om projektmedel för en
informationsinsats under 2021-2022 för att sprida kunskap om tidigare
projekt som inspiration och för att informera om möjligheten att genomföra
nya projekt. Detta vill föreningen göra i både tryckt form och digitalt genom
bilder och film.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
 Ansökan från Leader Astris Lindgrens hembygd
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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TJÄNSTESKRIVELSE
2021-05-25

1(2)

RJL 2021/1165

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projekt - Astrid Lindgrens hembygd
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Beviljar Leader Astrid Lindgrens hembygd 191 750 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning
Leader Astrid Lindgrens hembygd ansöker om projektmedel för en
informationsinsats under 2021-2022 för att sprida kunskap om tidigare projekt
som inspiration och för att informera om möjligheten att genomföra nya projekt.
Detta vill föreningen göra i både tryckt form och digitalt genom bilder och film.

Information i ärendet
Leader Astrid Lindgrens hembygd omfattar för närvarande kommunerna Eksjö
och Nässjö i vårt län och från 2023 tillkommer Aneby och Vetlanda. Genom goda
exempel vill man visa upp landsbygdsutveckling och sprida kunskap till både
privat, ideell och offentlig sektor.
Samtliga Leaderområden har nu en förlängningsperiod för 2021 och 2022
eftersom det nya Landsbygdsprogrammet börjar gälla först 2023 och då sker
också en del förändringar av områdenas geografiska indelning. Leader-områdena
fick för den tidigare perioden t.o.m. 2020 stöd för informationsinsatser från ANAnämnden

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-25
Ansökan från Leader Astris Lindgrens hembygd

Beslut skickas till
Leader Astrid Lindgrens hembygd
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TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2021/1165

REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef attraktivitet och livsmiljö
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Ansökan om stöd
1.1

Allmänna uppgifter

Projektnamn: Stöd för informationsinsatser under förlängningsåren 2021-2022 Leader
Astrid Lindgrens Hembygd
Ansökansid: 237284
Ärendeid: 20333625
Typ av finansiering: Regionala projektmedel
Sista ansökningsdag:
Ansvarig organisation: REGION JÖNKÖPINGS LÄN

1.2

Stödsökande

Namn: Astrid Lindgrens Hembygd
Badhusgatan 3
59837 Vimmerby
Sverige

Org.Nr: 833200-8666

Arbetsställe
Namn:
Postadress:
Badhusgatan 3
59837 Vimmerby

Arb.ställenr.: 40275190
Besöksadress:
Badhusgatan
59837 Vimmerby

3

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Nej
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? Ja
Hemsida www.astridlindgrenshembygd.se

1.3

Samverkanspart

1.4

Betalningssätt

1.5

Projektinformation

Typ av konto: Bankgiro
Kontonummer: 279-7629
Detaljerad info:

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?
Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd är en ideell förening vars syfte är att främja och driva
lokal utveckling. Föreningen har arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden,
lokalt ledd utveckling, sedan 1996, alltså i 25 år i år. Programperioden 2023 - 2027 är under
uppstart och stora informationsinsatser är nödvändiga. Dessa ryms inte i ordinarie drift, som
under förlängningsperioden har fått fortsatt stöd för att kunna fortsätta med att prioritera
projektansökningar inom landsbygdsprogrammet. Vi ser ett behov av att förstärka och lyfta
fram goda exempel och att kunna dokumentera de projekt som har genomdrivits inom Astrid
Lindgrens Hembygd. Detta digitalt genom bild och film och genom ett magasin. Dels för att
kunna presentera projekten via vår webb i ett format som kan vara tillgängligt även för de med
lässvårigheter, och dels för att ge inspiration för kommande sökande. Bild och rörlig bild (film)
är ett mycket bra sätt att kunna visa landsbygdens värden och den potential som finns. Med ett
magasin, som även finns som digitalt bläddringsbart material, är under förlängningsåren 2021 2022 en bra informationskälla att dela ut till exempel tillkommuner, regioner och andra
samarbetsparter, dessa är både samarbetsparter men även informationskanaler ut till de som
verkar och bor inom vårt Leaderområde. Det tryckta materialet kommer att få inspiration av det
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magasin som Leader Västra Småland har tagit fram. I magasinet kommer det att finnas
information om tidigare projekt, vad det innebär med Lokalt Ledd Utveckling samt information
om mobiliseringsarbetet inför programperioden 2023 - 2027 och vad det innebär för Astrid
Lindgrens Hembygd då vi kommer att utöka vårt område med tre nya kommuner. Astrid
Lindgrens Hembygd har i år varit verksamma inom Lokalt Ledd Utveckling, Leader, sedan 1996.
Vi har varit ett prioriterat Leaderområde kontinuerligt sedan dess och har för varje
programperiod blivit lite större. Vi vill även kunna presentera detta inom ovanstående format.
Under en begränsad period vill vi ha en speciellt framtagen logotype som vi kan använda i all
dokumentation, som typ ett sigill eller en stämpel, för att visa hur stolta vi är över att ha fått
möjligheten att under ett kvarts sekel bidra till landsbygdsutveckling. För att kunna nyttja och
visa bild och film på ett bra sätt på vår hemsida behöver den utvecklas. Vi söker även medel i
denna ansökan för att kunna göra det.

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken
Inför uppstarten av programperioden 2023 - 2027 inom Leader. Lokalt Ledd Utveckling, är
stora informationsinsatser nödvändiga. Genom att utnyttja film, bild och information i
magasinsformat kan vi ge bra information om Leader-metoden, både genom en tillbakablick
men även som information inför kommande period.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)?
Målgruppen är boende och verksamma i området Astrid Lindgrens Hembygd, både nuvarande
kommuner, Eksjö, Nässjö, Vimmerby, Högsby, Hultsfred samt delar av Oskarshamn, samt de
tre tillkommande kommunerna Aneby, Ydre och Vetlanda.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort
sikt?
Projektets mål är att ge bra information i ett format som kan vara lätt tillgängligt och som ligger
i framkant vad gäller att kunna utnyttja dagens digitala teknik., men även kunna vara ett analogt
distribuerbart media, som under förlängningsåren 2021 - 2022 ytterligare kan skapa kunskap
om Leader, Lokalt Ledd Utveckling, både med tillbakablick men även framåt mot
programperioden 2023 - 2027. Vi vill visa på goda exempel och lyfta fram entreprenörer som
visar landsbygdsutveckling och vad projektstöden har bidragit till. Detta som inspiration för
kommande programperiod. Genom dessa informationsinsatser ska kunskapen om denna form
av stöd till landsbygdsutveckling blivit större i dessa nio kommuner, samt inom offentlig sektor.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på
lång sikt?
Efter projektets slut ska fler ha fått information om Astrid Lindgrens Hembygd, inom alla tre
sektorerna, privat, ideell och offentlig sektor. Dokumentationen i form av bild och film kommer
att leva kvar som bra exempel på intressanta projekt som genomförts i regionen. Exemplen på
bra projekt kommer att vara mer lättillgängligt då en kan ta del av informationen även genom
rörlig bild. Efter projektets slut kommer bilden av Astrid Lindgrens Hembygd att ha förstärkts
som en stabil ideell förening inom landsbygdsutveckling och bidra till att förtroendet för
föreningen har blivit starkare. Informationen i form av bild, rörlig bild och tillgänglighet på vår
webb ska ha resulterat i än mer inspiration till projektidéer samt uppmuntra till att söka stöd för
projekt i den kommande programperioden. Projektet kommer även att bidra till att skapa fler
arbetstillfällen inom kultursektorn i form av bild- och filmskapande.

Hur ska projektet organiseras och styras?
Projektet ska projektledas från Astrid Lindgrens Hembygds kansli med egen personal.
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Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?
Personaltid kommer att avsätta totalt 10% av sin ordinarie arbetstid enkom för projektet.

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?
Projektet har som syfte att ge fler boende och verksamma möjlighet att kunna tillgodose sig
information inom Lokalt Ledd Utveckling genom den s k Leader-metoden och Astrid Lindgrens
Hembygd genom att flera olika medier används. Bild, rörlig bild och i pappersform.

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj land
Sverige

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj län
Jönköping, Östergötland, Kalmar

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Välj kommun
Hultsfred, Högsby, Ydre, Oskarshamn, Vetlanda, Vimmerby, Eksjö, Aneby, Nässjö

1.6

Tid och aktivitetsplan

Aktivitet

Beskrivning

Projektledning

Projektledning

Startdatum Slutdatum
2021-09-01 2022-12-31
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Kostnad
68 500

1.7

Kostnader

Budget

Kostnadsslag
Personal:
Projektledning
Externa
tjänster:
Filmproduktion
samt
fotografering
till bildbank
Externa
tjänster:
Uppdatering av
webb
Externa
tjänster:
Produktion o
tryck av
magasin, 4000
ex
Externa
tjänster:
Framtagande
av logotype 25årsjubileum

Summa
kostnader
Projektintäkter

2021

2022

Totalt

23 000

45 500

68 500

60 000

0

60 000

0

15 000

15 000

230 000

0

230 000

10 000

0

10 000

323 000

60 500

383 500

60 500

383 500

Summa
faktiska
kostnader
323 000
Bidrag annat än pengar
Summa bidrag
i annat än
pengar
Summa totala
kostnader
323 000

0
60 500

383 500

Finansiering
Offentligt bidrag annat än pengar
Total offentligt bidrag
annat än pengar
Offentlig kontantfinansiering
Genom Astrid
Lindgrens Hembygd
finns tidigare sparade
medel från de
kommuner som ingått
i Leaderområdet.:
Genom en
överfinansiering från
ingående kommuner
inom tidigare
95 875

0

95 875

191 750
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programperioder har
det skapats en
ekonomisk buffert.

Total offentlig
kontantfinansiering
95 875
Total offentlig
finansiering
95 875
Privata bidrag annat än pengar
Total privat bidrag
annat än pengar
Privat kontantfinansiering
Total privat
kontantfinansiering
Total privat
finansiering
Summa
medfinansiering
95 875

95 875

191 750

95 875

191 750

0

0
0
95 875

191 750

Stödfinansiering
Finansiering
Stödfinansiering

2021
227 125

2022
-35 375

Sammanställning
Stödandel av faktiska kostnader
Stödandel av stödgrundande finansiering
Stödandel av total finansiering
Andel annan offentlig finansiering
Andel offentlig finansiering

Totalt
191 750

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
100,00
%
0,00%

Andel privat finansiering
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1.8

Förskott

1.9

Mina kontakter

1.10

Dokument

Sökt förskottsbelopp: 0
Motivering:

Namn:
Telefonnummer:
Mobiltelefonnummer:
E-postadress:
Roll:

Filnamn:
Beskrivning:
Uppladdningsdatum:

Sören Berggren
070-2233627
070-2233627
soren@alhembygd.se
Ekonomi

Originalansökan
Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format
2021-05-21
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 101
Projekt - Förstudie gällande återtag av livsmedel
Diarienummer: RJL 2021/1230
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Avsätta 800 000 kr för en förstudie gällande återtag av livsmedel för
åren 2021-2022. Fördelningen över åren är 360 000 kr för 2021,
440 000 kr för 2022.
2. Finansiering sker från regionala utvecklingsmedel.
Sammanfattning
Regional utveckling vill i samverkan med Jönköping University genomföra
en förstudie för att undersöka möjligheterna till återtag av livsmedel från de
regionala naturbruksgymnasierna samt kartlägga förutsättningarna för att
använda naturbruken som innovativa plattformar för att testa nya koncept
för närproducerade livsmedel och ökad livsmedelsproduktion. En röd tråd
som går genom den regionala utvecklingsstrategin, den regionala
livsmedelsstrategin, verksamhetsplan och hållbarhetsprogram 2021-2025 är
målsättningar om en ökad livsmedelsförsörjning. Det finns även ett uppdrag
i RJL:s budget att arbeta med frågan. Förstudien beräknas till nio månader
med start i augusti 2021 och avslut i juni 2022.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02
 Projektbeskrivning – Återtag av livsmedel
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet anmäler att man önskar få en redovisning av projektet på
nämndsammanträdet.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projektfinansiering för förstudie
gällande återtag av livsmedel
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Avsätter 800 000 kr för en förstudie gällande återtag av livsmedel för åren
2021-2022. Fördelningen över åren är 360 000 kr för 2021, 440 000 kr för
2022.
2. Finansiering sker från regionala utvecklingsmedel.

Sammanfattning
Regional utveckling vill i samverkan med Jönköping University genomföra en
förstudie för att undersöka möjligheterna till återtag av livsmedel från de
regionala naturbruksgymnasierna samt kartlägga förutsättningarna för att använda
naturbruken som innovativa plattformar för att testa nya koncept för
närproducerade livsmedel och ökad livsmedelsproduktion. En röd tråd som går
genom den regionala utvecklingsstrategin, den regionala livsmedelsstrategin,
verksamhetsplan och hållbarhetsprogram 2021-2025 är målsättningar om en ökad
livsmedelsförsörjning. Det finns även ett uppdrag i RJL:s budget att arbeta med
frågan. Förstudien beräknas till nio månader med start i augusti 2021 och avslut i
juni 2022.

Information i ärendet
Syftet med förstudien är att utreda vilka livsmedel som i dagsläget produceras på
naturbruksgymnasierna i länet samt nya livsmedel och produktionsmetoder som
kan vara aktuella för återtag till köken i Region Jönköpings läns (RJL) regi.
Utredningen ska visa på möjligheter och förutsättningar, möjlig finansiering,
konsekvenser som exempelvis målkonflikter samt kartläggning av vilka
samverkansaktörer och organisationer som behövs för att nå målet. Förstudien ska
även undersöka hur RJL:s satsning på ökad livsmedelsförsörjning kan användas
som innovativa plattformar där ny teknik testas, kravställs och lösningar
identifieras/valideras, samt där nya upplägg för exempelvis produktionssystem,
affärsmodeller, logistik och pedagogik tas fram. Förstudien ska peka ut vilket eller
vilka mål vi vill uppnå i ett kommande projekt.
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Under åren har förslag och idéer kring ett återtag av livsmedel utretts. Torkan
2018 och den pågående pandemin har återigen aktualiserat tankarna om ett återtag
som ett sätt att minska sårbarheten när det gäller livsmedelsförsörjningen, men
också ett sätt att skapa nya samarbeten och stärka det lokala näringslivet, testa ny
teknik och nya sätt att producera, distribuera och sälja livsmedel. En annan aspekt
är kopplat till naturbruksgymnasiernas kärnuppdrag, d.v.s. att utbilda framtida
naturbrukare. Genom ett återtag av livsmedel får dessa elever redan under
skoltiden viktiga kunskaper om hur hela kedjan från jord till bord fungerar och
kan senare agera och bidra på ett medvetet sätt till en mer hållbar
livsmedelsproduktion och en ökad självförsörjningsgrad.
På JU och JTH bedrivs forskning kopplat till produktionssystem, robotisering,
automatisering, AI, digitalisering, hållbara försörjningskedjor samt ljusdesign.
Under våren 2020 har även ett samverkansavtal med JU tillkommit, vilket skapar
stora möjligheter att samverka kring forskning, innovation, utbildning och
utvecklingsarbete. Kopplingen till akademi skapar förutsättningar för större
innovationsgrad inom växtodling, djurhållning och produktionsmetoder. Genom
samarbete med naturbruksgymnasierna stärks skolornas roll som
kompetenscentrum för de gröna näringarna i länet. Förstudien kommer att
genomföras i samverkan med JU.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-02
Projektbeskrivning – Återtag av livsmedel

Beslut skickas till
Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Thomas Strand
Sektionschef Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning

235

2021-03-23

Projektbeskrivning
Återtag av livsmedel
- förslag framtaget av arbetsgrupp bestående av: Stina Gof (RJL), Ola Lundmark (RJL), Christina Odén
(RJL), Jenny Bäckstrand (JU), Karin Nalbin (LRF)

Bakgrund
En röd tråd som går genom den regionala utvecklingsstrategin, den regionala livsmedelsstrategin,
Regionens verksamhetsplan och hållbarhetsprogram 2021-2025 är målsättningar om en ökad
livsmedelsförsörjning.
Strävan efter en ökad självförsörjningsgrad
Den regionala utvecklingsstrategin utgår från en vision om hur Jönköpings län ska uppfattas år 2035 Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region. Länet ska präglas av en hållbarhetsdriven
näringslivsutveckling, cirkulära ekonomier, grön tillväxt och ökad självförsörjningsgrad av livsmedel år
2035; länet ska ge ett nettobidrag till landets självförsörjning av livsmedel.
Det övergripande målet i den regionala livsmedelsstrategin för Jönköpings län 2030 är en ökad
hållbar livsmedelsproduktion, något som på sikt ska bidra till att minska sårbarheten i
livsmedelskedjan och öka både den regionala och den nationella självförsörjningsgraden, som för
närvarande är lägst i Europa. Den regionala strategin och dess insatser ska också leda till att länet får
en ökad kompetens och en högre sysselsättningsgrad inom livsmedelsbranschernas alla led.
Samtidigt betonas vikten av en högre förädlingsgrad och en ökad kunskap om hur mat produceras
och hur våra matval påverkar vår närmiljö och vår hälsa. I Jönköpings län vill vi ha ”Nära till bra mat”
– det är visionen för den regionala livsmedelsstrategin.
Ett av målen i Regionens hållbarhetsprogram 2021-2025 är att främja en hållbar livsmedelsproduktion, hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. Ett delmål handlar om att öka
användningen av närproducerade livsmedel inom befintliga och kommande livsmedelsavtal samt
genom att ta tillvara på naturbruksgymnasiernas egenproducerade livsmedel.
Naturbruksgymnasiernas huvudsakliga uppdrag är att bedriva naturbruksutbildning. Kopplat till
detta uppdrag finns en verksamhet med produktion av olika livsmedel, som dock inte används i de
egna köken/matsalarna, utan säljs vidare till andra parter.
Utmaningar och möjligheter
Under åren har förslag och idéer kring ett återtag av livsmedel utretts. Torkan 2018 och den
pågående pandemin har återigen aktualiserat tankarna om ett återtag som ett sätt att minska
sårbarheten när det gäller livsmedelsförsörjningen, men också ett sätt att skapa nya samarbeten och
stärka det lokala näringslivet, testa ny teknik och nya sätt att producera, distribuera och sälja
livsmedel. En annan aspekt är kopplat till naturbruksgymnasiernas kärnuppdrag, d.v.s. att utbilda
framtida naturbrukare. Genom ett återtag av livsmedel får dessa elever redan under skoltiden viktiga
kunskaper om hur hela kedjan från jord till bord fungerar och kan senare agera och bidra på ett
medvetet sätt till en mer hållbar livsmedelsproduktion och en ökad självförsörjningsgrad.
Skolornas andra uppdrag är att vara ett kompetenscentrum. Att för bransch och invånare förmedla
kunskapen om den nära produktionen kan stimulera till ökad regional livsmedelproduktion. De
pedagogiska vinsterna kopplat till ett återtag bedöms som stora - för eleverna, personalen,
länsinvånarna blir det tydligt att se produktens väg från jord till bord.
s. (1)4
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Investeringar i moderna anläggningar för livsmedelsproduktion vid länets naturbruksskolor skulle
också kunna ge förutsättningar för akademi och näringsliv att pröva innovationer och ny teknik. Här
finns stor potential i att samverkan med akademi och näringsliv kring t.ex. anläggningar som ska
byggas, och de upplägg som ska tas fram. Det kan också ge naturbrukseleverna tillgång till praktisk
kunskap om modern teknik och metoder i framkant samt möjligheter till examenarbeten - kunskaper
som de sen kan utveckla vidare och bära med sig ut i yrkeslivet. Exempelvis har Stockholm en vision
om att skapa ”Digitalt kontrollerade odlingssystem i stadsnära industriområden” för att bidra till en
fossilfri stad 2040 (studie 2018Q4-2019Q1). Det beviljade VinnVäxt-programmet Agtech2030
(https://liu.se/nyhet/vinnova-satsar-pa-lantbruksteknik ), som har målet att göra östra Götaland
världsledande inom jordbruksteknik och där klustret VretaKluster (www.vretakluster.se) ingår, visar
på att mycket kommer att hända inom området livsmedelsproduktion och gröna näringar. Vidare
finns klustret AgroVäst (www.agrovast.se) som i Västra Götaland som samverkar kring behov och
utmaningar kopplat till gröna näringar. Samtidigt växer trenden om ökad efterfrågan på regionalt
producerad mat och att konsumenten vill handla direkt från producenten, idag i så kallade REKOringar (https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/reko/). Och omvärlden efterfrågar mer
och mer lösningar som bidrar till en cirkulär ekonomi. Med stöd i detta kan Region Jönköpings
industriella entreprenörskap i kombination med lokal livsmedelsproduktion ha förutsättningar att
skapa en spännande innovationsmiljö i samverkan med utbildningsväsendet från
gymnasieutbildningar till forskning.
På JU och JTH bedrivs forskning kopplat till produktionssystem, robotisering, automatisering, AI,
digitalisering, hållbara försörjningskedjor samt ljusdesign. Under våren 2020 har även ett
samverkansavtal med JU tillkommit, vilket skapar stora möjligheter att samverka kring forskning,
innovation, utbildning och utvecklingsarbete. Detta är helt i linje med vad som behövs om Regionens
satsning på ökad livsmedelsförsörjning ska användas som innovativa plattformar där ny teknik testas,
kravställs och lösningar identifieras/valideras, samt där nya upplägg för exempelvis
produktionssystem, affärsmodeller, logistik och pedagogik tas fram. Kopplingen till akademi skapar
förutsättningar för större innovationsgrad inom växtodling, djurhållning och produktionsmetoder.
Genom samarbete med naturbruksgymnasierna stärks skolornas roll som kompetenscentrum för de
gröna näringarna i länet.
Smart specialisering (S3) är ett verktyg för regional utveckling och är centralt inom EU:s
sammanhållningspolitik och handlar om att satsa på det vi kan bli bäst på, med syftet att stärka den
framtida konkurrenskraften. Livsmedel och livsmedelsförädling utgör ett av specialiseringsområdena
som Region Jönköpings län har valt och möjliggör därmed styrning av EU:s regionalfondsmedel till
forskning och innovationssatsningar till livsmedelsområdet.

s. (2)4
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Syfte
Att konkretisera ett upplägg för en förstudie som ska utreda vilka livsmedel som i dagsläget
produceras på naturbruksgymnasierna i länet samt nya livsmedel och produktionsmetoder som kan
vara aktuella för återtag till Regionens kök. Utredningen ska visa på möjligheter och förutsättningar,
möjlig finansiering, konsekvenser som exempelvis målkonflikter samt kartläggning av vilka
samverkansaktörer och organisationer som behövs för att nå målet. Förstudien ska också peka ut
vilket eller vilka mål vi vill uppnå i projektet.

Tillvägagångsätt och frågeställningar
Satsningen görs i samverkan mellan flera parter och med en nyttoeffekt i flera olika inriktningar. Av
förstudien ska det framgå vilken prioritetsordning – identifiera vilka delar som ska ingå i ett
genomförandeprojekt. Kostnads- och resursbeskrivningar ska ingå. Förstudien bör behandla följande
frågeställningar:
-

Vad behövs för att naturbruksskolorna ska kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad i
länet, och där samtidigt återtag till Regionen är möjlig? Lärdomar från framför allt
Rättvikskommun bör ligga till grund för förstudien.

-

Vilka produkter är intressanta för att utredas och vad krävs för att återtag av dessa varor ska
bli möjligt? Volymer, kostnader, analyser av t.ex. miljö- och klimatpåverkande faktorer bör
utredas. Beskrivning av eventuella problem som finns för att uppfylla kriterierna för ekologisk
produktion inom respektive råvarugrupp och respektive skola. Likaså förutsättningar utifrån
kommande utmaningar – t.ex. klimatförändringar, vattenbrist. Se modell för analys längre
ner.

-

Hur ska berörd personal på skolorna/i köken involveras? Vilka utbildningsinsatser av dessa är
nödvändiga? Vilket kök kan bli aktuellt i en första fas?

-

Hur kan en projektorganisation utformas för att förverkliga konceptet? Former för studien
behöver utredas. Ska en intern eller extern resurs/ex-jobb genomföra studien? Område
måltid, verksamhetsstöd och service behöver involveras.

-

Hur kan JU bidra till en ökad innovationsgrad i satsningarna? Och vilka är möjliga områden
för exempelvis forskning eller examensarbeten?

-

Vilka är de övriga aktörer som behövs för att kunna dra nytta av kompetenser från fler håll?

-

Hur ska övrig akademi (ex SLU) branschorganisationer och ev. enskilda företag involveras?

-

Hur ser möjliga finansieringsvägar ut? Intressanta utlysningar? Rimlig tidsplan?

-

Hur säkerställs att satsningen ger största möjliga nytta för gymnasieutbildningarna?

Långsiktiga mål
En robust och mer lokal livsmedelsförsörjning i länet.
Livsmedel som produceras på Tenhults respektive Stora Segerstad serveras i naturbruksgymnasiernas
matsalar och i Regionens övriga kök.

s. (3)4
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Fler elever från länets naturbruksgymnasier går vidare till akademiska utbildningar inom gröna
näringar. Minskat gap för att få fler att söka sig till högre utbildning och ett livslångt lärande.
Naturbruksgymnasierna blir mer attraktiva som arbetsplatser och kompetenscentra.
Fler lokala och regionala samarbeten mellan olika delar av livsmedelskedjan.
Modell för analys av livsmedel aktuella för återtag
Livsmedel
som
produceras på
naturbruksgymnasierna

Tenhult

Ägg
Mjölk
Griskött
Nötkött

x

Grönsaker

x

Raps
Åkerböna
Vilka fler
livsmedel kan
vara aktuella?

x

Stora
Segerstad

X Inte nu
men finns i
planerna
x
x
X Finns idag.
Både från
mjölkras och
köttras

Årlig
volym

Förutsättningar
för återtag

Analys kring
behov för
produktionsö
kning

stora
förutsättningar

Behöver
utredas

Investeringar/
uppdateringar
och andra
anpassningskrav
som kan bli
aktuella
Ny produktionsanläggning

Energi, vatten ,
framtida
förutsättningar
m.m.
Behöver
utredas

Kan
plockas
fram

Frilandsgrönsak
er och
växthusprodukt
er kan utredas
Behöver
utredas

Behöver
utredas

Behöver
utredas

Budget
Vi har antagit att projektledaren är anställd på Region Jönköping, regional utveckling. Avsikten är att
hitta en intern lösning för projektledarskapet.

Vad

Kostnad/st
inkl OH & LKP

antal

totalkostnad

Personal
Investeringar, material
och lokaler
Externa tjänster
(följeforskare)
Övrigt

580 000
85 500

Totalt

800 000 kr

87 000
47 500

s. (4)4
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 109
Remiss - Förslag till överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna
Diarienummer: RJL 2021/1273
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Sveriges Kommuner
och Regioner.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag, Överenskommelse om mobilitetsstöd, och kan ställa sig bakom
förslaget. Landets folkhögskolor utgör en omistlig del av det livslånga
lärandet och det är en viktig princip att staten och Sveriges regioner har ett
gemensamt ansvar för att finansiera denna utbildningsform. Nämnden
kommer att fatta ett slutligt beslut i frågan om mobilitetsstöd när Sveriges
Kommuner och Regioner återkommer med ett nytt förslag efter genomförd
remissomgång.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-11
 Förslag till yttrande, 2021-06-24
 Remittering av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till
folkhögskolorna, 2021-05-31
 Överenskommelse om mobilitetsstöd, 2021-05-31
 Bilaga: Administrativ hantering - kostnadsbeskrivning från
Folkbildningsrådet
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Förslag till överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Sveriges Kommuner och
Regioner.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag,
Överenskommelse om mobilitetsstöd, och kan ställa sig bakom förslaget. Landets
folkhögskolor utgör en omistlig del av det livslånga lärandet och det är en viktig
princip att staten och Sveriges regioner har ett gemensamt ansvar för att finansiera
denna utbildningsform. Nämnden kommer att fatta ett slutligt beslut i frågan om
mobilitetsstöd när Sveriges Kommuner och Regioner återkommer med ett nytt
förslag efter genomförd remissomgång.

Information i ärendet
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av
regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna studera på en
folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan
regionerna, ett s.k. mobilitetsstöd. Mobilitetsstödet för 2021 är 400
kr/deltagarvecka, vilket motsvarar knappt 25 procent av det av Folkbildningsrådet
fastställda volymbeloppet per deltagarvecka. Landets folkhögskolor utgör en
omistlig del av det livslånga lärandet och det är en viktig princip att staten och
Sveriges regioner har ett gemensamt ansvar för att finansiera denna
utbildningsform. Mobilitetsstödet är en del i detta ansvarstagande.
Sedan några år tillbaka har det riktats kritik mot mobilitetsstödet från några
regioner. De har velat slopa mobilitetsstödet. Sveriges Kommuner och Regioner
SKR) har då valt att utreda frågan om mobilitetsstödet. En arbetsgrupp bestående
av regionpolitiker från några olika regioner har arbetat med frågan och presenterar
nu tillsammans med SKR det förslag till överenskommelse som skickats ut till alla
regioner för yttrande. Rune Backlund (C) har ingått i arbetsgruppen.
Förslaget till överenskommelse syftar till ett mobilitetsstöd till folkhögskolorna
som ska vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt ge regionerna en ökad
förutsägbarhet. Remissen vill också säkerställa att samtliga regioner ser en
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möjlighet att ingå en överenskommelse gällande mobilitetsstödet för
folkhögskolorna. Överenskommelsen planeras gälla från och med 2022. SKR
avser återkomma i ärendet efter sommaren med ett slutligt förslag.
Förslaget till överenskommelse beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som
regionerna ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Överenskommelsen
beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt
reglerar vilka ersättningsbelopp som ska gälla för de olika studieformerna.
Enligt remissförslaget kommer beloppet för mobilitetsstödet att räknas upp under
kommande år med LPIK exklusive läkemedel, som är en sammanvägning av prisoch löneökningar. Dock ska mobilitetsstödet inte överstiga 25 % av det av
Folkbildningsrådets fastställda volymbeloppet per deltagarvecka.
Avtalsförslaget ska gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december
2025. Om avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det
med ett år i sänder.
SKR vill ha svar på följande två frågor:
1. Kan er region stå bakom överenskommelsen?
2. När är det möjligt för regionen att, efter genomförd remissomgång, fatta
ett formellt beslut om att ingå överenskommelse, för att den ska kunna
träda i kraft 1 januari 2022?

Beslutsunderlag






Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-11
Förslag till yttrande, 2021-06-24
Remittering av förslag till överenskommelse om mobilitetsstöd till
folkhögskolorna, 2021-05-31
Överenskommelse om mobilitetsstöd, 2021-05-31
Bilaga: Administrativ hantering - kostnadsbeskrivning från
Folkbildningsrådet

Beslut skickas till
Sveriges Kommuner och Regioner, info@skr.se med kopia till
tina.wirgen@skr.se.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson

Thomas Strand
Sektionschef Utbildning och
kompetensförsörjning

Regional utvecklingsdirektör
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Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Stockholm
118 82

Förslag till överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över Sveriges Kommuner
och Regioners (SKR) förslag till Överenskommelse om mobilitetsstöd till
folkhögskolorna.

Sammanfattning
Region Jönköpings län kan ställa sig bakom Sveriges Kommuner och Regioners
remissförslag till Överenskommelse om mobilitetsstöd till folkhögskolorna. Ett
formellt beslut att ställa sig bakom ett slutligt förslag till Överenskommelse kan
lämnas tidigast den 8 september och senast den 15 december 2021.

Synpunkter på förslaget
Härmed vill Region Jönköpings län lämna följande remissvar på SKR:s förslag till
”Överenskommelse om mobilitetsstöd”, som beskriver villkoren för det
mobilitetsstöd som regionerna ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola.
Regionen har också tagit del av redogörelsen av Folkbildningsrådets
administration av mobilitetsstödet.
Region Jönköpings län kan ställa sig bakom överenskommelsen
Landets folkhögskolor utgör en omistlig del av det livslånga lärandet och det är en
viktig princip att staten och Sveriges regioner har ett gemensamt ansvar för att
finansiera denna utbildningsform. Mobilitetsstödet är en del i detta
ansvarstagande.
Folkhögskolorna har olika profiler och utbud av inriktningar och det är värdefullt
om regionernas medborgare kan ges tillgång till ökade valmöjligheter genom
studier på en folkhögskola utanför det egna länet. Mobilitetsstödet underlättar och
möjliggör härvidlag för ökade studiemöjligheter till gagn för regionernas
invånare.
Det är samtidigt viktigt att Sveriges regioner tar ett gemensamt och solidariskt
ansvar för ett väl fungerande mobilitetsstöd. Vi hoppas på och utgår från att detta
omtag av mobilitetsstödet får uppslutning av alla regioner.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Region Jönköpings län kan därför ställa sig bakom det presenterade förslaget till
överenskommelse om mobilitetsstöd. Det är välkommet med en likartad hantering
av mobilitetstödet enligt den administrativa modell som Folkbildningsrådet kan
hantera. Vi menar att det är både angeläget och viktigt att behålla mobilitetsstödet
som en del av det offentligas ansvar för att finansiera landets folkhögskolor. Det
är också viktigt att regionerna kan enas om mobilitetsstödet och hur det ska
utformas, samt att långsiktigt och solidariskt stå bakom överenskommelsen.
Regionen finner att det förslag som nu presenteras uppfyller våra förväntningar.
Tidpunkt för att fatta ett formellt beslut att ingå en överenskommelse om
mobilitetsstöd
Region Jönköpings län kan fatta ett formellt beslut om att ingå en
överenskommelse om mobilitetsstöd tidigast den 8 september och senast den 15
december 2021. Den beslutande nämnden har även sammanträden under oktober
och november månad i höst. Ju tidigare vi kan fatta ett formellt beslut, desto
bättre.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Per Eriksson
Ordförande i Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör
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Avdelningen för juridik
Ann Sofi Agnevik

Överenskommelse om mobilitetsstöd
Denna överenskommelse beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna
ska betala för utomlänsstudier på folkhögskola. Överenskommelsen beskriver också
Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar vilka
ersättningsbelopp som ska gälla för de olika studieformerna.

Parter
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner har 21-xx-xx beslutat att
rekommendera regionerna att godkänna och underteckna denna överenskommelse.
Denna överenskommelse om mobilitetsstöd har slutits mellan samtliga Sveriges
regioner.

Bakgrund
Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna.
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna
länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna s.k. mobilitetsstöd. Utbudet av
profiler och inriktningar skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare
tillgång till ökade valmöjligheter.

Administrativ hantering
Folkbildningsrådet bistår folkhögskolor och regioner med det administrativa arbetet
kring mobilitetsstödet och ger regionerna underlag för en mer likartad hantering av
stödet. För tjänsten fakturerar Folkbildningsrådet en avgift som täcker rådets
kostnader för arbetet. Separat avtal rörande fakturering av denna kostnad tecknas
mellan Folkbildningsrådet och samtliga regioner gemensamt.
Folkbildningsrådets modell bygger på en förenklad hantering och standardisering av
mobilitetsstödet. Deltagarstatistiken levereras av Statistiska centralbyrån, SCB, med
avidentifierade personuppgifter (personnummer, namn m.m.) vid närmast föregående
mättillfälle.
Kursförteckningen innehåller antalsuppgifter om deltagare folkbokförda i regioner per
kurs och innehåller uppgifter om avidentifierade deltagare. En presentation av
enskilda deltagare är inte möjlig.
Tillvägagångssätt

Folkhögskolorna registrerar deltagare som studerar vid folkhögskola i det
administrativa systemet SchoolSoft. Skolorna rapporterar genomförd verksamhet
terminsvis till SCB på individnivå. Folkbildningsrådet beställer en tilläggsleverans av

Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315
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folkhögskolestatistiken på individnivå för vårterminens rapportering från SCB. I
leveransen från SCB finns följande uppgifter om deltagaren:


Typ av kurs deltagaren studerar



Kurslängd



Deltagarveckor



Studieomfattning



Distans



Start- och slutdatum av kurs



Avbrott av studier



Folkbokföringsort (registervariabler)

Insamlingen kompletteras med följande tilläggsvariabler:


Datum för senare start



Datum för studieavbrott

Registervariabler kring folkbokföringsort hämtas från SCBs Register över
Totalbefolkning (RTB). Folkbokföringsort hämtas den 1 november föregående år för
vårterminen och 1 juni pågående år för höstterminens underlag för mobilitetsstöd.
Resterande variabler rapporteras av folkhögskolan i SchoolSoft.
Antalsuppgifter per kurs (kursförteckning) bifogas med fakturering som kvittens till
regionerna. Kursförteckningen innehåller uppgifter om antal deltagare folkbokförda i
regionen per kurs. Kursförteckningen innehåller följande uppgifter:


Skolnamn och skolkod



Kursnummer



Regionsnamn



Huvudmannatyp



Typ av kurs (till exempel allmän eller särskild kurs)



Datum för start och slut av kurs



Heltid respektive deltid



Distans



Eventuella avhopp eller senare start (och därmed reducerade deltagarveckor)
tillkommer 2021



Kursens deltagarveckor



Avvikande deltagarveckor vid avbrott eller sen start



Deltagarveckor summerade totalt per kurs (beräknade utifrån kriterier kring
omfattning, sen start och avbrott)
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Totalt antal deltagarveckor per region

Insamlingen av vårterminens verksamhet avslutas i slutet av augusti och bearbetas
därefter av SCB. Folkbildningsrådet får tillgång till det levererade underlaget för
vidare bearbetning och analys i början av september. Folkbildningsrådet bedömer att
vårterminens underlag till mobilitetsstöd blir klart till månadsskiftet
september/oktober. Underlaget för höstterminens verksamhet levereras av SCB i slutet
av februari efterföljande år och kan på motsvarande sätt vara klart i månadsskiftet
mars/april efter avslutat verksamhetsår.
Med uppgifterna och beskrivningen ovan framställs ett underlag till mobilitetsstöd.
Underlaget baseras på deltagare som studerar i annan region än den region hen var
folkbokförd i vid närmast föregående mättillfälle och som motsvarar regionernas
överenskommelse för mobilitetsstöd. Folkbildningsrådet fakturerar berörda regioner.

Ersättning
Mobilitetsstödet för 2021 är 400 kr/deltagarvecka, vilket motsvarar knappt 25 procent
av det av Folkbildningsrådet fastställda volymbeloppet per deltagarvecka.
För kommande år räknas beloppet för mobilitetsstödet upp med LPIK exklusive
läkemedel, som är en sammanvägning av pris- och löneökningar. Prognoser för LPIK
publiceras cirka fem gånger per år. SKRs decemberprognos används för kommande
års mobilitetsstöd. Dock ska mobilitetsstödet inte överstiga 25 % det av
Folkbildningsrådets fastställda volymbeloppet per deltagarvecka.
Regioner som inte använt sig av SKRs rekommenderade belopp utan betalat lägre
belopp under 2021, kommer att under fyra år successivt fasas in i samma nivå som
övriga regioner. Regioner som under 2021 betalar 340 kronor eller lägre belopp, får
under 2022 en rabatt på 60 kronor av det indexuppräknade mobilitetsstödet, för
regioner som under 2021 betalar 341-360 kronor är rabatten 40 kronor och för
regioner som under 2021 betalar 361-380 kronor är rabatten 20 kronor. Under de
kommande åren minskas rabatten med 20 kronor per år, vilket innebär att från och
med 2025 betalar alla samma belopp. Trappan omfattas av ömsesidighetsprincipen.

Införanderabatt om
340 kr eller
lägre 2021
2021
2022
2023
2024
2025

-60
-40
-20
0

Införande- Införanderabatt om rabatt om
341-360 kr 361-380 kr
2021 2021
-40
-20
0
0

-20
0
0
0
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378
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Prognos
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388
418
430
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Mobilitetsstödet förhåller sig i stor utsträckning till de villkor som Folkbildningsrådet
har tagit fram för den statliga ersättning till folkhögskolorna. Det finns dock några
undantag:


Precis som för tidigare interkommunal ersättning utgår mobilitetsstöd till
folkhögskolor utanför den egna regionen endast för kurser som är 15 veckor
eller längre. Mobilitetsstöd för deltidsstudier utgår endast för deltidsstudier på
minst halvtid. Stödet för deltidsstudier är 50 % av ersättningen, oavsett om
deltidsstudierna är på mer än halvtid (exempelvis även om kursen är på 75%).



Vid distansstudier är mobilitetsstödet 50 % deltagarvecka. För att en kurs ska
anses vara en distanskurs ska den vara ämnad att genomföras på distans. Minst
50% av kursen ska bedrivas på distans.

Antalet folkhögskoleplatser totalt påverkar regionernas åtagande. Överenskommelsen
utgår från den volym folkhögskoleplatser totalt, det vill säga inte bara
mobilitetsplatser, som är aktuella vid överenskommelsens tecknande, vilket är 33 000
platser. Om staten avsevärt förändrar volymerna behöver denna överenskommelse
omförhandlas.

Avtalstid
Detta avtal gäller från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2025. Om
avtalet inte sägs upp senast ett år före avtalstidens utgång förlängs det med ett år i
sänder.
Stockholm den …. 2021

……………………

…………………..

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Blekinge

För Region Dalarna

…………………..

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Gotland

För Gävleborg
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…………………..

……………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Halland

För Region Jämtland Härjedalen

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Jönköpings län

För Region Kalmar län

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Kronoberg

För Region Norrbotten

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Skåne

För Region Stockholm

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Sörmland

För Region Uppsala

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Värmland

För Region Västerbotten
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……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Västmanland

För Region Örebro län

……………………

…………………….

Namnförtydligande

Namnförtydligande

För Region Östergötland

För Västra Götalandsregionen
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Bilaga

Administrativ hantering - kostnadsbeskrivning från Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet har beräknat den administrativa kostnaden till 700 000 kr per år.
Vid beräkning av kostnad per deltagare utgår Folkbildningsrådet ifrån antal deltagare som
folkhögskolorna år 2019 rapporterade som underlag för mobilitetsstöd från regionerna.
En viss justering nedåt har gjorts.
Givet att antalet deltagare i mobilitet kommer att vara ungefär lika många kommande år beräknas en
administrativ avgift på 50 kr per administrerad deltagare och termin.
Det vill säga 100 kr per deltagare på helåret.
Om antalet deltagare minskar behöver den administrativa avgiften höjas något så att
Folkbildningsrådet får täckning för sina kostnader. Om Folkbildningsrådets omkostnader däremot blir
mindre än beräknat så minskas avgiften på motsvarande sätt.
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Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Remittering av förslag till överenskommelse om
mobilitetsstöd till folkhögskolorna
Bilaga:

1. Mobilitetsstöd förslag till överenskommelse
2. Administrativ hantering - kostnadsbeskrivning från Folkbildningsrådet
Remissinstanser:

Samtliga regioner i Sverige
Remissvaren ska ha inkommit till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) senast
den 9 juli, 2021. Svar lämnas per e-post till info@skr.se med kopia till
tina.wirgen@skr.se Ange diarienummer 21/00735 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet. Remissinstansen namn ska även anges i namnet på
remissdokumentet som bör lämnas både som wordfil och i pdf-format.
I remissen ligger att SKR vill ha synpunkter på förslaget till överenskommelse mellan
samtliga regioner gällande mobilitetsstöd till folkhögskolorna.
Följande frågor bör besvaras:

1. Kan er region stå bakom överenskommelsen?
2. När är det möjligt för regionen att, efter genomförd remissomgång, fatta ett
formellt beslut om ingå överenskommelse, för att den ska kunna träda i kraft 1
januari 2022?
Remissen syftar till att säkerställa att samtliga regioner ser en möjlighet att ingå en
överenskommelse gällande mobilitetsstödet för folkhögskolorna. Överenskommelsen
planeras gälla från och med 2022.
Förslaget till överenskommelse är framtaget av SKR tillsammans med en politisk
arbetsgrupp bestående av Anna Jähnke (M), Region Skåne (ordförande för gruppen),
Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen, Karin Thomasson (MP), Region Jämtland
Härjedalen, Åsa Kratz (S), Region Sörmland, Rune Backlund (C), Region Jönköping samt
Irén Lejegren (S), Region Örebro. Förslaget till överenskommelse syftar till ett
mobilitetsstöd till folkhögskolorna som ska vara rimligt, enkelt och hållbart över tid samt
ge regionerna en ökad förutsägbarhet.
SKR avser återkomma i ärendet efter sommaren.

Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315
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Inbjudan till informationsmöte

För att informera om överenskommelsens upplägg mm, erbjuds regionernas
företrädare ett informationsmöte den 9 juni, 2021 kl 16-17.30. Anmälan till
tina.wirgen@skr.se
Frågor gällande överenskommelsen kan ställas till förbundsjurist
annsofi.agnevik@skr.se

Information för kännedom

Folkhögskoleorganisationerna kommer under remisstiden att bjudas in till ett samtal
med SKR och den politiska arbetsgruppen om förslaget till överenskommelse.

Sveriges Kommuner och Regioner
Tillväxt och samhällsbyggnad
Gunilla Glasare
Avdelningsdirektör
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 106
Remiss - Regional utvecklingsstrategi Blekinge län
Diarienummer: RJL 2021/749
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Blekinge
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag Växtplats Blekinge, Regional Utvecklingsstrategi
Växtplats Blekingen är pedagogiskt uppbyggd, lättillgängligt och skapar ett
stort intresse runt kommande utveckling i Blekinge. Strategi ansluter väl till
övriga regioners utmaningar och visioner.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21
 Förslag till yttrande yttrande daterat 2021-06-24
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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Region Blekinge Regional utveckling

Regional utvecklingsstrategi – Region
Blekinge
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Blekinge

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag
Växtplats Blekinge, Regional Utvecklingsstrategi
Växtplats Blekingen är pedagogiskt uppbyggd, lättillgängligt och skapar ett stort
intresse runt kommande utveckling i Blekinge. Strategi ansluter väl till övriga
regioners utmaningar och visioner.

Information i ärendet
Växtkraft Blekinge utgår från fyra förhållningssätt som skall genomsyra den
strategiska inriktningen. Den strategiska inriktningen är nedbruten i två
strategiområden, ”I Blekinge utvecklar vi attraktiva livsmiljöer” samt ”I Blekinge
utvecklar vi ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning”. Dessa
inriktningar är i sin tur nedbruten i ytterligare 4 utvecklingsområden.
Beskrivningen av noder och dess betydelse för tillväxt i länet är särskilt intressant.
Noderna utgörs av befolkningscentra och dessa ger ett bra incitament för
kommunerna att aktivt vara drivande i utvecklingsstrategin.
Strategidokumentet är föredömlig kort, 33 sidor, detta skapar förutsättning för att
nå ett stort antal läsare. Mål och delmål ingår i beskrivningen.

Beslutsunderlag



Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-21
Förslag till yttrande yttrande daterat 2021-06-24

Beslut skickas till
Region Blekinge
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REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson

Peter Friberg

Regional Utvecklingsdirektör

Sektionschef
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Region Blekinge

Regional utvecklingsstrategi – Region
Blekinge
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Växtkraft
Blekinge – Regional Utvecklingsstrategi

Sammanfattning
Växtkraft Blekinge andas självförtroende och framåtanda, den skapar en positiv
framtidstro till Regionens utveckling i närtid.
Strategin är ett väl genomarbetat strategidokument som skapar nyfikenhet, även
hos andra regioner, på Blekinges utmaningar och möjligheter till tillväxt och
livsutrymme. Det som bör beskrivas tydligare är behovet av samverkan över
region- och nationella gränser. Detta inte minst viktigt för små regioner.

Synpunkter på förslaget
Växtplats Blekingen är pedagogiskt uppbyggd, lättillgängligt och skapar ett stort
intresse runt kommande utveckling i Blekinge. Strategi liknar i många delar
övriga regioners utmaningar och visioner. Utmaningarna har vi gemensamt, sättet
att möte framtiden varierar mellan regionerna, men i allt väsentligt har
strategierna stora gemensamma delar. Regionala gränser är administrativa gränser
och dess får inte vara ett hinder för förtagens tillväxt och expansion.
Med den digitala omställningen ges förutsättningar för att
arbetsmarknadsregionerna blir större och kompetensen alltmer flyttbar. I
förlängningen bör detta vara en fördel för alla parter och binder samman
regionerna i större nätverk. För att i nuläget skapa utvecklingskraft krävs en god
analysförmåga samt mod att satsa på de mest expansiva tillväxtområdena.
Förhållandet till, och beroendet av, närliggande regioners utveckling kan med
fördel lyftas fram tydligare i Växtkraft Blekinge.
Växtkraft Blekinge har bra struktur, men tydligare visualisering i bilder skulle
göra den ännu mer tillgänglig. Fyra förhållningssätt skall genomsyra två
strategiska områden. Dessa är i sin tur nedbrutna i ytterligare 4
utvecklingsområden. Komplexiteten att hantera och att beskriva länets utmaningar
är inte enkel. Den bärande tanken är att förhållningssätten skall genomsyra den
strategiska inriktningen är givetvis rimlig och riktig. Ett begränsat antal mål och

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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delmål gör att strategin blir enkel att kommunicera och dessutom enkel att följa
upp och utvärdera
Beskrivningen av noder och dess betydelse för tillväxt i länet är särskilt intressant
och borde få flera följare i andra regioner. Noderna ger ett bra incitament för
kommunerna att vara aktivt drivande i utvecklingsstrategin.
En liten region är beroende av långsiktiga samarbeten med närliggande regioner.
Inte minst möjligheterna att samarbeta inom kompetensförsörjning och
arbetsmarknadsutveckling kan utvecklas tydligare i föreliggande strategi. Det
samma gäller samverkan över nationsgränser och då i första hand med EU.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Per Eriksson
Ordförande nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
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1. Önskat läge
Vision
Fler människor lever, arbetar och utvecklas i Blekinge. En god och trygg uppväxt- och livsmiljö, öppenhet
för nya idéer och innovationer ger kraft till hållbar tillväxt, utveckling och livskvalitet. Blekinge är en plats
där både människor och företag växer.

Önskat läge
Framtidens Blekinge är starkt präglat av öppenhet, framåtanda, kreativitet och innovationskraft.
Människor flyttar hit och företag etablerar sig här eftersom Blekinge är en bra plats att leva på och verka i.
Här finns allt inom räckhåll – en variation av livsmiljöer i kombination med ett rikt utbud av arbete och
studier. Vi samarbetar med varandra, såväl inom länet som med andra regioner i Sverige och med våra
grannländer. Blekinges gynnsamma geografiska läge, med närhet till både storstadsregioner och
kontinenten, gör att besökare från hela världen kommer hit för att upptäcka en mångfald av natur,
människor, miljöer och möjligheter.
Framtidens Blekinge är också ett hållbart samhälle som erbjuder ett gott och tryggt liv med ett brett och
varierat utbud av attraktiva boendemiljöer, i städer, skärgård och skogs- och landsbygd. Blekinges invånare
har god tillgång till förstklassig vård, omsorg, skola och kommersiell service. Alla invånare omfattas av en
hög och jämlik livskvalitet. De olika samhällssektorerna har ett utvecklat samarbete för individens och
kollektivets bästa. Vårt aktiva föreningsliv bidrar till en god folkhälsa och ett rikt fritidsliv för alla åldrar
samt främjar ett demokratiskt samhälle.
I Blekinge har vi hög tillit till varandra och alla känner sig trygga och delaktiga i samhället. Känslan av
sammanhang och gemenskap är stark. Blekinge är ett samhälle som skapar möjligheter för alla - oavsett
individuella förutsättningar. Kreativa idéer och uttryck uppmuntras och tas tillvara, liksom öppenhet
tolerans och ifrågasättande av rådande normer.
Transporter och kommunikationer i Blekinge är hållbara och vårt totala klimatavtryck är positivt. Det är
lätt att förflytta sig med buss, tåg och cykel och naturen är tillgänglig för alla. Här finns något för alla –
kulturliv, restauranger och nöjesutbud, möten mellan människor och ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.
Blekinges invånare har goda förutsättningar för en sund livsstil och en god hälsa.
Blekinge utgör en gemensam arbetsmarknadsregion som har god uppkoppling till närliggande
tillväxtmotorer och med ett starkt och växande näringsliv. Väl utbyggda kommunikationer och digital
infrastruktur gör det möjligt för invånare att bo var som helst och ändå ha nära till jobb, utbildning och
fritidsaktiviteter i eller utanför länet.
Blekinges näringsliv är dynamiskt, innovativt och internationellt och lockar ny, välutbildad kompetens från
hela världen. Vårt näringsliv har god konkurrenskraft. Det startas många nya företag varje år och
näringslivsstrukturen utgörs av en mix av stora och mindre företag. I Blekinge finns det växtkraft och ett
rikt utbud av jobb och utbildningar.
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Skolan är en trygg och kreativ plats som förbereder elever för vuxen- och arbetslivet med fokus på
individens utvecklingsförmåga och vilja. Alla som bor i Blekinge har möjlighet att utvecklas genom hela
livet med nya kunskaper och färdigheter. Genom livslångt lärande anpassar vi oss till nya krav i omvärlden
och vi växer som samhälle och som individer.
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2. Förhållningssätt
Som utgångspunkt för utvecklingsarbetet i Blekinge har fyra förhållningssätt arbetats fram. Dessa ska
genomsyra strategin och beaktas i alla framtida prioriteringar för att uppnå en hållbar tillväxt och
utveckling i regionen för både människor och företag.
Förhållningssätten är:
• Hållbar tillväxt och utveckling
• Folkhälsa
• Strategiska noder
• Digital omställning

Hållbar tillväxt och utveckling
Tillväxt och utveckling är centrala delar i den regionala utvecklingsstrategin. Tillväxten ska ske på ett
hållbart sätt och med hänsyn till hållbarhetens olika dimensioner. En god ekonomisk och miljömässig
utveckling ger förutsättningar för att få en socialt hållbar utveckling där människor kan ha hög livskvalitet.
Utvecklingen måste ta hänsyn till framtida generationers möjligheter till hög livskvalitet utifrån följande
fyra delar. Dessa är ett stöd för att styra mot hållbar tillväxt och utveckling och samtliga delar måste
beaktas. De fyra delarna för hållbar regional tillväxt och utveckling baseras på Agenda 2030 1 och metodik
för strategisk hållbar utveckling 2.

Tillväxt är medel för att nå målet om långsiktig hög livskvalitet för regionens invånare
Alla dimensioner av hållbarhet vägs in i det regionala utvecklingsarbetet
Alla invånare ska ta del av regionens utveckling och framsteg
Samverkan är en förutsättning för att ta hållbara beslut

Fyra delar för att styra mot hållbar regional tillväxt och utveckling i Blekinge

1. Tillväxt är medel för att nå målet om långsiktig hög livskvalitet för regionens invånare
Tillväxt är inget mål i sig utan syftar alltid till att göra livet bättre för regionens invånare. Några av de
viktigaste faktorerna för livskvalitet är hälsa, utbildning och arbete. Tillväxten ska därför skapa
förutsättningar för dessa.

1

De globala målen för hållbar utveckling beslutades av världens ledare på FN toppmöte 2015. Agenda 2030 består av 17 mål och
169 delmål
2
Metodik för strategisk hållbar utveckling inkluderar en vetenskapligt grundad definition av ekologisk och social hållbarhet samt
processtöd för strategiskt samarbete för att uppfylla den och där ekonomisk hållbarhet är en grundförutsättning Broman, G.I.,
Robèrt K.‐H., 2017. A framework for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production 140: 1
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2. Alla dimensioner av hållbarhet ska vägas in i det regionala utvecklingsarbetet
Sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner ska beaktas i allt utvecklingsarbete liksom samspelet
mellan de olika dimensionerna. Om de tre hållbarhetsdimensionerna vägs in i det regionala
hållbarhetsarbetet kan eventuella konflikter synliggöras så att medvetna beslut kan fattas. Dimensionerna
behöver också åskådliggöras utifrån ett långsiktigt perspektiv, särskilt den ekonomiska hållbarheten som
ofta styrs av kortsiktiga intressen. Genom att tillämpa metodik för strategisk hållbar utveckling kan
kortsiktiga och långsiktiga perspektiv sammanlänkas i praktiken.

3. Alla invånare ska ta del av regionens utveckling och framsteg
Tillväxtens vinster ska komma alla grupper i samhället till del. Regional utveckling ska bidra till att minska
samhällsklyftor och utanförskap, samtidigt som resurser ska fördelas efter behov. Detta kan innebära att
investeringar och projekt riktas till grupper med störst behov.

4. Samverkan är en förutsättning för att ta hållbara beslut
En hållbar utveckling kräver långsiktighet och samverkan. Samverkan behöver ske över geografiska
gränser och med olika kompetenser. Samverkan är ett prioriterat arbetssätt i det regionala
utvecklingsarbetet. Blekinge har goda förutsättningar för gemensamt utvecklingsarbete och nära
samverkan mellan region, kommuner, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Samverkan behöver ske
strategiskt, vilket lägger grunden för långsiktigt hållbara beslut för Blekinges utveckling.

Folkhälsa
Hälsan är grunden för utveckling och tillväxt och en förutsättning för regionens attraktivitet. Allt regionalt
utvecklingsarbete ska utgå från ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det innebär att öka människors
möjlighet till inflytande över sin hälsa och möjligheter till att förbättra den och därmed leva ett aktivt liv
med tro på sin egen förmåga för att uppnå hög livskvalitet och välbefinnande.
För att uppnå en god och jämlik hälsa behöver människor ha likvärdiga villkor och förutsättningar. En
jämlik fördelning av resurser bidrar till en god och jämlik hälsa som leder till ett mer välmående och
hållbart samhälle som möter våra grundläggande behov. Det kan vara sådant som vi har runt omkring oss
i form av friska ekosystem, hälsosamma livsmiljöer, socialt sammanhang och ekonomiska resurser. Det
kan också handla om inre tillgångar som kompetens, tillit, framtidstro, känsla av meningsfullhet,
gemenskap och delaktighet.
Vår hälsa beror på många olika faktorer och är resultatet av ett komplext samspel mellan individ, miljö och
samhälle, vilket illusteraras av modellen hälsans bestämningsfaktorer. Förenklat består den av olika
medärvda egenskaper, livsvillkor och levnadsvanor.
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Hälsans bestämningsfaktorer, Dahlgren och Whitehead, 2007/1991.

Strategiska noder
Förhållningssättet bidrar med ett geografiskt och funktionellt perspektiv till den regionala
utvecklingsstrategin. Det stärker den vägledande rollen av strategin för den fysiska planeringen,
exempelvis de kommunala översiktsplanerna. Strategiska noder synliggör både befintliga strukturer i
Blekinge och identifierar platser som ur ett regionalt och funktionellt perspektiv är strategiskt viktiga.
Syftet är att underlätta samordning av resurser för att få större effekt av regionala och lokala satsningar i
den kommande planeringen, exempelvis i arbetet med breddat utbud av service, bredband och
kollektivtrafik.
De strategiska noderna delas in i noder med fullskaligt utbud och noder utan fullskaligt utbud. En
strategisk nod med fullskaligt utbud besitter minst fyra av följande egenskaper:
•
•
•
•
•
•

Kommersiell- och annan grundläggande service
Offentlig service
Kultur och besöksanledning
Kollektivtrafikutbud
Antal arbetstillfällen
Tillgång till bredband

Ambitionen med de platser som har ett fullskaligt utbud är att de ska behålla och vidareutveckla
nuvarande egenskaper som främjar en god boende- och livsmiljö. Noder som inte har fullskaligt utbud ska
kunna utvecklas till noder med fullskaligt utbud. Detta kan göras genom att förstärka specifika egenskaper
eller genom förbättrad sammankoppling med en annan strategisk nod i närheten så att platserna
tillsammans kan utgöra en strategisk nod.
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Digital omställning
Den digitala omställningen påverkar hur samhället utvecklas och hur vi lever våra liv och hur vi driver våra
företag och organisationer. För att den ska bli en möjliggörare för Blekinges utveckling behöver vi förhålla
oss till den digitala omställningen i allt utvecklingsarbete. Alla invånare och aktörer i Blekinge ska vara
delaktiga i omställningen och omfattas av ökad tillgång till digitala tjänster, digital kompetens och digital
utveckling.
Digital omställning innebär att ha förmågan, viljan och kunnandet att möta och dra nytta av en
teknikutveckling som sker i mycket hög takt. Teknikutvecklingen stimulerar nya beteenden och
förväntningar hos invånarna, som offentliga aktörer och företag måste kunna tillgodose med nya digitala
tjänster. Sambanden i den digitala omställningen kan förklaras med saker, sätt och samhälle. Ny teknik
som smarta telefoner skapar förändrade beteenden och arbetssätt som i sin tur förändrar och formar
samhället.
För att lyckas behövs även en beteendemässig förflyttning mot mer innovation, utveckling och samverkan.
Den digitala omställningen förutsätter en ny typ av ledarskap som driver förändring, vågar testa nya
lösningar och ser förbättringsmöjligheter med den nya tekniken. Utgångspunkten är att individer, grupper
och organisationer ska dra nytta av tekniken och effektivare använda både egna och gemensamma
resurser.
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3. Strategisk inriktning
Den regionala utvecklingsstrategin ska leda till att fler ska vilja leva, arbeta och utvecklas i Blekinge.
Blekinge ska vara en växtplats för människor, företag och hållbara lösningar.
En växtplats behöver växtkraft. För individen handlar det om möjligheter till förbättrad livskvalitet. För
företag handlar det om ett starkare innovationsklimat och förutsättningar för tillväxt och expansion.
Områdena påverkar och är beroende av varandra. En hög livskvalitet får fler att vilja leva här, vilket skapar
bättre förutsättningar för företag att växa.
För att nå Blekinges önskade läge har två strategiska områden prioriterats, som i sin tur består av två
utvecklingsområden för länet fram till år 2030. Dessa tar avstamp i regionens utmaningar och möjligheter
och är långsiktigt strategiskt viktiga för Blekinges utveckling. Samverkan och gemensamma åtaganden
krävs för att ta vara på länets möjligheter och lösa våra gemensamma utmaningar. Varje strategiskt område
har mål och prioriteringar som syftar till att förflytta Blekinge och bidrar till nationella, europeiska och
globala åtaganden för hållbar utveckling.
Strategiskt område 1. I Blekinge utvecklar vi attraktiva livsmiljöer
• Utvecklingsområde 1. Hållbar samhällsplanering
• Utvecklingsområde 2. Hög livskvalitet
Strategiskt område 2. I Blekinge utvecklar vi ett expansivt näringsliv med god
kompetensförsörjning
• Utvecklingsområde 3. God kompetensförsörjning
• Utvecklingsområde 4. Växande näringsliv
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Vad det är vi behöver prioritera för att förflytta Blekinge och vad det är vi vill uppnå på sikt illustreras i
logikfiguren. Den syftar till att på ett enkelt sätt visualisera kedjan från regionala prioriteringar till de
långsiktiga målen, vilket säkerställer att vi styr mot målen.
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Strategiskt område 1. I Blekinge utvecklar vi attraktiva
livsmiljöer
För att fler ska leva, arbeta och utvecklas i Blekinge handlar det första strategiska området om att utveckla
attraktiva livsmiljöer. Blekinge ska vara en attraktiv plats där människor vill leva och här finns möjlighet till
utveckling. För det krävs gemensamma insatser för att utveckla en hållbar samhällsplanering och hög
livskvalitet i hela Blekinge.

Utmaningar och möjligheter
•

•

•

•

•
•

Blekinge behöver stärka sin boendeattraktivitet, särskilt för unga, för att kunna hantera en ökad
efterfrågan på välfärdstjänster och för att attrahera arbetskraft. För att ökad inflyttning ska bli
möjlig måste Blekinge öka antalet bostäder, framförallt i centralorterna.
Folkhälsan varierar mellan olika samhällsgrupper och Blekinges begränsade storlek ger goda
möjligheter att utveckla länsövergripande hälsofrämjande insatser som minskar skillnaderna och
ger en god och jämlik hälsa.
I Blekinge är den digitala infrastrukturen långt ifrån fullt utbyggd och det finns stora skillnader
mellan tät- och glesbebyggda områden. Tillgången till höghastighetsbredband är en förutsättning
för digital omställning och betydelsen av god uppkoppling har ökat både för privatliv och
arbetsliv.
Blekinge är en tätbefolkad region med korta avstånd, vilket underlättar möjligheterna att utveckla
ett mer hållbart transportsystem samt god tillgång till service. Kustbanornas sträckning medför
långa restider och en svag anslutning till tillväxtmotorer. Förbättringar i transportsystemet
underlättar resande och pendlingsmöjligheter.
Blekinge når idag inget av de regionala miljökvalitetsmålen, men förutsättningar finns för att
arbeta på bred front inom både offentlig och privat sektor för att bidra till en grön omställning.
Det saknas större kulturinstitutioner i Blekinge. Avsaknaden kan motverkas genom att stärka de
yrkesmässiga kulturskaparnas förutsättningar för att verka och uttrycka sig i Blekinge.

Mål
Stärkt attraktivitet särskilt för unga
Fler invånare i Blekinge och ett förbättrat inrikes flyttnetto
Minskad miljö- och klimatpåverkan
Förbättring enligt de regionala miljökvalitetsmålen i Blekinge

God och jämlik hälsa
Den självskattade hälsan ska förbättras och bli mer jämlik
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Utvecklingsområde 1. Hållbar samhällsplanering
För att utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet fokuserar utvecklingsområdet ”Hållbar
samhällsplanering” på att skapa förutsättningar för invånare att leva, arbeta och utvecklas, men även för
företagens tillväxt. Utvecklingen av nya bostäder, transporter samt fysisk och digital infrastruktur skapar
förutsättningar för att hela Blekinge ska växa.

Hållbar samhällsbyggnad
För att skapa attraktiva boende- och livsmiljöer behövs både fler bostäder och ett bredare utbud av
bostäder i hela länet, både i städer och skärgårds-, skogs- och landsbygdsområden. De bostäder som
planeras och byggs ska motsvara det som efterfrågas av både dagens och morgondagens invånare. Nya
bostäder behöver i första hand planeras och byggas i kollektivtrafiknära lägen för att förbättra
möjligheterna till hållbart resande. En hållbar region kräver en samordnad fysisk planering där aktörer
samverkar för att utveckla goda, hållbara och klimatanpassade boende- och livsmiljöer.
Tillgången till ett brett och ändamålsenligt serviceutbud bidrar till platsens attraktivitet och behöver därför
stärkas. Möjligheten att kunna utföra merparten av sina servicebehov i närområdet underlättar både för
invånare och företag, och bidrar till en mer hållbar och klimatsmart livsstil och samhällsutveckling.
Genom att utveckla strategiska noder kan ett större utbud av attraktiva boendemiljöer utvecklas i hela
länet där vi tar vara på digitaliseringens möjligheter.
För att stärka platsers attraktivitet behöver attraktiva livsmiljöer utvecklas utifrån Blekinges unika
möjligheter och förutsättningar. Blekinge erbjuder en unik kombination av natur- och kulturvärden som
biosfärområde, världsarv, naturreservat och skärgård. Genom att både bevara, använda och utveckla
natur- och kulturmiljöerna kan dessa bidra till ökad attraktivitet
För att bygga en långsiktigt hållbar region där invånarna mår bra behöver olika typer av mötesplatser
finnas med i samhällsplaneringen. Mötesplatser och social interaktion främjar delaktigheten och tilliten i
samhället, vilket är viktigt för att människor ska må bra. Samhällsplaneringen måste beakta hälsofrämjande
aspekter och behöver underlätta för fysisk aktivitet som tillgång till frilufts- och rekreationsområden och
möjlighet till spontan rörelseaktivitet i närområdet. Även konstnärliga uttryck som integreras i
samhällsplaneringen bidrar till att utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer i hela Blekinge.
Blekinges strategiska noder visar vilka platser som är strategiskt viktiga ur ett regionalt och funktionellt
perspektiv. Urvalet har skett utifrån de platsernas egenskaper, utvecklingspotential och geografiska läge.
Platserna ska beaktas i samhällsplaneringen för bättre samplanering mellan olika aktörer och en väl
fungerande servicestruktur. Blekinge ska ta vara på styrkan i samverkan för att utveckla både stad och land
– det urbana och det rurala. De olika platsernas egenskaper ger skilda förutsättningar och unika
möjligheter för att skapa en variation av attraktiva platser med en hög livskvalitet i hela länet.

Bredband och digital omställning
Digital infrastruktur är en förutsättning för att lyckas med digital omställning. I Blekinge behöver vi
påskynda utbyggnaden av digital infrastruktur som når alla invånare och företag. Alla byggnader ska ha
tillgång till fast höghastighetsanslutning och mobiltäckning av god kvalitet för att människor ska kunna
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leva, arbeta och utvecklas i hela länet. Genom en fullt utbyggd digital infrastruktur skapas möjligheter att
arbeta och studera på distans och att driva företag oavsett geografisk plats.
En god digital infrastruktur är en förutsättning för att kunna leva, arbeta och utvecklas i hela Blekinge.
Utbudet av digitala tjänster, framför allt hos offentlig sektor, behöver utvecklas för att tillgodose
invånarnas och företagens behov. För en god omställningsförmåga behöver anslutningsgraden till
bredband vara hög och för att lyckas med detta har offentlig sektor ett stort informationsansvar. För att
undvika digitalt utanförskap behövs insatser för att höja den digitala mognaden hos invånarna.

Hållbart energisystem
För att en hållbar samhällsutveckling ska bli möjlig krävs omställning till hållbara energisystem. Ett hållbart
energisystem som omfattar produktion, distribution och konsumtion kräver åtgärder och förflyttning på
flera områden.
Idag används mer energi än vad som produceras i Blekinge och vi behöver öka vår produktion av hållbar
energi. I länet finns goda förutsättningar för att utveckla förnybara energikällor som sol- och vindkraft,
biodrivmedel och vätgas i kombination med bränslecellsteknik där länet kan bli nettoexportör.
I takt med ökad elektrifiering av både transporter och inom industrin kommer efterfrågan på el att stiga.
Det är viktigt att Blekinge satsar på ett robust och flexibelt elnät som kan möta den ökade efterfrågan och
undvika framtida kapacitetsproblem som kan hämma tillväxten.
För att minska energikonsumtionen krävs att byggnader och boendemiljöer uppförs, anpassas och
förvaltas med resurssmart användande av mark, vatten och energi. Vi behöver förändra mönster och
vanor för hur vi lever, reser och bor. Planerings- och byggprocesser behöver utgå från invånarnas
förändrade levnadsmönster.

Väl utbyggd infrastruktur med snabb väg och järnväg
Ett effektivt och hållbart transportsystem i hela Blekinge är en förutsättning för att tillgodose näringslivets
och invånarnas behov, och skapar goda förutsättningar för kollektivtrafiken. Transportsystemet måste
hålla en mycket hög effektivitet i förhållande till omvärlden för att stärka vår konkurrenskraft. För att
utveckla ett mer hållbart transportsystem krävs tidig och ökad samverkan och samplanering mellan olika
aktörer.
Blekinge kustbana och E22 är centrala delar i Blekinges transportsystem och måste vidareutvecklas för att
vi ska kunna dra nytta av de stora investeringar som görs utanför länet. Nya stambanor och Fehmarn Bältförbindelsen kommer att möjliggöra snabba transporter, både med tåg och med bil vidare ut i Europa,
vilket gör att Sverige kopplas samman med ett effektivt internationellt transportsystem. Satsningen på
Blekinge Kustbana som en anslutande bana till det större systemet är avgörande för att koppla samman
Blekinge med Öresundsregionen och Europa. För att stärka Blekinges konkurrenskraft är uppkoppling till
tillväxtmotorer betydelsefullt, liksom hög standard på väg och järnväg. Blekinge behöver arbeta för att
beslutade satsningar i den nationella transportinfrastruktur-planen - E22 Lösen-Jämjö, E22 NättrabyRonneby Öst, Sydostlänken samt mötesspår Blekinge kustbana - genomförs, men även arbeta för att
stärka vägnätet i nord-sydlig riktning.
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Det är också väsentligt att kraftsamla kring kortare restider längs kuststråket, där stor del av Blekinges
befolkning bor. Målsättningen är en restid på 15 minuter med tåg mellan de fyra kommunhuvudorterna
längs kuststråket och en restid på under två timmar mellan Karlskrona och Malmö. Kortare restid skapar
förutsättningar för en större arbetsmarknadsregion.

Effektivt och hållbart transportsystem
Invånarnas val av hållbara transportmedel underlättas av en god samhällsplanering. Med ökad
digitalisering och ökat intresse för delningsekonomi ändras beteende och nya behov av innovativa
transport- och mobilitetlösningar skapas. Det ska bli lättare att kombinera cykel och gång med tåg, buss
och samåkning. Det förutsätter en väl utbyggd lokal och regional busstrafik, lokala och regionala
cykelvägar samt attraktiva bytespunkter, vilket är nödvändigt för att minska trafikens buller och
klimatpåverkande utsläpp. För att ge boende på landsbygden bättre möjligheter att resa hållbart behöver
digitala tjänster för samåkning och behovsstyrda alternativ inom kollektivtrafiken utvecklas.
Attraktiva bytespunkter mellan olika transportmedel ska i första hand planeras i anslutning till strategiska
noder. När nya bebyggelse- och verksamhetsområden växer fram eller befintliga områden utvecklas
behöver behovet av cykelstråk, kollektivtrafik och attraktiva bytespunkter beaktas och planeras samordnat.
För att säkerställa effektiva och hållbara godstransporter som bidrar till att uppnå klimatmålen är det
prioriterat på både nationell och europeisk nivå att flytta långväga gods från väg till järnväg och sjöfart.
Länets strategiska läge med hamnar som har hög kapacitet utgör viktiga knutpunkter. Vi behöver utveckla
hamnarnas roll som plats för byte till och mellan hållbara transportslag, såväl i det nord-sydliga som det
öst-västliga flödet. Hamnarna har stor betydelse för omgivande regioners godsflöden då mycket gods
passerar länet. Hamnarna är också viktiga för att skapa tillväxt i regionen, då närheten till kaj och
omlastningsmöjligheter kan vara avgörande för nya investeringar. För att utveckla godsstråken bedrivs
påverkansarbete via ett flertal regionala, nationella och internationella organisationer. Det är av stor vikt
att vi bevakar framtida investeringar och utvecklingen inom TEN-T systemet. 3 Blekinges växtkraft
påverkas av större investeringar i transportsystemet utanför länet. Det är viktigt att dra nytta av dessa för
ökad kapacitet och robusthet med effektiva och hållbara flöden av gods.

3

TEN-T = transeuropeiska transportnätet av EU kommission prioriterad transportväg som omfattar väg och järnväg.
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Prioriteringar och mål för utvecklingsområde 1 ”Hållbar samhällsplanering”.
Prioriteringar
•
•

Mål

•
•
•
•
•

Fler bostäder och ett brett utbud som matchar efterfrågan.
Samordnad fysisk planering främst inom bebyggelse- och
transportplanering.
Utveckla attraktiva livsmiljöer utifrån Blekinges unika möjligheter.
Främja tillgång till ett brett och ändamålsenligt serviceutbud i hela
länet.
Främja en fullt utbyggd digital infrastruktur och digitala tjänster.
Främja omställning till ett hållbart energisystem.
Fortsätta utveckla ett hållbart transportsystem.
Verka för kortare restider på järnväg längs kuststråket och E22.
Öka möjligheterna för hållbart resande i hela länet.

•

Utveckla hamnarnas roll som plats för byte till och mellan hållbara

•
•

transportslag.

•

Stärkt attraktivitet

•

Minskad miljö- och klimatpåverkan

•

God och jämlik hälsa

Delmål för utvecklingsområdet:
•

Förbättrad infrastruktur med kortare
restider

•

Ett ökat hållbart resande

•

Ökad digital tillgänglighet

•

En bostadsmarknad i balans

•

Minskade utsläpp från transportsektorn

•

Stärkt hållbar energiomställning

Strategiska dokument, arenor och aktörer för genomförandet av Växtplats Blekinge
Strategiska dokument

Samverkansarenor

Huvudsakliga aktörer

•

Trafikförsörjningsprogram

•

Regionalt samverkansråd

•

Region Blekinge

•

Länstransportplan för Blekinge

•

Strukturbild Blekinge

•

Blekinges kommuner

•

Cykelstrategi för Blekinge

•

Klimatsamverkan Blekinge

•

Energikontor Sydost

•

Regional bredbandsstrategi för Blekinge

•

Regionala

•

Länsstyrelsen

•

Regionalt serviceprogram för Blekinge

kollektivtrafikgruppen

•

Trafikverket

•

Klimat- och energistrategi för Blekinge *

•

Sydostlänkenintressenterna

•

Regionalt åtgärdsprogram för

•

Regionsamverkan Sydsverige

miljökvalitetsmålen*

•

Baltic Link Association

•

Kommunala översiktsplaner *

•

East West Transport Corridor

•

Kommunala bostadsförsörjningsprogram *

•

Positionspapper för infrastruktur och

Association
•

E22 AB

kollektivtrafik *

* Detta är strategier och planer som tas fram av annan organisation än Region Blekinge.
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Utvecklingsområde 2. Hög livskvalitet
För att utveckla Blekinge till en attraktiv region fokuserar utvecklingsområdet ”Hög livskvalitet” på att
stärka förutsättningarna för ett gott liv. Dels handlar det om att människor som bor här ska ha goda
förutsättningar för att utvecklas och må bra. Dels handlar det om att platsen ska vara attraktiv för nya
människor och besökare. Blekinge ska vara en växtplats för människor.

Hälsosamma levnadsvanor
Arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa har en nyckelroll för individens livskvalitet och
Blekinges utveckling. De stora hälsoklyftorna i Blekinge innebär att hälsan varken är jämlik eller jämställd.
Vi behöver därför främja god psykisk och fysisk hälsa, samt minska hälsoklyftorna genom riktade insatser
till utsatta grupper med risk att utveckla ohälsa.
Våra levnadsvanor – hur vi äter, dricker och rör på oss – spelar roll för hur vi mår både fysiskt och
psykiskt. I Blekinge har vi en ökad psykisk ohälsa, som ofta visar sig i tidig ålder. Goda levnadsvanor är
grundläggande för en god hälsa för alla individer genom hela livet och centralt för att uppnå en jämlik
hälsa. Hälsofrämjande insatser behövs för att stödja invånarnas val av goda levnadsvanor och därmed
förebygga sjukdom. Hälsan påverkas inte bara av individens val utan även av hälsosamma livsmiljöer och
friska ekosystem. En samverkan mellan aktörer inom olika sektorer och olika nivåer är en förutsättning för
att öka invånarnas välmående och för att undanröja strukturella hinder.
Vi behöver skapa bättre förutsättningar för att individen själv ska kunna ta större ansvar för sin hälsa och
sitt välbefinnande. Det behövs insatser för att utveckla mer hälsosamma levnadsvanor och som riktar sig
till alla grupper i befolkningen. Insatser behöver göras för att stimulera till goda matvanor, ökad fysisk
aktivitet samt minskat bruk av alkohol och tobak. Insatser inom alla områden i alla målgrupper behövs för
att stärka den psykiska hälsan hos befolkningen.

Goda uppväxtvillkor
Fler ungdomar i Blekinge behöver vara behöriga till gymnasiet och få en gymnasieexamen, vilket ökar
möjligheterna till fortsatta studier och etablering på arbetsmarknaden. Goda utbildningsresultat minskar
risken för arbetslöshet, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Samtidigt kan för höga krav på barn och
unga påverka den psykisk hälsan negativt, därför behöver ett hållbart studieliv främjas. Det är viktigt att
ingå i sociala sammanhang och känna tillhörighet. Flera faktorer som familj, skola och tillgång till stöd vid
behov samt tillgång till kultur- och idrottsaktiviteter har betydelse för att främja en god hälsa.
I Blekinge behöver vi utveckla ett tidigt och samordnat föräldraskapsstöd för att ge barn en trygg uppväxt
som ökar möjligheten till god livskvalitet genom hela livet.

Öppet och välkomnande Blekinge
Blekinge är en del av världen och världen är en del av Blekinge. Här möts människor med olika bakgrund,
erfarenheter och förutsättningar. Den som lever och verkar här ska ha ett globalt utbud av arbetsmarknad,
utbildningar och kultur. Det ska finnas goda möjligheter att bo här och arbeta eller studera på andra
platser. Unga människor ska känna en stolthet och vilja bo kvar och bygga sin framtid. Vi behöver även
attrahera unga välutbildade och entreprenörer att flytta till regionen och få studenter i Blekinge att vilja bo
kvar efter studietiden.
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Vi behöver stärka Blekinge som en plats präglad av öppenhet, tillit och som välkomnar människor och
impulser utifrån. Vår utveckling bygger på förmågan att ta vara på människors olika erfarenheter och
bygga tillit till varandra bland annat genom en öppenhet för nya kulturer. Det är genom möten som
förtroende, tillit och ömsesidig respekt skapas. Detta är en förutsättning för att våga utveckla idéer, företag
och innovation tillsammans, vilket är grunden för att skapa ett långsiktigt socialt kapital 4 och det hållbara
samhället.
Mötesplatser ger människor sammanhang där sociala relationer utvecklas, vilket stärker förutsättningarna
för människors hälsa. Möten och gemenskap över köns-, ålders-, etnicitets- och kulturgränser stärker
mångfalden och utbytet mellan olika grupper i samhället. Det är också grunden för ett demokratiskt
samhälle och jämställdhet. Civilsamhället och offentlig sektor behöver tillsammans utveckla mötesplatser
där människor med olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar möts. Med utgångspunkt i
strategiska noder kan fler attraktiva mötesplatser med flera ändamål främjas i hela länet.

Kultur och idrott med både bredd och spets
Ett starkt kulturliv främjar Blekinges attraktivitet särskilt för unga samtidigt som den bidrar till en hållbar
samhällsutveckling. Möjligheter att uppleva och delta i olika kulturyttringar ska finnas i hela Blekinge.
Särskilt barn och unga vuxna ska ha god tillgång till kultur oavsett bakgrund, ekonomi och uppväxtmiljö.
Det är därför viktigt med fokusering på att nå fler och nya deltagare, vilket handlar om att öka
tillgängligheten till och medvetenheten om bredden av kulturformer samt nyttja de digitala möjligheterna.
Genom en bred samverkan kan fler digitala och fysiska ytor skapas för konsumtion, utbyte och eget
kulturellt skapande.
För att ett starkt kulturliv ska kunna utvecklas behövs både bredd och spets. Föreningsliv, enskilda
kulturutövare och institutioner är varandras förutsättningar och stärker varandra. Bredden öppnar upp
kulturen för alla invånare och är en förutsättning för professionella kulturskapare att verka i Blekinge. De
professionella kulturskaparna är i sin tur förebilder, sprider kunskap och inspiration för det ideella
kulturlivet. För att stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare att verka i Blekinge behövs fler
scener och tillgång till platser för träning och produktion, samt ett gott samarbete med närliggande
regioner.
Idrott, en aktiv fritid och föreningsliv är centrala faktorer för folkhälsan i Sverige och spelar en viktig roll i
den hållbara och demokratiska samhällsutvecklingen. Blekinge behöver skapa förutsättningar för att främja
fysisk aktivitet genom hela livet och skapa ett livslångt intresse för idrottande för alla. Grunden för fysisk
och psykisk hälsa läggs i de tidiga åren. Samtidigt bidrar idrottsrörelsen genom sitt arbetssätt till mer
inkludering och jämställdhet i samhället. Idrotten för barn ska utformas så att den fysiska aktiviteten blir
en naturlig del av livet och skapar ett livslångt intresse för idrotten och stimulerar till fysisk aktivitet även
som vuxen. Ett ökat behov av motion och fritidsaktiviteter kräver att offentlig sektor och föreningslivet
samverkar i hela länet. Det behöver finnas tillgång till idrott och föreningsliv i alla delar av Blekinge, även
på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden.

4

En hög grad av socialt kapital innebär att olika individer känner ömsesidigt förtroende och tillit för varandra och har
sociala relationer som är grunden för samverkan mellan människor.
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Elitidrotten inspirerar nya generationer till att idrotta och bidrar till en aktiv befolkning och hälsosamma
levnadsvanor. Alla som har talang och ambition att göra en elitsatsning ska ges möjlighet till det under
socialt trygga former. Idrott med både bredd och spets är viktiga och skapar förutsättningar för varandra.
Idrottsevenemang och tillgång till elitidrott är en del i att skapa en attraktiv livsmiljö med hög livskvalitet.
Prioriteringar och mål för utvecklingsområde 2. Hög livskvalitet
Prioriteringar
•

Mål

•
•

Främja god psykisk och fysisk hälsa och minska
hälsoklyftorna.
Främja hälsosamma levnadsvanor för alla.
Blekinge behöver arbeta för att fler ungdomar är behöriga till
gymnasieskolan och får en gymnasieexamen.
Fortsätta utveckla föräldraskapsstödet.
Stärka Blekinges attraktivitet som plats för unga att bygga
sin framtid.
Främja öppenhet och tillit.
Utveckla mötesplatser med flera ändamål.
Främja fler deltagare i Blekinges kulturliv, särskilt barn och
unga vuxna.
Stärka förutsättningarna för professionella kulturskapare.
Främja förutsättningarna för ett livslångt idrottande.

•

Skapa förutsättningar för att bedriva elitidrott.

•
•
•
•
•
•
•

•

Stärkt attraktivitet

•

Minskad miljö- och klimatpåverkan

•

God och jämlik hälsa

Delmål för utvecklingsområdet:
•

Ökad öppenhet och stärkt deltagande i
samhället

•

Stärkt kultur- och idrottsliv

•

Förbättrade levnadsvanor

•

Stärka ungas förutsättningar för god hälsa

•

En god psykisk hälsa

Strategiska dokument, arenor och aktörer för genomförandet av Växtplats Blekinge
Strategiska dokument

Samverkansarenor

Huvudsakliga aktörer

•

Regional kulturplan för Blekinge

•

Regionalt samverkansråd

•

Region Blekinge

•

Länsgemensam handlingsplan för

•

Regional strategisk

•

Blekinges kommuner

folkhälsogrupp

•

Länsstyrelsen

Kultursamverkan

•

Regionala kulturverksamheter

Blekinge

•

Blekinge idrottsförbund

Regionsamverkan

•

Idéburen sektorn

folkhälsa
•

Idrottspolitiskt program för Blekinge

•

Jämställt Blekinge *

•

Regionsamverkan Sydsverige Positionspapper för kultur*

•
•

Sydsverige

* Detta är strategier och planer som tas fram av annan organisation än Region Blekinge.
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Strategiskt område 2. I Blekinge utvecklar vi ett expansivt
näringsliv med god kompetensförsörjning
För att fler ska leva, arbeta och utvecklas i Blekinge handlar det andra strategiska området om att utveckla
ett expansivt näringsliv med god kompetensförsörjning. Blekinge ska vara en attraktiv plats där människor
vill arbeta, utvecklas och driva företag. För det krävs gemensamma insatser för att utveckla en god
kompetensförsörjning och ett växande näringsliv i hela Blekinge.

Utmaningar och möjligheter
•

•

•

•

•

•

Trots flera år av god konjunktur präglas länet av hög arbetslöshet och en ungdomsarbetslöshet
som är en av de högsta i landet. Många individer står långt från arbetsmarknaden och det finns
stora skillnader i sysselsättning mellan grupper. Samtidigt finns det en betydande
matchningsproblematik på arbetsmarknaden i länet.
Regionförstoring och ökad digital omställning är betydelsefullt för en väl fungerande
arbetsmarknad. Blekinge har korta avstånd inom länet och utbyggd fysisk och digital infrastruktur
skapar förutsättningar för en större arbetsmarknadsregion.
Blekinge har en flerkärnig struktur, vilket innebär goda förutsättningar för utveckling i regionen.
En hämmande faktor är att länets tätorter saknar kritisk massa för att sprida tillväxten till hela
länet. Karlskronas roll som regional tillväxtmotor behöver därför stärkas.
Tilltagande globalisering och ökad konkurrens innebär att Blekinge behöva ta vara på och
utveckla sina specialiseringar. Samtidigt behövs ett bredare och mer varierat näringsliv för att
minska sårbarheten. Omställning till framtidsbranscher och nya näringar är centralt.
Blekinge är en liten men exportintensiv ekonomi. Storföretagen är betydande för regionens
utveckling och genom hög internationaliseringsgrad och FoU-investeringar genererar de
inkomster till länet. Trots det behöver innovationskraften öka för att stärka Blekinges
konkurrenskraft och attrahera investeringar.
För att hantera framtida utmaningar, inte minst de demografiska, behöver offentlig sektor
utveckla nya arbetssätt och samarbeten genom ökad innovation och effektiviseringar.

Mål
Fler Blekingebor i arbete
Sysselsättningsgraden i Blekinge ska öka och skillnaderna mellan grupper minska
Stärkt konkurrenskraft i näringslivet
BRP per sysselsatt i Blekinges näringsliv ska öka
Ett växande näringsliv med fler arbetstillfällen
Antalet sysselsatta i Blekinges näringsliv ska öka
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Utvecklingsområde 3. God kompetensförsörjning
En regions främsta resurs är människor och utvecklingsområdet ”God kompetensförsörjning” fokuserar
på att stärka människors möjlighet att utvecklas och arbeta i Blekinge. En mer inkluderande
arbetsmarknad, ett utvecklat livslångt lärande och god tillgång till högkvalificerad arbetskraft stärker
förutsättningarna för en god matchning och tillväxt. Större arbetsmarknadsregioner underlättar
kompetensförsörjningen och minskar sårbarheten. Regionförstoring kan ske dels genom förbättrad digital
infrastruktur, dels genom en utbyggd fysisk infrastruktur, vilket beskrivs närmare i utvecklingsområdet
”Hållbar samhällsbyggnad”.

Inkluderande arbetsmarknad
En stor del av den outnyttjade arbetskraften består av utsatta grupper som har svårt att etablera sig på
arbetsmarknaden. Vi behöver därför arbeta för att stärka integrationen och inkluderingen på
arbetsmarknaden. För ett litet län utan hög tillväxt av personer i arbetsför ålder är det också viktigt att
främja ett högt arbetskraftsdeltagande och i högre grad nyttja potentialen hos länets invånare.
För en inkluderande arbetsmarknad behöver arbetsgivare arbeta aktivt och strategiskt med en breddad
kompetensförsörjning. Integrationen behöver stärkas för att bättre ta vara på potentialen hos utrikes
födda. Det handlar om snabb tillgång till utbildning och språkinlärning och om att få kunskaper om
arbetsmarknaden. Validering är ett verktyg för omställning som kan synliggöra kompetensen hos både
yrkesverksamma och arbetssökande, och för att få människor snabbare i arbete. Samverkan mellan aktörer
behöver stärkas för att öka kvaliteten och effektivisera valideringsprocessen.
För långsiktig etablering på arbetsmarknaden är en gymnasial utbildning allt viktigare. Därför behöver fler
ta en gymnasieexamen. För att motverka studieavhopp krävs tidiga och samordnade insatser och genom
att arbeta för att öka barns och ungas välmående, ökar förutsättningarna att lyckas med skolarbetet.
Genom en ökad samverkan mellan utbildningsaktörer på olika nivåer underlättas övergångar mellan olika
nivåer i utbildningssystemet och minskar risken för studieavhopp.

Livslångt lärande och hållbart arbetsliv
Arbetskraft med rätt kompetens är avgörande för sysselsättning och tillväxt. För att tillgodose behoven på
arbetsmarknaden behövs ett breddat utbud av utbildningar kopplat till bristyrken. Samverkan mellan
utbildningsaktörer och arbetsgivare, privata och offentliga, krävs för att snabbt kunna svara på förändrat
behov av kompetens. Samtidigt förändras arbetsmarknaden allt snabbare och nya jobb ställer ofta krav på
högre och ibland helt ny kompetens, inte minst för att driva på grön och digital omställning. En person
med en gymnasial eller eftergymnasial utbildning är nödvändigtvis inte färdigutbildad. Det är därför viktigt
att möjliggöra för studier och lärande genom hela livet. Ansvaret för det livslånga lärandet är delat mellan
individ, utbildningssystem och arbetsgivare och därför behövs utvecklad samverkan.
Validering kan användas för att synliggöra kompetens och som verktyg i det livslånga lärandet. För att
stärka individens möjligheter till omställning behövs goda möjligheter att byta yrke eller starta företag
senare i livet. Vi behöver utveckla fler flexibla utbildningsformer på olika utbildningsnivåer för att
underlätta att kombinera studier med arbete. Trösklarna för att starta företag samtidigt som man har en
anställning behöver minskas.
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För ett livslångt lärande behöver Blekinge främja möjligheter för individer att göra medvetna studie- och
yrkesval. En utvecklad studie- och yrkesvägledning ger individer kunskap om sina förmågor, möjlighet att
göra normfria val och god kunskap om arbetsmarknadens behov. Normfria val av utbildning och yrke kan
bidra till en mer jämställd arbetsmarknad och att kompetensförsörjningen underlättas. En variation av
människor från olika bakgrund i branscher och på arbetsplatser, skapar ett klimat som är innovativt, öppet
och inkluderande.
Arbetsgivare behöver aktivt arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att ge medarbetare
möjligheten att utvecklas. Ett sätt är att jobba med det livslånga lärandet på arbetsplatser, en annan del är
att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ett hållbart arbetsliv innebär att människor har
möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv med god arbetsrelaterad hälsa. Genom att stödja arbetsgivare i arbetet
med ett livslångt lärande och hållbart arbetsliv skapas möjligheter att stärka kompetensförsörjningen.

Tillgång till högkvalificerad kompetens
För att klara omställningen till en mer kunskapsdriven ekonomi och stärka regionens konkurrenskraft
behöver vi ta vara på och attrahera högkvalificerad arbetskraft. Blekinge behöver ett aktivt och samordnat
arbete för att behålla och attrahera talanger. Bättre och strukturerade kontakter mellan arbetsgivare och
studerande bidrar till att studenter väljer att fortsätta bo och arbeta i Blekinge efter avslutade studier. Det
stimulerar även inflyttning och inpendling av personer med efterfrågad kompetens. Högskoleutbildningar
som bedrivs digitalt eller på distans från annan ort möjliggör för människor att bo i Blekinge och skaffa sig
efterfrågad kompetens.
För att kunna utveckla länets specialiseringar måste vi främja tillgången till högkvalificerad kompetens
inom dessa områden. För en teknikintensiv region som Blekinge med specialiseringar inom industrin och
tech-området är det viktigt att främja utbudet av eftergymnasial kompetens inom STEM 5 för att behålla
konkurrenskraft. För att tillgodose näringslivets efterfrågan och stärka våra specialiseringar behövs ett
stort inflöde av människor med dessa kunskaper. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har en stark teknisk
profil och fler studenter behöver attraheras hit. Dessutom kan yrkesutbildningar komplettera och stärka
matchningen på den regionala arbetsmarknaden. Det finns också ett behov av att öka intresset för STEMutbildningar redan inför val av gymnasieprogram. Tillgången till kvalificerad arbetskraft inom andra
näringar behöver också främjas, inte minst inom offentlig sektor där behoven är stora och förväntas öka.

5

Science, Technology, Engineering and Mathematics
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Prioriteringar och mål för utvecklingsområde 3 ”God kompetensförsörjning”
Prioriteringar
•
•

Mål

Verka för ett större arbetskraftsdeltagande och inkludering på

•

Fler Blekingebor i arbete

arbetsmarknaden, särskilt för utsatta grupper.

•

Stärkt konkurrenskraft i näringslivet

Ett breddat utbud av utbildning och mer samverkan mellan

•

Ett växande näringsliv med fler

utbildningsaktörer och arbetsgivare.
•

arbetstillfällen

Utveckla arbetet med kompetensbaserad och breddad
rekrytering hos arbetsgivare.

Delmål för utvecklingsområdet:

•

Utveckla möjligheterna att utbilda sig under hela livet.

•

•

Stärka individers omställningsförmåga genom möjligheter till
yrkesväxling, flexibla utbildningssystem och kombinera

Ökad tillgång till gymnasial och
eftergymnasial kompetens

•

företagande med studier/yrke.

Arbetsgivare har stärkt tillgång till
efterfrågad arbetskraft

•

Utveckla arbetet med att behålla och attrahera talanger.

•

Stärka tillgången till högkvalificerad kompetens inom länets

•

Främja tillgången till kvalificerad arbetskraft inom områden med

•

Få in fler personer på arbetsmarknaden

specialiseringar.
stora rekryteringsbehov.

Strategiska dokument, arenor och aktörer för genomförandet av Växtplats Blekinge
Strategiska dokument
•

Samverkansarenor

Huvudsakliga aktörer

Kompetensförsörjningsstrategi

•

Regionalt samverkansråd

•

Region Blekinge

för Blekinge

•

Strategiskt kompetensråd

•

Blekinges kommuner

•

Jämställt Blekinge *

•

Jämställdhetsnätverk

•

Länsstyrelsen

•

Positionspapper för

•

Regionsamverkan Sydsverige

•

Utbildningsaktörer

•

Blekinge Tekniska Högskola och

arbetsmarknad och
kompetensförsörjning *

andra universitet och högskolor
•

* Detta är strategier och planer som tas fram av annan organisation än Region Blekinge.

25

283

Arbetsförmedlingen

Utvecklingsområde 4. Växande näringsliv
Företagen är grunden för tillväxt och utvecklingsområdet ”Växande näringsliv” fokuserar på att stärka
företagares och entreprenörskaps möjligheter att utvecklas i Blekinge. Blekinge ska utveckla befintliga
styrkor och specialiseringar men även främja ett mer diversifierat näringsliv med ökad branschbredd för
att minska sårbarheten. För en god förnyelseförmåga behöver Blekinge aktivt verka för en öppen attityd
för nya innovationer och företagsidéer som löser dagens samhällsutmaningar och som bidrar till grön och
digital omställning. Blekinge ska vara en växtplats för företag.

Omställnings- och förnyelseförmåga
Grundläggande för ett starkt innovationsklimat är att det finns en effektiv samverkan mellan stora och
små företag, akademin och offentlig sektor. Vi behöver stärka det regionala innovationsekosystemet för
att skapa en rikare flora av innovationer och långsiktigt livskraftiga företag. Det behövs tillgång till
finansiering av och stöd till utvecklingsmiljöerna för möjlighet att testa och utveckla nya produkter,
tjänster och processer.
Bättre möjligheter att experimentera och testa nya lösningar, arbetssätt och former för samverkan ökar
innovationskraften och vår förmåga att ställa om vid ändrade förutsättningar. Blekinge behöver utveckla
öppna arenor för sektors- och branschöverskridande samverkan i alla sektorer, såväl offentlig sektor som
privat och idéburen sektor. Vi behöver samverka genom ett utmaningsdrivet angreppsätt och skapa
förutsättningar för invånare att vara del i innovationsutvecklingen. Intressanta och stimulerande miljöer
attraherar innovatörer att etablera sig här, vilket är viktigt för att på sikt bli en attraktiv innovationsmiljö
också i en nationell och europeisk kontext, samt stärka Blekinges konkurrenskraft och förnyelseförmåga.
De stora företagen i Blekinge har stor betydelse för länets utveckling och kan sprida innovationer,
kunskaper och metoder. De kan också fungera som dörröppnare för mindre företag som vill etablera sig
på den internationella marknaden och nya tillväxtbolag och arbetstillfällen kan växa fram från
avknoppningar i större företag. Det finns ett väl utbyggt och strukturerat samarbete mellan BTH, andra
forskningsinstitut och flera av de stora företagen i innovationsarbetet. Samarbetet behöver dock omfatta
fler företag, både små och stora.

Ökad konkurrenskraft och minskad sårbarhet
Decennier av globalisering har lett till tilltagande global konkurrens och en mer kunskapsdriven ekonomi,
vilket har inneburit att företag i högre grad specialiserat sig i olika delar av produktionen. Det har medfört
att en produkt eller tjänst idag ofta består av komponenter från en mängd olika länder och aktörer i flera
branscher. Uppdelade produktionskedjor i flera delar och länder, så kallade globala värdekedjor, utgör idag
en viktig och växande del av ekonomin. Det är betydelsefullt att företag i Blekinge ingår och blir en del av
dessa värdekedjor för att länets konkurrenskraft ska stärkas.
För att vara konkurrenskraftig på den internationella marknaden i framtiden behöver Blekinge fortsätta att
utveckla och stödja redan etablerade specialiseringar, vilka idag finns i branschområden smart industri och
tech. 6 Genom att nyttja den höga kunskapsnivån som finns inom kluster av företag i länets specialiseringar

6

Blekinges strategi för smart specialisering innehåller tre specialiseringar; smart industri, tech och missions. Den tredje
specialiseringen, missions, är en metod för att adressera de samhällsutmaningar vi står inför på lokal och regional såväl som global
nivå.
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och främja ett utökat utbyte mellan dessa kan länet skapa unika konkurrensfördelar. Det främjar
förnyelseförmågan och bidrar till att utveckla nya livskraftiga företag och ett breddat näringsliv.
Som en liten region behöver vi fokusera både på specialisering och diversifiering av näringslivet för att öka
konkurrenskraften och minska sårbarheten. Diversifieringen av näringslivet kan ske antingen genom att
nya arbetstillfällen skapas i nya och växande delar av näringslivet eller genom att företag diversifierar sitt
produkt- och tjänsteutbud. Som komplement till de större företagen behöver den kunskapsintensiva
tjänstesektorn och den kringliggande servicesektorn utvecklas för att bredda näringslivet. En annan viktig
faktor för att minska vår sårbarhet är en väl utbyggd infrastruktur som förbättrar kommunikationer och
stärker de funktionella sambanden.
Blekinge kan också stärka sin konkurrenskraft genom att använda fördelarna med sitt geografiska läge
genom att utveckla hamnarna. Mycket gods passerar Blekinges hamnar och en stor andel fortsätter vidare i
Sverige utanför Blekinges gränser. Blekinge behöver främja företagsetableringar kopplat till hamnarna som
leder till tillväxt i Blekinge.

Näringslivets och offentlig sektors behov av grön och digital omställning
Både näringslivet och offentlig sektor i Blekinge behöver fortsatt stärka sin gröna och digitala omställning
för att stärka sin konkurrenskraft och möta en ökad efterfrågan på nya tjänster och produkter, som är
både resurseffektiva och miljö- och klimatvänliga. En ökad takt i den gröna omställningen är nödvändig
för att nå uppsatta miljömål. 7 Vi har goda förutsättningar för att stärka omställningen genom att nyttja
kunskaper på BTH som har ett tydligt fokus på digitalisering och hållbarhet, samtidigt behövs öppna
innovationsarenor. Digital teknik och kompetens kan bidra till att möta samhällsutmaningar, ta tillvara
möjligheterna och hitta nya lösningar för klimatanpassning och minskad miljö- och klimatpåverkan.
Exempelvis kan företag inom miljöteknik och informationsteknik skapa nya produkter och tjänster
tillsammans och därigenom dra nytta av varandras kunskaper.
För att lyckas med grön omställning behöver företag få stöd i arbetet med minskad resursanvändning,
minskad miljöpåverkan och cirkulär ekonomi. BTH är världsledande inom strategisk hållbar utveckling.
Högskolans arbete med metoder för praktisk tillämpning av strategisk hållbar utveckling och hållbar
produkt- och tjänsteutveckling kan nyttjas i högre grad för att driva på utvecklingen. Innovations- och
företagsfrämjande aktörer behöver stödja företag i omställningen.
Vi kan i högre grad använda befintliga kompetenser inom tech-området för att skapa förutsättningar för
en god digital omställning i andra sektorer. En alltmer konkurrensutsatt tillverkningsindustri är i ständigt
behov av förnyelse och genom digital omställning kan ny kunskap och teknik bidra till ett mer effektivt
resursutnyttjande. På sikt blir det avgörande för att behålla produktion i Blekinge. För att kunna säkerställa
god service och att klara framtida välfärdsutmaningar behöver även offentlig sektor dra nytta av de
möjligheter som digitaliseringen innebär.

Entreprenörskap och näringslivsklimat
Vi behöver stimulera och uppmuntra till ökat entreprenörskap och eget företagande. En mer positiv
attityd och syn på företagande behöver spridas. Företagandet är lågt och behöver ökas framförallt bland

7

De nationella miljömålen gäller för Blekinge och innefattar generationsmålet samt 16 miljökvalitetsmålen.
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unga personer. Genom att främja ett jämställt och likvärdigt företagsfrämjande system stärks
förutsättningarna för kvinnor att bli entreprenörer och företagare. Grupper med låg representation inom
företagande behöver motiveras genom riktade insatser. Det handlar om tidiga utbildnings- och
informationsinsatser i skolan för att påverka attityder och benägenheten hos unga att någon gång i livet
starta företag. Blivande och potentiella entreprenörer från högskolan behöver också fångas upp och
inspireras för att ta nästa steg och gå från idé till att starta företag. För att stimulera till företagande och
entreprenörskap är det betydelsefullt att vi verkar för en öppen attityd till nya företagsidéer och företagare.
För att utveckla företagandet och entreprenörskapet behöver strukturen för rådgivning och finansiering
till både nystartade och väletablerade företag förstärkas.
Det företagsfrämjande arbetet ska drivas genom ett proaktivt och koordinerat samarbete mellan aktörer i
regionen. Vi kan i det avseendet nyttja vår litenhet och närhet i samarbeten. Ett gott näringslivsklimat
kräver också nära samarbete med nationella aktörer och närliggande regioner. Blekinge ska erbjuda goda
expansionsmöjligheter för företag som redan finns här eller vill etablera sig här. Det företagsfrämjande
arbetet ska stärkas för fler investeringar i företag och för att locka nyetableringar, men även stödja företag
att hitta nya affärsmöjligheter och nya marknader för sina produkter och tjänster. Genom att paketera och
marknadsföra internationellt konkurrenskraftiga styrkor och Blekinge som en attraktiv plats att leva, arbeta
och utvecklas på, kan vi locka till oss nyinvesteringar.
Prioriteringar och mål för utvecklingsområde 4. ”Växande näringsliv”
Prioriteringar
•
•

Mål

•
•
•

Utveckla det regionala innovationsekosystemet.
Skapa öppna arenor för sektors- och branschöverskridande
samverkan och mobilisering kring samhällsutmaningar och
styrkeområden.
Stödja och vidareutveckla Blekinges specialiseringar.
Främja ett breddat näringsliv och minskad sårbarhet.
Driva på grön och digital omställning i näringslivet och offentlig
sektor.
Stimulera till ökat entreprenörskap och företagande.
Stärka det företagsfrämjande systemet.
Verka för öppen attityd för nya företagsidéer.

•

Underlätta för investeringar i och nyetableringar av företag.

•
•
•

•

Fler Blekingebor i arbete

•

Stärkt konkurrenskraft i näringslivet

•

Ett växande näringsliv med fler
arbetstillfällen

Delmål för utvecklingsområdet:
•

Stärkt innovationskraft

•

Ökad internationalisering

•

Ökat entreprenörskap

•

Fler växande företag

•

Ökad diversifiering

Strategiska dokument, arenor och aktörer för genomförandet av Växtplats Blekinge
Strategiska dokument
•

Samverkansarenor

Huvudsakliga aktörer

Smart specialiseringsstrategi för

•

Regionalt samverkansråd

•

Region Blekinge

Blekinge

•

Blekinge Innovationsråd

•

Blekinges kommuner

Handlingsplan för export- och

•

Tillväxtforum

•

Företags- och

investeringsfrämjande

•

Business Blekinge

•

Jämställt Blekinge *

•

Exportsamverkan Blekinge

•

Klimat- och energistrategi *

•

innovationsfrämjande aktörer
•

Visit Blekinge

•

Näringslivet

•

Länsstyrelsen

•

Blekinge Tekniska Högskola

* Detta är strategier och planer som tas fram av annan organisation än Region Blekinge.
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4. Genomförande, uppföljning och lärande
Den regionala utvecklingsstrategin visar riktningen framåt och pekar ut vad vi i Blekinge behöver göra för
att röra oss mot visionen ”Fler människor lever, arbetar och utvecklas i Blekinge”. Visionen kan bara
förverkligas om Blekinges utvecklingsaktörer arbetar åt samma håll och har samma fokus i
genomförandet. De utmaningar och behov som Blekinge har kan inte lösas av enskilda aktörer. För att nå
strategins mål krävs samverkan och samarbete. Regionen, kommunerna, statliga myndigheter, högskolan
och andra forskningsinstitutioner, näringsliv och idéburen sektor har alla en roll för att nå strategins mål.
Det är vad vi gör som för oss närmare vision och mål.

Olika nivåer i det regionala utvecklingsarbetet
Förenklat kan det regionala utvecklingsarbetet delas i in tre nivåer, som beskrivs i tabellen nedan:

VAD
VARFÖR

HUR

GÖRA

Regional utvecklingsstrategi
Beskriver vår gemensamma långsiktiga vision av framtidens Blekinge. Identifierar mål,
delmål och beskriver vad som behöver prioriteras fram till 2030.
Områdesstrategier
Dessa utgår från den regionala utvecklingsstrategins inriktning och konkretiserar vad som
ska göras, hur och när samt vilka som behöver delta i arbetet.
Utvecklingsinsatser
Utvecklingsinsatserna genomförs av aktörer i Blekinge inom ramen för ordinarie aktiviteter
och verksamheter eller i större satsningar i samverkan, till exempel i projektform. På kort sikt
bidrar insatserna till att genomföra områdesstrategierna. På längre sikt bidrar de till att
uppfylla delmål, mål och vision i den regionala utvecklingsstrategin.

Det är viktigt med uppföljning och utvärdering på olika nivåer för att dra lärdomar samt förbättra och
utveckla arbetet. Detta beskrivs mer i detalj i slutet av detta kapitel.

Ledarskap och delägarskap lägger grunden för bra samverkan
Region Blekinge har som regionalt utvecklingsansvarig aktör uppdraget att ta fram den regionala
utvecklingsstrategin, att leda och samordna insatser för genomförandet, samt följa utvecklingen här och
nu och över tid. För att strategin ska få ett verkligt genomslag är det viktigt med ett tydligt ledarskap som
utvecklar och driver på samverkan och samhandling.
Alla aktörer i Blekinge är delägare i Blekinges framtid. Blekinges utvecklingsstrategi får större kraft när alla
aktörer styr mot den gemensamma visionen och målen inom ramen för sina ordinarie verksamheter och
aktiviteter. Basen i regionens utveckling handlar om insatser som görs inom ramen för aktörernas
ordinarie uppdrag och verksamheter. Alla aktörer i Blekinge påverkar och påverkas av regionens samlade
utveckling. Stora resurser finns i våra egna organisationer inom Blekinges näringsliv, offentlig sektor,
högskola och idéburna organisationer. För att förflytta Blekinge i en önskvärd riktning behöver varje aktör
ta ansvar för sin del, men också bidra i gemensamma satsningar.
Det regionala utvecklingsarbetet sker med olika grad av samverkan och koordinering. Vi behöver inte
alltid göra allt tillsammans, samtidigt, eller på samma sätt. Men ibland krävs en högre grad av samverkan
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och samordning som gör att vi går från planer till genomförande. Samordnade insatser från flera olika
utvecklingsaktörer utgör själva spetsen i det regionala utvecklingsarbetet. Det handlar om insatser som
”behöver göras” men som inte sker av sig själv och som kräver en samverkan av olika aktörer. I detta
sammanhang handlar utmaningar inte bara om det som är problem, utan även att dra nytta av de
möjligheter som finns för att bryta de utvecklingsvägar som är dåliga och förstärka och växla upp det som
är bra och fungerar. Detta skapar ett tydligt mervärde för både det egna och det gemensamma
utvecklingsarbetet.

Verktyg för att genomföra Växtplats Blekinge
Den stora bredden i det regionala utvecklingsarbetet gör att det går att nå samtliga mål. Dessutom skiljer
sig förutsättningar mellan regioner, vilket gör att en lösning i en region inte nödvändigtvis är lyckosam i en
annan. Sammanfattningsvis finns ett antal verktyg till hands för att genomföra Växtplats Blekinge och
skapa en positiv utveckling. Dessa är:
•

Områdesstrategier:
o Konkretiserar vad som ska göras, hur och när det ska göras samt vilka som behöver vara med i
arbetet.
o Flera områdesstrategier finns redan på plats och nya kan arbetas fram vid behov. Befintliga
områdesstrategier ska ses över efter hand för att säkerställa att de blir konkreta användbara
verktyg för genomförandet av Växtplats Blekinge.

•

Kraftsamlingar:
o Särskilda satsningar för att möta utmaningar som kräver extra fokus, stärkt samverkan och ett
samordnat utvecklingsarbete.

•

Samverkansarenor:
o Det finns flera väl etablerade samverkansytor inom länet till exempel Regionalt samverkansråd,
Strukturbild Blekinge, Tillväxtforum, Kompetensråd och Klimatsamverkan Blekinge.
o Blekinges utveckling är starkt kopplat till hur omvärlden utvecklas. Vårt geografiska läge ger goda
förutsättningar att sammanlänka Blekinge och Sydsverige med Östersjöregionen. Våra
grannländer är viktiga strategiska samarbets- och handelspartner. Flera av de regionala
utvecklingsfrågorna kräver därför samverkan med andra regioner i och utanför Sverige. Exempel
på detta är Regionsamverkan Sydsverige, Småland Blekinge Halland South Sweden, RegLab och
Euroregion Baltic.
o Befintliga samverkansarenor behöver ständigt utvecklas för att säkerställa att de är konkreta
verktyg för genomförandet av Växtplats Blekinge.

•

Utvecklingskapital och projekt:
För att genomföra större utvecklingsinsatser krävs ofta projekt med extern finansiering från någon del
av det så kallade regionala utvecklingskapitalet. Detta utgörs av:
o Regionala tillväxtmedel, ett nationellt anslag som hanteras av Region Blekinge.
o Nationella program och statliga anslag från olika myndigheter som Energimyndigheten,
Kulturrådet, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket, Vinnova m.fl.
o EU-program, regionala, tematiska och andra typer av finansiella instrument. EU:s regionala
program är viktiga verktyg för att växla upp och genomföra utvecklingsinsatser i Blekinge. En stor
andel av Blekinges utvecklingsinsatser finansieras av dessa program.
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•

Aktörers ordinarie verksamhet:
o Basen i det regionala utvecklingsarbetet sker inom utvecklingsaktörernas ordinarie verksamheter
och uppdrag, så som en högkvalitativ skola, högre utbildning, vård, samhällsplanering och inte
minst alla privata företag.
o Utvecklingsstrategin blir gemensam när utvecklingsaktörerna i Blekinge har den som
utgångspunkt i sitt arbete.

Uppföljning och lärande
Den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i centrala samhällsutmaningar. De fyra
utvecklingsområdena mynnar ut i prioriteringar som Blekinge behöver mobilisera kring för att på sikt
uppnå målen. De sex målen följs upp med regionala indikatorer för att bedöma om utvecklingen går i rätt
riktning på lång sikt. Därtill finns delmål inom varje utvecklingsområde som förväntas påverka målen men
där förändringen eller effekten av insatser kan förväntas på kort- eller medellång sikt. Delmålen syftar till
att tydligt konkretisera målen till områden närmare verksamheter i Blekinge och som mer direkt är
påverkningsbara, men som också förväntas bidra till att länet når de långsiktiga målen. Det är med
utgångspunkt i delmålen som prioriteringar och insatser inom skilda områden formuleras, planeras och
genomförs.
Region Blekinge tar varje år fram analysunderlag inom olika områden för att följa upp och analysera
utvecklingen och de rådande förutsättningarna i Blekinge. Den regionala utvecklingsstrategins mål och
delmål med tillhörande indikatorer presenteras och analyseras i en årlig uppföljningsrapport. Syftet med
rapporten är att ge en lägesbild av hur Blekinge utvecklas och om det sker förflyttning i önskvärd riktning.
Uppföljningen av strategin kommer, i den mån det är möjligt, ske utifrån kön, utbildning, bakgrund samt
innehålla ett geografiskt perspektiv för att belysa skillnader mellan olika delar av länet. De till delmålen
valda indikatorerna är listade nedan, men nya utvecklade sätt att mäta kan tillkomma, vilket då kommer
inkluderas och analyseras i uppföljningen.
Varje år genomförs också utvärderingar och uppföljningar av projekt och andra verksamheter som
finansieras av Region Blekinge. Dessa analyser och uppföljningar finns tillgängliga på Region Blekinges
hemsida och sprids i nätverk med utvecklingsaktörer för att skapa gemensam förståelse för möjligheter
och utmaningar samt lära av goda exempel på initiativ. Det är centralt att också skapa ett lärande bland
aktörer och beslutsfattare inför diskussioner om revideringar i prioriteringar och framtida prioriteringar.
Uppföljningen av Växtplats Blekinge fokuserar på den långsiktiga utvecklingen i Blekinge.
Områdesstrategier som Region Blekinge tar fram kan definiera fler effektmål, men dessa ska även relatera
till målen i den regionala utvecklingsstrategin. Uppföljningen av områdesstrategierna ligger utanför den
regionala utvecklingsstrategin och sker separat.
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5. Vad är en regional utvecklingsstrategi
Vi som lever och verkar i Blekinge har ett viktigt uppdrag: Att bidra till långsiktig utveckling, tillväxt och ökad
livskvalitet i länet. Även om vi ständigt påverkas av vår omvärld, har vi i hög grad framtiden i våra egna
händer. Det vi gör är det vi blir. Den regionala utvecklingsstrategin är vår gemensamma färdplan – kartan
som leder oss till målet. Den har utarbetats i dialog med många olika aktörer i länet och vi äger och förvaltar
strategin tillsammans, och tar gemensamt ansvar för att den blir verklighet.
Regional utveckling omfattar egentligen allt vi åstadkommer för att länet ska må bra och utvecklas. Det som
ger växtkraft till vår region. Det är väsentligt att vi ser, förstår och bejakar helheten. Samtidigt behöver vi
prioritera de områden som är viktigast för utveckling och där det behövs särskilda insatser och samarbeten.
Ett tydligt fokus och en klar målbild gör det lättare att avgränsa resurser och lägga energi på det som bäst
bidrar till det önskade läget. Den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i ett antal prioriterade
utmaningar. I vissa fall har vi redan tätpositionen och kan bygga vidare på en god grund. I andra fall behöver
vi skapa nya möjligheter.
Den regionala utvecklingsstrategin fokuserar på de förändringar som behöver ske på lokal och regional nivå i
Blekinge. Men den är också länken till nationella, europeiska och globala utvecklingsstrategier.
Den regionala utvecklingsstrategin är ett verktyg för dig och alla andra aktörer i Blekinge. Den ska kunna
användas både här och nu och under lång tid framöver för att nå det önskade läget. Målen styr regionala
handlingsplaner, satsningar och prioriteringar. Strategin är även vägledande för den efterföljande fysiska
planeringen.
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Remiss regional utvecklingsstrategi Blekinge län
Regionala Utvecklingsnämnden i Region Blekinge har den 23 mars 2021 beslutat om att remittera förslag
till ny Regional utvecklingsstrategi för Blekinge län - Växtplats Blekinge. Ni erbjuds att lämna synpunkter.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en övergripande strategi för det gemensamma regionala
utvecklingsarbetet i Blekinge län. Det förslag till strategi som nu går ut på remiss ska, från och med dess
antagande, ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin - Attraktiva Blekinge.
Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter för kommuner,
myndigheter, akademi, näringsliv, civilsamhället och invånare. Dialogerna har varit ett viktigt underlag till
det önskade läget och de föreslagna prioriteringarna i den nya regionala utvecklingsstrategin, tillsammans
med nulägesanalysen för Blekinge län, samt lärdomar från innevarande strategiperiod.

Om dokumentet
Ambitionen med strategin är att tydligt visa vilka mål och prioriteringar som vi i Blekinge tillsammans
behöver arbeta med för att skapa Växtplats Blekinge. I förslaget till ny strategi har folkhälsa samt barn och
ungas perspektiv tydligare lyfts fram. Även Agenda 2030 och en tydligare koppling mellan strategin och
översiktsplaner har stått i fokus.
Syftet med strategin är förflytta Blekinge närmare det önskade läget som strategin beskriver. För att
säkerställa att strategin bidrar till hållbar tillväxt och utveckling finns fyra förhållningssätt framtagna. Dessa
ska genomsyra strategin och prioriteringarna samt är viktiga att beakta när framtida insatser planeras och
genomförs. Ett av förhållningssätten är strategiska noder, som bidrar med ett geografiskt och funktionellt
perspektiv och stärker strategins vägledande roll för den fysiska planeringen, exempelvis de kommunala
översiktsplanerna. Strategiska noder har i tagits fram i dialog med kommunernas planavdelningar och
landsbygdsutvecklare under våren 2020.
Den strategiska inriktningen är ett förslag på hur vi tar oss från nuläget till det önskade läget där mål och
prioriteringar finns beskrivna. Strategin består av två strategiska områden och fyra utvecklingsområden
som baseras på de utmaningar och möjligheter som Blekinge har och som finns beskrivna i
nulägesanalysen. Utvecklingsområdena påverkar och är beroende av varandra samtidigt som de ger
struktur för länets utvecklingsarbete. Utvecklingsområdena föreslås gälla till och med år 2030.
Förutsättningarna och formerna för det gemensamma genomförandet av strategin finns beskrivet i kapitlet
”Genomförande, uppföljning och lärande”.

Så svarar ni
Region Blekinge önskar svar på remissen 2021-06-30.
Inled gärna remissvaret med en sammanfattning av de viktigaste punkterna. Svaret ska utgå från strategins
huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta både upp det ni ser som styrkor i
strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera kortfattat. Vi önskar att ni fokuserar inspelen på om
prioriteringar och mål är relevanta samt om målen är tydliga och fångar de utmaningar som är viktigast för
gemensamma insatser framöver.
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Ert svar skickas in via följande webbformulär:
https://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=336909a0ff43c08b972c997d1fde5a3c5084ef5&
Origin=Direct

Så behandlas synpunkterna
Region Blekinge sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter remissperiodens slut. Vi
kommer att presentera en samlad bild av remissvaren på www.regionblekinge.se. Under hösten 2021
kommer vi ta fram en uppdaterad version av strategin som därefter behandlas av den regionala
utvecklingsnämnden och regionstyrelsen. Beslut om strategin planeras att fattas i regionfullmäktige våren
2022.

Underlag till remiss
Synpunkter önskas på förslag till Regional utvecklingsstrategi för Blekinge län ”Växtplats Blekinge”.
Under perioden med framtagandet av strategin har flera underlag tagits fram. Det har också arbetats fram
flera fördjupningar inom olika områden. Dessa handlingar finns tillgängliga på Region Blekinges hemsida
tillsammans med information om processen kring framtagandet.
Följande handlingar finns tillgängliga på Region Blekinges hemsida: www.regionblekinge.se/rus
• Remissversion Växtplats Blekinge
• Nulägesanalys Blekinge län
• Målbeskrivningar
• Växtplats Blekinge och Agenda 2030
• Strategiska noder
• Sammanställning medborgarenkät
• Resultat enkät barn och unga

Frågor
Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Lottie Dahl Ryde
Utvecklingsstrateg och projektledare RUS
lottie.dahlryde@regionblekinge.se
tel. 0455-737163

Simon Ljungqvist
Samordnare uppföljning och analys
simon.ljungqvist@regionblekinge.se
tel. 0455-737131

Vi ser fram emot att ta del av era remissvar!
Med vänlig hälsning

Johan Sandberg
Regionala utvecklingsnämndens ordförande

Anna-Lena Cederström
Regional utvecklingsdirektör
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Sändlista
Kommunerna i Blekinge län
Karlshamn
Karlskrona
Olofström
Ronneby
Sölvesborg

Blue Science Park
Business Sweden
Companion i Blekinge
Företagarna SYD
NetPort Science Park
Rise
Svenskt Näringsliv Blekinge
Techtank
Ung företagsamhet
Visit Blekinge

Kommuner (angränsande till Blekinge län)
Bromölla
Emmaboda
Kristianstad
Osby
Tingsryd
Torsås
Älmhult
Östra Göinge

Kultur och bildning
Blekinge Läns Bildningsförbund
Blekinge museum
Filmregion Sydost
Hermods
Hyper Island, Karlskrona
Kreativum AB
Marinmuseum
Regionteatern Blekinge-Kronoberg

Grannregioner
Region Halland
Region Jönköping
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Skåne

Större privata arbetsgivare
AAK Sweden AB
Ericsson AB
NKT HV Cables AB
Saab Kockums AB
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Tarkett AB
Volvo Personvagnar AB

Högskolor och universitet
Blekinge Tekniska Högskola
Högskolan i Kristianstad
Linnéuniversitetet
Myndigheter
Arbetsförmedlingen
Boverket
Energimyndigheten
Försäkringskassan
Jordbruksverket
Kustbevakningen
Länsstyrelsen Blekinge län
Marinbasen
Migrationsverket i Blekinge län
Naturvårdsverket
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Ronneby garnison
Skogsstyrelsen
Svenska ESF-rådet
Tillväxtverket
Trafikverket
Vinnova

Övriga
Barnombudsmannen
BRIS region syd
Cura Individ
Funktionshinderrörelsens Plattforms Råd (FPR)
LO-distriktet i Sydost
LRF Sydost
Länsbygderådet
Naturskyddsföreningen i Blekinge
RF SISU Blekinge
Ronneby flygplats - Swedavia
Rädda Barnen Region Syd
SACO
Samordningsförbundet Blekinge Finsam
Sveriges Kommuner och Regioner
TCO-rådet i Blekinge
Unionen
Nämnder och partier
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden
Tandvårdsnämnden
Trafiknämnden
Regionstyrelsens Folkhälsoutskott

Näringslivsorganisationer
Almi Företagspartner AB
Almi Invest syd
Blekinge Business Incubator
Sydsvenska Handelskammaren
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Ungdomsrådet
Pensionärsråd
Funktionsstödsråd
Moderaterna
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Öppen länk
Möjlighet för övriga organisationer och
privatperson att skicka in remissvar via webben.
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 107
Remiss - Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028
Diarienummer: RJL 2021/985
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Region Halland.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021 - 2028.
Region Jönköpings län anser att Hallands strategi för hållbar utveckling
2021 – 2028 har en tydlig struktur och en bra presentation av strategiska
områden. Region Jönköpings län vill bidra med några inspel för att
ytterligare förtydliga vissa områden och definitioner.
Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03
 Förslag till yttrande daterad 2021-06-24
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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MISSIV
2021-06-03

1(2)

RJL 2021/985

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Hallands strategi för hållbar tillväxt
2021-2028
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Region Halland.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag
Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021 - 2028.
Region Jönköpings län anser att Hallands strategi för hållbar utveckling 2021 –
2028 har en tydlig struktur och en bra presentation av strategiska områden.
Region Jönköpings län vill bidra med några inspel för att ytterligare förtydliga
vissa områden och definitioner.

Information i ärendet
Region Halland vill nu anpassa sin strategi utifrån hur Halland och omvärlden ser
ut idag och vad de ser framåt. Därför efterfrågar den nu synpunkter och inspel på
remissversionen av Hallands strategi för hållbar tillväxt.
Halland strategi för hållbar tillväxt utgår från Hallands regionala utvecklingsstrategi
(RUS). Hallands RUS, Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som övergripande
riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar tre
centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån
RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt,
Hälso-och sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur
vägledande för andra genomförandeplaner, program och andra strategier som på olika
sätt påverkar Hallands utveckling.
Strategin innehåller tre strategiska områden och prioriteringar
- Attraktiva och hållbara livsmiljöer
- Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
- Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
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MISSIV

2(2)

RJL 2021/985

Beslutsunderlag



Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-03
Förslag till yttrande daterad 2021-06-24

Beslut skickas till
Region Halland
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Anna Olsson
Sektionschef Hållbar utveckling
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YTTRANDE
2021-06-24

1(2)

RJL 2021/985

Region Halland

Hallands strategi för hållbar tillväxt
2021-2028
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Hallands
strategi för hållbar utveckling 2021 – 2028.

Sammanfattning
Region Jönköpings län anser att Hallands strategi för hållbar utveckling 2021 –
2028 har en tydlig struktur och en bra presentation av strategiska områden.
Region Jönköpings län har några inspel för att ytterligare förtydliga vissa områden
och definitioner.

Synpunkter på förslaget
Hållbar tillväxt är det centrala målet för strategin och principerna för
genomförande av en hållbar tillväxt beskrivs grundligt, dock framgår det inte så
tydligt hur Region Halland definierar själva begreppet ”hållbar tillväxt”. Ett
förtydligande kan underlätta det kommande genomförandet.
Beträffande de strategiska områdena som beskrivs på s. 10- 29 - prioriteringarna
skulle bli tydligare om de länkas ihop med Hallands utmaningar på respektive
område, men också vilka globala mål som man kommer att bidra till genom
prioriteringarna man har valt.
Under det strategiska området Attraktiva och hållbara livsmiljöer på
s. 14 beskrivs på ett utförligt sätt vattnets betydelse som en förutsättning för
Hallands attraktivitet, god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar tillväxt i
näringslivet samt en biologiskt rik blågrön infrastruktur för rekreation och turism.
Det framgår dock inte vilka åtgärder avser man att göra kopplat till just vatten.
På s. 30 framgår att Hallands strategi för hållbar tillväxt kommer att följas upp
årligen. Information saknas angående vem/vilken del av organisationen som har
ansvaret för uppföljningen och hur rapporteringen av uppnådda resultat ska gå till.
Detta bör förtydligas.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE

2(2)

RJL 2021/985

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Per Eriksson
Ordförande i nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Karin Hermansson
Regional Utvecklingsdirektör
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1 (1)

Datum
2021-04-29

Diarienummer
RS200792

Välkommen att lämna inspel på remissversionen av
Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028
Hållbar tillväxt i Halland
Tack vare Tillväxtstrategi för Halland 2014-2021 har Halland tagit stora kliv och
gemensamt skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nu behöver vi anpassa vår strategi
utifrån hur Halland och omvärlden ser ut idag och vad vi ser framåt.
Vi behöver hjälpas åt med att ringa in viktiga områden
Därför välkomnar vi synpunkter och inspel på remissversionen av Hallands strategi för
hållbar tillväxt. Det ska hjälpa oss ta fram en strategi som riktar halländsk
genomförandekraft mot vårt gemensamma mål om hållbar tillväxt för Halland.

Hallands strategi för hållbar tillväxt i sitt sammanhang
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som
övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar
tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån
RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälsooch sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för
andra genomförandeplaner, program och andra strategier som på olika sätt påverkar
Hallands utveckling.
Vi ser fram emot dina/era inspel och synpunkter på remissversionen av Hallands strategi
för hållbar tillväxt senast den 13 augusti 2021.
Lämna inspel
via e-post regionen@regionhalland.se,
eller via post Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Ange diarienummer RS200792

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Besöksadress: Södra vägen 9
Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44

E-post: regionen@regionhalland.se
Webb: regionhalland.se
Org. Nr: 232100–015
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Region Halland, Regional utveckling
2021-04-29

Hallands strategi för
hållbar tillväxt
2021-2028
Remissversion
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Hallands strategi för hållbar tillväxt
Vi har ett gemensamt och viktigt ansvar att utveckla Halland för att möta framtiden på ett hållbart sätt – det är vi invånare som tillsammans och på olika sätt skapar framtiden.
Halland är en bra livsplats, där samhället ger möjligheter för människor att skapa sina
liv och för näringslivet att utvecklas. Att många väljer att flytta hit eller besöka regionen som turister är kanske det tydligaste tecknet på att Halland uppskattas som en
attraktiv livsplats. Men Halland har siktet inställt på att bli bästa livsplatsen, som i Regional utvecklingsstrategi beskrivs som en plats med likvärdiga och goda uppväxtvillkor, ett utvecklande arbetsliv i balans, en god och jämlik folkhälsa och ett åldrande
med livskvalitet. Det liv som levs här ska bidra till att ge kommande generationer
fortsatt möjlighet till ett gott liv.
Tillväxtstrategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan
och samhandling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling och ta
oss närmare visionen om den bästa livsplatsen.

Detta ska vi uppnå
Målet för strategin är hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle. Målet är hållbar tillväxt, och de åtgärder vi föreslår idag
ska ge positiva effekter nu och på lång sikt. Halland har förutsättningar att växa hållbart så att tillväxten skapar värden och god avkastning för både människor och natur. Det är helheten som behöver beaktas, där människors livskvalitet sätts i centrum,
ekonomin är medlet och miljön utgör ramarna. En hållbar tillväxt är den enda vägen
för en utveckling som är lönsam idag och i framtiden.
Konkurrenskraften är en av byggstenarna, och refererar till en branschs, ett företags,
en plats eller en ekonomis förmåga att klara sig i konkurrens med andra. En ständig
utveckling av produkter och tjänster, utifrån efterfrågan och behov, utmärker ett
konkurrenskraftigt företag eller bransch. Globalisering i kombination med digitalisering sätter allt större fokus på platsens konkurrenskraft. Livskvalitet är starkt kopplat till möjligheterna på en specifik plats, varför platsen ökar i betydelse allteftersom
det blir möjligt att arbeta på distans. Därför är platsens attraktivitet, den andra byggstenen, än viktigare att vidareutveckla. I grund och botten är det attraktiviteten som
gör att människor, företag och organisationer väljer att verka på en viss plats. Attraktivitet handlar om flera olika faktorer såsom goda livsmiljöer, tillgång till kulturliv, arbetstillfällen, olika former av bostäder, en fysisk infrastruktur som kopplar ihop människor med arbetsplatser, utbildningar och samhällsservice och ger näringslivet goda
möjligheter att frakta. Det innebär också tillgång till digital infrastruktur som ger nya
möjligheter att interagera och delta i samhället. En enskild insats skapar inte attraktiviteten, utan det är många faktorer som samverkar och bidrar till en attraktiv livsplats.
Den tredje byggstenen är inkludering, där delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor är avgörande för människors ekonomiska och sociala trygghet.
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Möjlighet till en god och jämlik utbildning, egen försörjning och bostad samt en jämlik hälsa är några av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. De är också
grundläggande förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Den gröna omställningen är en förutsättning för det långsiktiga arbetet med alla tre
byggstenarna. Med oförändrad livsstil eller sätt att utvecklas kommer möjligheten att
påverka Hallands attraktivitet att minska, konkurrenskraften kommer att bli sämre
och därmed kommer också möjligheten för människor att delta i samhällsutvecklingen minska. Därför lyfts den gröna omställningen fram som en avgörande komponent för att med hållbar tillväxt kunna bidra till visionen Halland – bästa livsplatsen.

Så får vi genomförandekraft
För att uppnå målsättningen behöver alla människor som bor och verkar i Halland tillsammans bidra till en hållbar tillväxt och utveckling. Likaså aktörer som arbetsmarknadens olika parter, länets sex kommuner, akademin, idéburen sektor, företagsfrämjande organisationer, Region Halland, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter kan utifrån vars och ens ansvar och roll arbeta med insatser som på olika
sätt bidrar till vår gemensamma måluppfyllelse.
Hallands strategi för hållbar tillväxt ska vara en möjliggörare för hela Halland, och
behöver ägas och bäras av många. Den tar avstamp i en analys som beskriver Hallands behov av utveckling och mynnar ut i målsättning, strategiska områden och prioriteringar att rikta vårt arbete mot. Det är genom att samla olika aktörers krafter
mot gemensamma mål som Halland kan utvecklas till att bli en region som växer
hållbart.
Samverkan är viktig såväl inom regionen som med våra goda grannar, både nationellt
och internationellt. Sällan är utmaningar och möjligheter begränsade till Halland, varför det kan vara mer kraftfullt att ingå i strategiska allianser för att nå gemensamma
mål. Allt handlar om att skapa och värna om engagemang, kunskap och insatser från
offentlig, privat och idéburen sektor som bidrar till önskad utveckling för Halland
och vår omgivning.
Utifrån det regionala utvecklingsuppdraget har Region Halland en uttalad roll att
samordna och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt och utveckling
– ett uppdrag som inte kan genomföras ensamt. Samverkan är en av Hallands styrkor. Hållbar tillväxt förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer oavsett om de
arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Strategin ger oss riktningen
medan samplanering och samverkan över gränser ger oss bästa förutsättningar för utveckling. Det är därför tillsammans är ledordet i arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i Halland!
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Principer för genomförande av en hållbar tillväxt
Hållbar tillväxt är det centrala målet för strategin, och för att kunna säkerställa att vi
tillämpar hållbarhet i allt vi gör, från beslut och prioriteringar till åtgärder och enskilda insatser, tar vi hjälp av fem principer för genomförande av en hållbar tillväxt i
Halland. De ska också påminna oss om att vi behöver arbeta tillsammans och utifrån
ett helhetsperspektiv för att nå framsteg i vårt regionala tillväxtarbete.
1. Tillämpa ett helhetsorienterat arbetssätt
Koppla enskilda satsningar till alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social. Det innebär att, i den mån det är relevant och ger mervärde, beskriva hur en enskild insats bidrar till helheten. Det ökar förmågan till både snabba och
situationsanpassade insatser, med strategisk höjd och en omfattande omställning på
så väl kort som lång sikt. Utgå ifrån hur den enskilda insatsen kan bidra till helheten,
det vill säga målbilden om en hållbar tillväxt i Halland, som i sin tur bidrar till ”Halland – bästa livsplatsen”.
2. Ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen
Säkerställ att de satsningar som görs inkluderar olika grupper både i det gemensamma
utvecklingsarbetet och i fördelningen av utvecklingens resultat. Inkludering sker i den
mån det är relevant och ger mervärde, men ger en vägledning i att kompensatoriska
insatser är viktiga styrmedel för att säkerställa att utvecklingsinsatser på olika nivåer
ger effekt där behoven är störst.
Det görs genom att sätta människorna i centrum och inför varje prioritering, insats
eller åtgärd analysera vilka som berörs. Det arbetssättet gör våra ansträngningar mer
träffsäkra och effektiva men också mer lönsamma. De mänskliga rättigheterna, som
betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande, utgör en grund och vägledning.
3. Anpassa ekonomiska resurser efter olika behov och långsiktig nytta
Säkerställ att de ekonomiska resurserna fördelas dit behoven är störst, i syfte att
uppnå en långsiktig nytta för både samhället och individen. En viktig aspekt för att
lyckas är att avgöra om en specifik insats både kan innebära en kortsiktig lönsamhet
och en långsiktig nytta. Spegla den ekonomiska investeringen i en enskild insats mot
hur väl den lyckas bidra till den gemensamma målbilden. Sker den inom ramen för de
ekologiska resurserna vi förfogar över? Hur påverkar den sammanhållningen i samhället, det vill säga bidrar den till att öka eller minska skillnader?
4. Bruka utan att förbruka eller missbruka ekologiska resurser
Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs på ett sätt som inte lämnar negativa
konsekvenser för miljö, folkhälsa eller biologisk mångfald samt att den bidrar till att
motverka klimatförändringar och social oro. Ett ansvarsfullt resursutnyttjande ska genomsyra alla våra ansträngningar och insatser.
5. Samverka för genomförandekraft
Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs i partnerskap mellan organisationer,
oberoende av kommungränser, och utgår från såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap.
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Samverkan på detta sätt genomförs där det är relevant och ger mervärde, men arbetssättet ger en vägledning i att komma ihåg att ingen aktör har ett ensamt ansvar, varken för strategin i sin helhet eller för de enskilda satsningarna (prioriteringar, åtgärder
och insatser). Alla har distinkta roller för Hallands hållbara tillväxt och gemensamma
utveckling. Alla behöver inte vara med på allt och de som går före i utvecklingen ska
driva och inspirera. Med det angreppsättet kommer olika aktörer i och utanför vår
region samt våra invånare i Halland att få större handlingsutrymme att bidra till den
halländska tillväxten på lång sikt.

Den globala kontexten
Kunskap om globala megatrender och samhällsutmaningar är viktig för att förstå det
sammanhang som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Megatrenderna skapar både utmaningar och möjligheter, vilket speglas i strategins tre strategiska områden. I Nationell strategi för hållbar regional utveckling identifieras följande fem huvudsakliga samhällsutmaningar:
Globalisering
Utbytet länder emellan ökar i omfattning och tempo, vilket gör att människor, samhällen och företag världen över blir mer sammanflätade med varandra. Globalisering
är därför en av de grundläggande drivkrafterna för regional utveckling. Regionala näringsliv med en god närvaro av företag med kunskapsintensiva och icke rutinmässiga
arbetsuppgifter har bra förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och delta i globala
värdekedjor. Samtidigt ställer den globala konkurrensen krav på innovationer, entreprenörskap och kompetensförsörjning för att ta tillvara möjligheterna med en ökad
omställning mot hållbar utveckling.
I ökande utsträckning är de verksamheter som förläggs till Sverige aktiva i de mest
värdeskapande stegen som ligger i början eller i slutet av värdekedjan, såsom forskning och utveckling, design, logistik och marknadsföring. Det ökar behovet av en väl
fungerande kompetensförsörjning.
En grundsten för globalisering är en politisk vilja att förändra regelverk för att underlätta kontakter och ökad integrering, vilket exempelvis sker genom samarbetet inom
EU. Det finns tydliga tecken på en växande protektionism med ökade handelsbarriärer. En fortsatt utveckling i den riktningen skulle få stor negativ påverkan på svenska
företag.
Klimat och miljö
Den globala uppvärmningen sker i sådan takt att ekosystemen inte hinner anpassa
sig. Det riskerar att orsaka oåterkalleliga skador på miljön och ge djupgående konsekvenser för samhället och människors försörjningsmöjligheter, hälsa och välfärd.
Sveriges utsläpp av växthusgaser inom landet, så kallade territoriella utsläpp, minskade med ungefär 25 procent under framförallt 2004 till 2014, men har avstannat sedan dess.
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Samtidigt är utsläpp som uppstår till följd av svensk konsumtion av varor och tjänster ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen, där de största utsläppen
sker i andra länder.
Det övergripande läget för biologisk mångfald i Sverige är dåligt och rör sig i en negativ riktning. Ekosystemen och de produkter och tjänster de ger som bidrar till vår
välfärd och livskvalitet är utsatta. Luftföroreningar, övergödning, marint skräp och
miljögifter leder också till negativ påverkan på såväl människor som miljö.
Den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna kommer att medföra en strukturomvandling inom näringslivet, med möjlighet till stärkt konkurrenskraft för de företag som utvecklar produkter och tjänster med låg klimatpåverkan. En
stor andel av den koldioxidneutrala energiproduktionen sker på landsbygden. Skogen
är en central faktor för att binda kol. Sammantaget påverkar miljö- och klimatförändringarna negativt möjligheterna till hållbart nyttjande av naturresurser inom bland annat besöksnäring, rekreation och friluftsliv samt skogsbruk, fiske, vattenbruk och
jordbruk. Det kommer att krävas betydande insatser för att anpassa bland annat infrastruktur och olika verksamheter i samhället till ett allt mer förändrat klimat och för
att motverka klimatförändringarna.
Teknisk utveckling och digital omställning
Samhälle och näringsliv befinner sig nu i ett skifte från industrisamhället till ett digitalt kunskapssamhälle. Digitalisering och ny teknik, till exempel automatisering, robotisering och artificiell intelligens (AI) är motorer i en snabb samhällsomvandling. Samhället måste omstrukturera sig för att dra nytta av ny teknik och datamaterial
samt skapa nya värden. Digitalisering och AI kan leda till att vi gör saker på nya
sätt med fler användaranpassade erbjudanden, exempelvis inom vård och omsorg.
Den tekniska utvecklingen kommer att påverka utbildning och kompetensutveckling,
där kraven på att ständigt förnya sin kompetens kommer att öka. Det kan leda till
ökande skillnader och polarisering mellan högutbildade och lågutbildade. Distansöverbryggande teknik möjliggör såväl ett större utbud av kompetensutvecklingsmöjligheter och en ny arbetsmarknad för yrken som är mindre beroende av platsen man
bor på, som tillgång till specifik kompetens för företag som har svårt att finna den lokalt.
Efterfrågan på arbetskraft kommer att förändras. Vissa yrken kommer att försvinna
samtidigt som nya skapas. Det finns också en risk för digitalt utanförskap. Samtidigt
tar det ofta lång tid att omforma samhället till något nytt, och automatisering och digitalisering får olika grad av påverkan på olika verksamheter och yrken.

Demografi
De globala demografiska förändringar som kännetecknas av befolkningstillväxt, fortsatt urbanisering och en växande medelklass, kommer att förskjuta tyngdpunkten i
världsekonomin och olika länders geopolitiska inflytande. Konkurrensen om tillgång
på välutbildad arbetskraft och nyckelkompetenser kommer att öka globalt.
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En allt större global medelklass som anammar en konsumtionsbaserad livsstil kommer att öka efterfrågan på, och konkurrensen om, naturresurser.
Globalt ökar livslängden samtidigt som födelsetalen sjunker, vilket gör att andelen
äldre blir större. En liknande trend ses i Sverige. En allt äldre befolkning leder till
större behov av omsorg och vård, vilket sätter ökad press på välfärdssystemen. De
kommuner och regioner vars befolkning växer har en utmaning gällande barnomsorg, skolor, bostäder, infrastruktur med mera.
Det är mest troligt att befolkningsförändringarna i Sverige kommer att följa samma
trender som hittills. Urbaniseringen förväntas fortsätta genom omflyttningar från
framförallt landsbygdsregioner till befolkningsmässigt urbana regioner, men också
genom omflyttningar mellan länder. Invandring har blivit en viktig del av Sveriges demografiska utveckling, där invandrare i genomsnitt är yngre än befolkningen i övrigt.
Dessa befolkningsförändringar driver på växande regionala skillnader när det gäller
arbetskrafts- och kompetensförsörjning liksom inkomstskillnader.
Socioekonomi och sammanhållning
Socioekonomiska skillnader mellan olika kommuner ser ut att öka vad gäller nettoinkomst och levnadskostnader, andelen invånare födda utanför EU, andelen ungdomar
som når gymnasiebehörighet liksom andelen öppet arbetslösa. Ökade skillnader i inkomster och befolkningssammansättning påverkar kommuners och regioners ekonomi, och därmed deras förutsättningar och kapacitet att erbjuda god välfärd och
service till invånarna.
Folkhälsan i Sverige är fortsatt god, men det finns stora skillnader i befolkningen beroende bland annat på boendeort, kön, ålder samt socioekonomi. Skillnaderna ser
inte ut att minska och har i vissa fall ökat. Ökande klyftor är inte bara en grogrund
för en ojämlik hälsa utan påverkar samhället i ett större perspektiv genom polarisering, svagare sammanhållning, försvagad ekonomisk tillväxt och i sin förlängning en
försvagad demokrati.
Forskning visar att socialt kapital har betydelse för regional utveckling och inte minst
entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Sverige utmärker sig genom att vara ett
starkt individualistiskt och sekulärt land, där det råder stor tillit till såväl medmänniskor som samhällsinstitutioner. Trots ökande skillnader finns det än så länge få
tecken på en generell minskning av tilliten i samhället. Idéburen sektor fyller en viktig
funktion när det gäller att stärka sammanhållningen genom att utveckla lösningar
som svarar upp mot olika samhälleliga behov, såsom att motverka arbetslöshet, segregation eller minskad service på landsbygden.

Den halländska kontexten
Kunskap om platsers olika förutsättningar är viktiga för att förstå det sammanhang
som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Hallands geografiska läge är
en av de faktorer som varit mest förutsättningsskapande för tillväxten. Kortfattat kan
det gynnsamma läget sammanfattas med närhet.
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Det handlar i hög utsträckning om närhet till regionala arbets- och studiemarknader,
men också närheten inom Halland till såväl sysselsättning och utbildning som attraktiva naturmiljöer. Denna närhet har varit en drivande kraft i Hallands goda utveckling. Även om strategin klargör att målet är att utveckla hela Halland som livsplats,
kan vägen dit skilja sig åt beroende på var i Halland en insats ska genomföras, och
för vem.
Halland ligger mitt i ett av Sveriges starkaste tillväxtstråk, och närheten till tillväxtmotorer som Göteborg och Skåneregionen har skapat goda förutsättningar. Bra transportmöjligheter och närhet till starka arbetsmarknader är viktiga faktorer för en stark
näringslivsutveckling. Var företag väljer att etablera sig skiljer sig dock åt mellan
branscher. För tillverkningsindustrin är tillgång till mark och goda transportmöjligheter viktigare faktorer än befolkningstäthet, vilket innebär att tillverkningsindustrin
är den mest framträdande branschen i stora delar av Hallands inland. Handel och
tjänsteföretag är vanligare i Hallands mer tätbefolkade områden, då en hög befolkningstäthet skapar fördelar för dessa branscher.
Under lång tid har sysselsättningsutvecklingen i Sverige och Halland varit starkare i
den kunskapsintensiva tjänstesektorn än i den arbetsintensiva industrin och befolkningstillväxten tenderar att koncentreras dit det finns en tillväxt i sysselsättning. Befolkningstillväxten i Halland är främst koncentrerad till de större tätorterna och de
största ökningarna finns längs med den halländska kustremsan. Samtidigt är Hallands
landsbygd mer välmående än många andra landsbygdsområden i Sverige. Stora delar
av Hallands landsbygd, främst de områdena i närhet till större städer, ökar i befolkning. Landsbygden i Hallands mest östliga delar har dock sett en negativ befolkningstrend de senaste åren.
Goda förbindelser
Halland har en flerkärnig ortsstruktur, och takten och riktningen på befolkningstillväxten varierar mellan områden. Det innebär att förutsättningarna för att utveckla infrastruktur och transportsystem skiljer sig åt mellan olika delar av Halland. En stor
andel av befolkningen bor längs med Västkustbanan, vilket skapar goda förutsättningar för ett effektivt transportsystem i kuststråket. I Hallands mer glest bebyggda
områden är förutsättningarna annorlunda, med lägre befolkningstäthet och längre avstånd mellan tätbebyggda områden. Tillgång till infrastruktur och service är viktiga
faktorer för att främja en hållbar tillväxt, och behoven finns såväl i staden som på
landsbygden. Det är viktigt att främja en god tillgång till samhällsservice och till
transportsystemet i hela Halland.
Närhet till arbetsmarknader är viktig såväl för individers tillgång till arbete, som för
företags tillgång till relevant kompetens. Pendlingen över länsgränsen har ökat under
lång tid, där det absolut starkaste stråket går norrut mot Västra Götalands län.
Även pendlingen mot Skåne ökar och det finns viktiga funktionella samband inåt landet, framför allt med Jönköpings län. Likväl fortsätter den inomregionala pendlingen
öka. Även om alla halländska kommuner har ett visst utbyte av arbetskraft, går det att
konstatera att Falkenberg, Varberg och Kungsbacka delar arbetsmarknad med Göteborgsregionen, medan Laholm och Hylte i högre utsträckning ingår i Halmstads arbetsmarknad.
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Hållbara livsplatser
Olika platser i Halland har olika näringslivssammansättning och varierande tillgång
till marknader, arbetstillfällen och transportmöjligheter. Att förutsättningarna skiljer
sig inom Halland avspeglas även i de socioekonomiska skillnader som finns. Skillnaderna finns dels mellan kusten och inlandet, där inlandet generellt sett har en svagare
utveckling än kustområdena, exempelvis avseende utbildningsnivåer och arbetslöshet. Skillnader i levnadsstandard är även påtagliga inom städerna och det finns bostadsområden med en särskilt svag utveckling. I regionalt utvecklingsarbete måste
därför olika platsers förutsättningar, funktioner och behov tas i beaktande för att
uppnå en hållbar samhällsutveckling i hela Halland.

Regional utveckling och hållbar tillväxt
Region Halland har med folkvalda politiker det regionala utvecklingsuppdraget att
samordna, koordinera och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt
och samhällsutveckling. I Halland görs detta på övergripande nivå genom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som pekar ut den långsiktiga samhällsutvecklingen
som krävs för att vi ska närma oss visionen om ”Halland – bästa livsplatsen”.
Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hallands kulturstrategi och kulturplan samt
Hälso- och sjukvårdsstrategi ringar in områden som Halland behöver utveckla för att
gå mot ”Halland – bästa livsplatsen”. Den första gör det med hjälp av hållbar tillväxt
och den tas fram i enlighet med förordningen om regionalt tillväxtarbete, och
har RUS som övergripande riktning och vägledning för hållbar utveckling.
Tillväxtstrategin ska gälla fram till 2028 med möjlighet att kontinuerligt komplettera utefter regional, nationell och internationell utveckling. Där RUS sätter den långsiktiga riktningen, kan Hallands strategi för hållbar tillväxt på ett mer konkret och
följsamt sätt stå för genomförandet och staka ut vägen på kortare sikt. På så sätt har
Halland en långsiktig riktning och vision, och samtidigt en anpassningsbar väg fram
till visionen.
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Strategiska områden och prioriteringar
I kommande avsnitt presenteras de strategiska områden med tillhörande prioriteringar för hållbar tillväxt. Varje område har ett mål, som uttrycks i prioriteringar med
tillhörande delmål. Områdena och prioriteringarna syftar till att bidra till de halländska styrkorna och möta de utmaningar som lyfts i RUS.

Strategiskt område: Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Mål strategiskt område

En hållbar och attraktiv region mitt i ett växande sydvästsverige
Prioriteringar
Fortsätta utveckla Halland
som funktionell och tillgänglig region

Delmål
God tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt

Ett samhällsbygge som
möjliggör attraktiva livsmiljöer

God tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur
och service

Öka takten mot
minsta möjliga klimatpåverkan

Hallands klimatavtryck ska minska

Stärka utvecklingen
mot en grön omställning

Hållbar energiförsörjning och ett hållbart resursutnyttjande

Vidareutveckla former
för samplanering i samhällsplaneringen

Halland ska kännetecknas av närhet till arbetsmarknader, natur- och boendemiljöer
och annat som bidrar till regionens attraktivitet och skapar möjligheter att utveckla
hela Halland. De attraktiva boendemiljöerna bygger på en integrerad samhällsutveckling där alla delar måste samverka. Det halländska läget med tillhörande boendemiljöer skapar förutsättningar för företag att etablera sig, attrahera kompetens och växa.
Gestaltningen av offentliga rum, byggnader och platser samt kultur- och naturvärden
bidrar stort till människors livskvalitet, hälsa och känsla av delaktighet samt påverkar
samhällsutvecklingen. Kultur är en bidragande kraft för kreativitet, attraktivitet, delaktighet och samhällsutveckling i Halland, och kulturaktiviteter skapar naturliga mötesplatser för många människor.
Den regionala utvecklingen ska bidra till en hållbar tillväxt som bygger på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle.
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För att den halländska utvecklingen ska vara hållbar måste det regionala utvecklingsarbetet bland annat genomsyras av ett aktivt strategiskt klimat- och miljöarbete. Genom hållbar klimatsmart samhällsplanering och markanvändning, utveckling av transporter och transportsystem samt den tekniska infrastrukturen skapas möjligheter att
arbeta med utsläppsminskning, ökad koldioxidbindning och andra viktiga gröna utvecklingsfrågor. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det av stor vikt
att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett hållbart samhällsbygge.
Prioriteringar:






Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen

Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Halland är en del av flera lokala och regionala arbetsmarknadsregioner som växer över tid. Dessa knyts
ihop genom ett transportsystem där en utvecklad inDelmål för
frastruktur och kollektivtrafik möter funktionella beprioriteringen:
God tillgänglighet
hov och bidrar till regional utveckling. Utöver att
till arbete, studier
knyta ihop arbetsmarknader som är regionöverskrioch samhällsserdande är det av betydelse att arbeta för snabba förbinvice, digitalt såväl
delser med omkringliggande tillväxtmotorer, nationellt
som fysiskt
som internationellt, samt till Stockholm för att skapa
goda förutsättningar för Hallands utveckling. I ett Sydvästsverige som kännetecknas av stor rörlighet och en
stor efterfrågan på etableringsmöjligheter är även den digitala
omställningen bärande för ett delaktigt, modernt och tillgängligt samhällsbygge.
Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket, och flaskhalsar utmed hela
Västkustbanan behöver byggas bort. Västkustbanan behöver kompletteras av flera
stora infrastruktur- och kollektivtrafikstråk som bidrar till att knyta ihop Halland,
skapa förutsättningar för arbetsmarknadsförstoring samt ge goda förutsättningar för
näringslivets transporter.
Kollektivtrafiken bidrar till ett mer socialt och ekologiskt hållbart transportsystem,
där goda möjligheter till arbets- och studiependling skapas. Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov stärker det regionala näringslivet och förstorade arbetsmarknadsregioner. För att stärka det regionala näringslivet och öka konkurrenskraften är
det viktigt att identifiera dagens och framtidens behov av infrastrukturåtgärder för ett
hållbart transportsystem för gods- och persontrafik.
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För fortsatt god utveckling i Halland, samt för att öka tillgängligheten för invånare,
organisationer och företag, behövs en framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Bredbandsinfrastrukturen är en förutsättning för ökad attraktivitet, konkurrenskraft och
ett mer delaktigt samhälle. Kraft måste ägnas åt hur samhällstjänsterna kan digitaliseras och samtidigt vara tillgängliga för alla för att ytterligare skapa värden i en utbyggd bredbandsstruktur.

Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Ett samhällsbygge med attraktiva livsmiljöer är viktigt för
människors hälsa och välbefinnande. Halland ska kännetecknas av attraktiva boendemiljöer där den regionala bostadsmarknaden ska möta både behov och efterfrågan.
För att fortsatt skapa goda förutsättningar till utveckling
av bostadsförsörjningen behöver det byggas nytt och
byggas om så att attraktiva bostäder kan erbjudas i hela
regionen. En förutsättning för attraktiva livs- och boendemiljöer är miljövänliga och energieffektiva transportsätt för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv
och andra viktiga målpunkter.

Delmål för
prioriteringen:
God tillgång till
boende, kollektivtrafik, kultur
och service

Attraktiva boendemiljöer behöver möjliggöras i hela Halland. De ger goda förutsättningar för andra delar av det regionala utvecklingsarbetet, såsom att bidra till näringslivets utveckling. En närmiljö som erbjuder tillgång till kultur ökar attraktionskraften
i våra boendemiljöer.
Vår framtida samhällsplanering måste möjliggöra en grön omställning inom bland annat resande och transporter, byggande, konsumtion, livsmedelsproduktion och energiförsörjning. Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med hållbar mark- och
vattenanvändning finns det möjlighet att skapa en välmående miljö med fungerande
ekosystem och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt möjliggörs. Utmaningar och förutsättningar skiljer sig dock lokalt åt vilket ställer krav på olika typer av
insatser och lösningar. Det ska finnas goda möjligheter att bo, leva och verka i hela
Halland, men lösningarna för detta kan se olika ut.

Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv finns det
möjlighet att skapa förutsättningar för minskad klimatpåverkan och regional tillväxt. Samtliga sektorer i samhällsplaneringen, det offentliga, civilsamhället och hela näringslivet, måste vara en del av den gröna omställningen.
Den halländska utvecklingen tar hänsyn till både klimatgasutsläpp och upptagande av klimatgaser.
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Delmål för
prioriteringen:
Hallands
klimatavtryck
ska minska

Prioritering av ett hållbart bruk av förnybara naturresurser från jord, vatten, vind, sol
och skog för att skapa energi, varor och tjänster har stor potential att bidra till en
grön omställning och ökad ekologisk hållbarhet genom att både ersätta fossil råvara
och vara koldioxidsänka. En halländsk ekonomi som tar hänsyn till miljö och klimat
har goda förutsättningar att vara drivkraft för innovation.
Att utveckla Halland utifrån minsta möjliga klimatpåverkan genererar nytta för både
den halländska miljön och människors hälsa, vilket bidrar till ett attraktivt Halland.
För att utveckla Halland samtidigt som klimatpåverkan ska minskas, behövs förbättrad tillgänglighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik samt effektivare och mer samordnade godstransporter. En viktig parameter i det halländska utvecklingsarbetet är
att skapa system där förnyelsebara bränslen är en bärande funktion i transportflödena
och där de nyttjas på bästa sätt. Genom att utveckla infrastrukturen i Halland och
Hallands omland skapas förutsättningar för att underlätta så att resor och transporter
kan ske effektivt, fler väljer att resa kollektivt, logistiklösningar förbättras samt att
olika trafikslag kan samverka på ett sömlöst sätt.
Halland har mycket goda förutsättningar att bli en resurseffektiv och fossilfri region
genom att satsa på produktion av förnybar el, förnybara bränslen, energieffektivisering samt ökad cirkularitet. I Halland värdesätts cirkularitet och systematisk energieffektivisering som kan minska utsläppen. Nationellt sett är Halland en viktig elleverantör och har mycket goda förutsättningar för att fortsätta leverera förnybar el. För att
säkerställa att hallänningen kan ta del av detta är det viktigt med fortsatt utveckling av
elnätet i form av kapacitet, smarta elnät och mikroproducenter tillsammans med storskalig elproduktion.

Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Mark- och vattenanvändningen är central för halländsk utveckling. Den halländska attraktiviteten är
beroende av ett landskap där skogar, hav, kuster, sjöar
Delmål för
prioriteringen:
och vattendrag är friska. Därför är det av stor vikt att
Hållbar energifördet finns en helhetssyn mellan aktörer och sektorer
sörjning och ett
för att utveckla de halländska naturmiljöerna då de bihållbart
drar till den regionala utvecklingen. Alla regionala utresursutnyttjande
vecklingsprocesser behöver horisontellt integrera den
halländska miljön utifrån hållbarhetsperspektiven i sitt
arbete. En hållbar miljö behöver finnas både i staden
och på landsbygden för att säkerställa attraktiva boendeoch livsmiljöer samt att den halländska tillväxten är ekologiskt hållbar.
Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över alla administrativa gränser. Det är därför
centralt att samverkan sker mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för att utveckla Halland och Hallands omland.
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Skogen är en betydande resurs som måste fortsätta utvecklas då den bidrar med flera
hållbara värden utifrån näringslivs-, frilufts- och rekreationsperspektiv. Skogens resurser kan användas till att tillverka hus, förnyelsebara material, fibermassa och möbler samt bränsle. Träråvaran har stora möjligheter att ersätta fossila material och kemikalier. Det är därför viktigt att fortsätta bruka skogen på ett sätt så att alla tre hållbarhetsdimensionerna beaktas. De halländska skogarna är en strategisk resurs och
kan fungera som testmiljö för utbildning, forskning och utveckling.
Ett hållbart jordbruk är förutsättningen för utveckling av den inhemska produktionen av livsmedel. Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland då
den bidrar till livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst arbetstillfällen. I Halland
finns en stor och bred råvarusektor med allt från en omfattande jordbruksproduktion
till fiske och trädgård. Jordbrukssektorn i stort står inför omfattande utmaningar som
ställer stora krav på innovation utifrån framtida behov.
Vatten av tillräcklig kvantitet och god kvalitet är en förutsättning för Hallands attraktivitet, god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar tillväxt i näringslivet samt en biologiskt rik blågrön infrastruktur för rekreation och turism. Men det är också en livsnödvändig resurs som behöver tryggas för en hållbar samhällsutveckling.

Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen
Former för samplanering har varit och är en viktig del för att investeringar och utvecklingsarbete ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. I Halland är former
för samverkan en central del i många utvecklingsprocesser. Att samplanera infrastruktur, bostadsbyggande, kollektivtrafik, verksamhetsetableringar eller andra delar i
samhällsbygget är viktigt för att generera förutsättningar för god samhällsutveckling.
Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter en nära samplanering mellan olika aktörer
oavsett om de arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Genom att
samtliga nivåer inkluderas i alla delar av en hållbar samhällsplanering skapas bäst förutsättningar för Halland. Att förstärka samplanering i samhällsplaneringen ger goda
förutsättningar för en fortsatt god halländsk utveckling. Utgångspunkten för en stärkt
attraktivitet på lokal och regional nivå är att de ekonomiska och sociala aspekterna integreras i samhällsplaneringen. Samplaneringen ska bidra till nationell, regional och
kommunal nytta.
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Strategiskt område: Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Mål strategiskt område

En region med hög sysselsättning och jämlik hälsa
Prioriteringar
Skapa goda förutsättningar för att
alla elever ska nå sin fulla potential i skolan

Delmål
Alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan

Tillvarata och utveckla relevant kompetens för
att möta arbetsmarknadens behov

Förbättrad matchning i regionen

Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad

En mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa

Förbättrad hälsa i befolkningen och minskade
hälsoskillnader

Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning bidrar
i hög grad till individers möjlighet till god hälsa och etablering på arbetsmarknaden.
Slutförd gymnasial utbildning skapar även förutsättningar för individer att gå vidare
till högre studier och på så sätt trygga arbetsmarknadens behov av kompetens. En väl
fungerande kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt möta de samhällsutmaningarna vi står för och möjliggör för den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är av stor vikt att alla som
kan arbeta ges möjlighet att arbeta, och att strukturella skillnader i sysselsättning mellan grupper av individer minskar för att klara kompetensförsörjningsbehovet.
Samtidigt som utbildningsnivå och att ha ett arbete i hög utsträckning påverkar individers hälsa fungerar sambandet också omvänt. En god hälsa är centralt för individers möjlighet att utbilda sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets utveckling. För en hållbar regional utveckling är det därför viktigt att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är dessutom samhällsekonomiskt
lönsamt att arbeta främjande för en god hälsa då det leder till minskade kostnader för
samhället för till exempel sjukvård och sociala kostnader, samtidigt som en välmående befolkning i högre grad kan arbeta och bidra till samhället. En hög utbildningsnivå och hög sysselsättning bidrar på så sätt till en jämlik hälsa och ett inkluderande
och konkurrenskraftigt samhälle.
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Prioriteringar:





Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan
Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens
behov
Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd
arbetsmarknad
Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa

Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i
skolan
Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning är avgörande för både individens möjlighet att forma sitt liv och för att trygga en
Delmål för
prioriteringen:
god arbetskraftsförsörjning. I ett allt mer komplext samAlla elever ska
hälle och på en föränderlig arbetsmarknad blir förutom
klara grund- och
faktakunskap även entreprenöriella förmågor som handgymnasieskolan
lingskraft, att ha tillit till sig själv, kreativitet och förmåga att omsätta idéer till handling allt viktigare.
I Halland ska alla elever oavsett kön och andra bakgrundsfaktorer få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssystemet, och lämna skolan rustade med de kunskaper och förmågor de behöver för vidare utveckling och etablering på arbetsmarknaden. De elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för att
fullfölja sin skolgång. Samtidigt är det av stor vikt att samtliga elever får möjlighet att
nå sin fulla potential och stimuleras till vidare studier. Ur ett likvärdighetsperspektiv
är det även viktigt att utveckla arbetet så att sociala och geografiska aspekter får allt
mindre påverkan på såväl elevers skolresultat som utbildningsval.
Trygghet och skoltrivsel är viktiga skyddsfaktorer både för en god hälsa och för möjligheten att fullfölja skolan. Ett aktivt arbete för ett stödjande, inkluderande och
tryggt klimat i skolan gynnar alla elever och utgör en god grund för att minska skolfrånvaro och på sikt även avbrutna studier.
För att klara uppgiften att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan
behöver olika samhällsaktörer samarbeta i högre utsträckning. Genom ökat tvärsektoriellt och gränsöverskridande arbete kan betydelsefull kompetens inom olika verksamheter som arbetar nära eleverna bättre tas tillvara. Såväl regionala som lokala aktörer, till exempel näringsliv, idéburen sektor och vårdnadshavare, behöver bidra i arbetet utifrån sina uppdrag och resurser. Gemensamma kunskapsunderlag, utvecklingsområden och målbilder samt utveckling av nya modeller för samverkan skapar
förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan.
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Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens
behov
Utbildning och kompetens blir allt viktigare faktorer för
återväxten på arbetsmarknaden, vilket dessutom ska ses i
Delmål för
ljuset av den demografiska utvecklingen där allt färre ska
prioriteringen:
försörja allt fler.
En god kompetensförsörjning och matchning av kompetens är viktiga komponenter för en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknad och regional tillväxt. Intresse för
och möjligheter till utbildningar eller inriktningar som
matchar bristyrken, utbildningsnivå samt kunskap hos arbetsgivare kring strategisk kompetensförsörjning är några
viktiga områden som behöver förbättras.

Förbättrad
matchning i
regionen

Eftersom arbetsmarknaden, branscher och yrkesroller är i ständig förändring behöver
utbildare, arbetsgivare och samhälle gemensamt identifiera vilken kunskap och kompetens som behövs i arbetslivet. För att matcha arbetsmarknadens ökade krav på mer
avancerad och specialiserad kompetens bör individers övergång till högre studier
främjas. Insatser behövs också för att öka intresset för kontinuerligt lärande, utbildning, specifika yrken och branscher.
Det behöver finnas goda och flexibla möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Att stimulera individer till kompetensutveckling, komplettering av studier,
yrkesstudier eller studier på en högre nivå är därför angeläget.
Genom att tillämpa digitala lösningar kan kompetensutveckling och utbildning genomföras på nya sätt och möjliggöras för fler. En grundläggande digital kompetens
är en förutsättning för att till fullo kunna ta del av de insatser som erbjuds.
Det är avgörande att arbetsgivare arbetar för att behålla och utveckla sin personal.
Halland behöver förstärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning med insatser
utformade så att framtiden kan mötas med relevant kompetens i relation till förändringar i omvärlden samt arbetsgivarens mål och visioner.
Befintlig kompetens kan synliggöras och tillvaratas genom exempelvis utbildningsoch branschvalidering. Det är även viktigt att arbetsgivare har en viss beredskap för
att hantera de naturliga och oväntade svängningar som sker på arbetsmarknaden eftersom det påverkar tillgång och behov av kompetens.
För fortsatt tillväxt och utveckling är det centralt att individer, utbildare och arbetsgivare såväl som företagsfrämjande aktörer har förmågan att utveckla och ställa om för
att kunna möta framtiden med relevant kompetens. En god tillgång till kompetensutveckling, bildning, olika utbildningsformer och inriktningar med både bredd och
spets är avgörande för att möta både befintligt och framtida behov av kompetens i
Halland.
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Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad
För en stark och inkluderande arbetsmarknad i Halland
behövs en mångfald av individer och kompetenser. En
Delmål för
ökad delaktighet i samhälls- och arbetslivet är centralt för
prioriteringen:
en framtidssäkrad kompetensförsörjning och regional tillEn mer
växt. Tillvaratagande av befintlig kompetens är viktigt för
jämställd och
inkluderande
att förbättra individers etablering på arbetsmarknaden i
arbetsmarknad
Halland. Könssegregerade utbildnings- och yrkesval samt
attityder och kultur på arbetsplatser är andra områden
som är viktiga att arbeta med.
Digitalisering kan vara en möjlighet för att göra studier och arbete tillgängliga för fler.
En allt mer digitaliserad arbetsmarknad innebär mer flexibla sätt att utföra arbetet på,
vilket kan skapa nya möjligheter för olika anpassningar.
Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och sektorer, samt på olika hierarkiska nivåer i organisationer. Män arbetar i högre grad inom industri-, transport- och
byggsektorn. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom välfärdssektorn som vård,
omsorg och utbildning samt i yrken som kräver en högre formell utbildning. För att
påverka dessa skillnader behöver vägledning till studier och yrken tydligare präglas av
ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
Genom att arbeta med normer, värderingar samt kommunikation kan arbetsgivare
visa de möjligheter som finns för individer att delta i arbetslivet oavsett kunskap,
kön, bakgrund och funktionsvariationer och på så sätt attrahera och inkludera en bredare arbetskraft.
Att unga personer tidigt får goda kontakter med arbetslivet är viktigt för att underlätta övergången från studier till arbete, och för att skapa goda förutsättningar till en
god etablering på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att unga individer erbjuds studiebesök, praktisk arbetslivsorientering, arbetsplatsförlagt lärande eller
deltidsarbete. Vissa branscher har visat sig särskilt avgörande för ungas etablering.
Arbetsgivare och branscher behöver hjälpa unga att skapa sig en arbetslivserfarenhet.
För att stödja individer och minska sårbarheten hos grupper, som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid, behöver aktörer såsom kommunala verksamheter och myndigheter kraftsamla för att arbeta samordnat och parallellt. Det är angeläget för att främja inkludering, välbefinnande och möjlighet till egen
försörjning och för att minska bidragsberoende. För att stödja individer att närma sig
en stabil etablering på arbetsmarknaden kan arbetsgivare underlätta genom att erbjuda praktik och arbetsträning.
Kompetens som finns hos individer kan synliggöras genom validering. På så sätt kan
tillgänglig kompetens nyttjas, behov av ny kompetens identifieras och eventuellt behov av utbildning förkortas. Validering av befintlig kompetens kan även bidra till
ökad anställningsbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden.
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Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa
Att arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa är viktigt
för att skapa goda möjligheter för individer att utbilda
Delmål för
sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets
prioriteringen:
utveckling i övrigt. En god och jämlik hälsa i befolkFörbättrad hälsa
ningen förutsätter att halländska aktörer i offentlig sekbland
befolkningen
tor såväl som näringsliv, akademi och idéburen sektor
och minskade
behöver ges bättre möjlighet att ta ett gemensamt anhälsoskillnader
svar för frågan. Fler arenor för nätverksbyggande och
erfarenhetsutbyte mellan aktörer behövs för att nya insatser och arbetssätt med syfte att främja hälsa ska utvecklas. Gemensamma kunskapsunderlag och att gemensamt identifiera viljeinriktningar kan leda till förflyttning i frågorna.
Hälsan behöver särskilt förbättras för de grupper som är socialt och ekonomiskt
mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död.
För att uppnå det behöver insatser riktas till och anpassas efter de grupper som är
mest sårbara. I ett långsiktigt perspektiv är det även viktigt att förebygga social och
ekonomisk utsatthet, vilket görs mest effektivt genom att arbeta med att främja goda
och likvärdiga uppväxtvillkor från tidig ålder. Ett ökat utbud av generellt stöd till alla
barn och familjer behöver kompletteras med riktade insatser till familjer med större
behov. En större tillgång till tidiga och samordnade insatser, där barnets behov sätts i
centrum och är delaktigt i processen, ökar möjligheten att ge varje barn en god start i
livet.
Det är angeläget att motverka utvecklingen av den ökande psykiska ohälsan. Genom
mer samverkan mellan regionala och lokala aktörer kan de insatser som genomförs få
ökad effekt. Insatser behöver även utvärderas i högre grad avseende effekt och mål,
men även i syfte att stärka samverkan och samarbete över organisationsgränser.
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Strategiskt område: Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Mål strategiskt område

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Prioriteringar
Stimulera entreprenörskap och stödja företag i
uppstartsfasen

Delmål
Fler nya företag och ökad överlevnadsgrad

Främja den tekniska utvecklingen och digitala
omställningen i det halländska näringslivet

Fler kunskapsintensiva företag och jobb i
regionen

Främja internationalisering bland företagen

Fler exportföretag och ökade exportintäkter till
regionen

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling

Ökade investeringar i FoU bland regionens
aktörer

Stärka företagens innovationskapacitet

Fler innovativa företag i regionen

Positionera Halland för att attrahera besökare,
kompetenser, företag och investeringar

Regionen ska attrahera fler etableringar, besökare och kompetenser

Stimulera till hållbar omställning av det
halländska näringslivet

Fler företag ska bedriva ett aktivt mångfalds-,
klimat- och miljöarbete

För att uppnå långsiktig regional utveckling och tillväxt behövs goda förutsättningar
för entreprenörskap och innovation, som i sin tur genererar arbetstillfällen för människor. Innovationer och goda idéer skapas av uppfinnare, forskare eller visionärer,
men de identifieras och realiseras av entreprenöriellt tänkande hos individer. På så
sätt är entreprenörskap och innovation tätt sammanlänkade, och det är logiskt att
satsa på båda för att lägga grunden till ett aktivt och livskraftigt näringsliv.
Goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation innebär bland annat kapacitet att attrahera humankapital och finansiellt kapital, samt anamma ny teknologi
och nya arbetssätt. Globaliseringen innebär att också det lokala näringslivet är starkt
konkurrensutsatt, och den snabba tekniska utvecklingen och ökade krav på hållbara
tjänster och produkter gör att omställningsförmåga och förnyelse är viktiga framgångsfaktorer. Det finns goda förutsättningar för att både stärka den halländska konkurrenskraften och att göra det utifrån hållbarhetens tre dimensioner.
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Prioriteringar








Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska
näringslivet
Främja internationalisering bland företagen
Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling
Främja företagens innovationskapacitet
Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och investeringar
Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet

Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
Ett ökat företagande är nödvändigt för tillväxten och en
långsiktigt god utveckling av välfärden. Med entrepreDelmål för
nörskap och att vara entreprenöriell avses en dynamisk
prioriteringen:
och social process, där en eller flera människor identifieFler nya företag
rar möjligheter och omvandlar kunskap till innovationer
och ökad översom det finns ett behov av. I Halland startar många
levnadsgrad
människor företag, vilket är och fortsatt kommer att vara
en framgångsfaktor. Men Halland behöver kompletteras
med fler innovativa och tillväxtorienterade företag, som
kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar samt ser
möjligheter i att utveckla hållbara produkter och tjänster.
Företagen startas utifrån olika drivkrafter. Kreativa och kulturella näringar, sociala företag och så kallade ”born globals” som exporterar direkt är exempel på dessa. För
att stärka nyföretagandet och för att fler människor ska se entreprenörskap som ett
alternativ behöver det företagsfrämjande systemet fortsätta utvecklas och bättre möta
de olika drivkrafterna bakom företagandet. Entreprenörskap behöver också vara en
del av ungas utbildning och sedan ett alternativ genom hela livet.
Det är människor med olika bakgrund, förutsättningar och potential som vågar ta
steget att starta företag, varför det är viktigt att det finns tillgång till nätverk och mötesplatser där olika tankar och idéer kan mötas. Här kan kännedom om och tillgång
till inkubatorer och acceleratorer ha positiv inverkan. Kommunikationen kring dessa
samt övriga företagsfrämjande insatser behöver reflektera en mångfald av människor
för att på sikt påverka vilka som startar och driver företag.
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Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det
halländska näringslivet
Omställning och förnyelse är en nyckel till ett livskraftigt
och konkurrenskraftigt näringsliv. Teknisk utveckling
Delmål för
driver på behovet av omställning mot nya och innovaprioriteringen:
tiva affärsmodeller, produktionsmetoder och höjd komFler kunskapspetens. Ny teknologi kan underlätta utvecklingen av cirintensiva
kulära produkter och tjänster med låg resursanvändning
företag och jobb
i regionen
och klimatpåverkan.
Det halländska näringslivet måste vara med i utvecklingen, och det företagsfrämjande systemet behöver
kunna möta en mångfald av behov och inspirera till förnyelse och omställning. Det
finns också behov av att stärka infrastrukturen så att det diversifierade näringslivet på
ett enkelt sätt kan få tillgång till kunskap om hur omställning och förnyelse kan
skapas i företagen.
Ökad kunskap i företagen om teknisk utveckling i form av exempelvis automatisering, intelligenta system och datadriven innovation är viktig. Hallands småskaliga näringsliv behöver stimuleras till kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, företag och branscher. Utvecklingen påverkar också sätt organisera sig och leda,
samt kan möjliggöra nya samarbeten, vilket i sin tur kräver nya kunskaper och färdigheter.
Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ökar allteftersom näringslivet tar utvecklingskliv, där marknaden också kan behöva kompletteras med efterfrågade kompetenser. Utbildningssystemet behöver möta upp utifrån definierade behov. Parallellt
skapar utvecklingen intressanta arbetsmöjligheter för fler människor, ett aktivt näringsliv med stor potential för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt, och ger möjligheter för attraktiva arbetsgivare som lockar till sig och utvecklar relevant
kompetens.

Främja internationalisering bland företagen
Att exportera varor till marknader utanför Sverige är
viktigt för att komplettera den egna närmarknaden
och främja tillväxtskapande investeringar i regionen. Globalisering innebär att konkurrensen för
halländska företag ökar både från nationellt och internationellt håll, samtidigt som den ger goda möjligheter till internationalisering i form av ökad handel
och starkare band med omvärlden. Företags internationalisering kan innebära export, import, samverkan
internationellt eller verksamhet utomlands.

Delmål för
prioriteringen:
Fler exportföretag och ökade
exportintäkter till
regionen

Internationalisering kan vara en betydelsefull katalysator för ett företags utveckling av
produkter, tjänster och medarbetare.
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Den är därför viktig för att företag i Halland ska behålla sin konkurrenskraft, fortsatt
skapa arbetstillfällen och bli attraktiva arbetsgivare som kan knyta till sig nya kompetenser.
EU:s inre marknad kan vara ett lättillgängligt första steg för företag, men största delen av världens tillväxt förväntas ske på tillväxtmarknader utanför EU. Samtidigt ökar
efterfrågan globalt på innovativa och hållbara produkter och tjänster. Halländska företags förmåga att utveckla dessa kommer att vara en central förutsättning för fortsatt konkurrenskraft. Människors arbetsvillkor är viktiga att beakta i det egna företaget, men det är lika avgörande att säkerställa att arbetstagares rättigheter i hela produktionskedjan tillgodoses.
Givet den småskaliga näringslivsstrukturen i Halland behöver det finnas tillgång till
utbildning och kunskap, finansiering, inspiration, rådgivning och erfarenhetsutbyten,
där tillväxtmarknader och nya behov och ny efterfrågan är särskilt intressanta utvecklingsmöjligheter.

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling
Investeringar i forskning och utveckling har en stark
koppling till ökad konkurrenskraft och innovationsDelmål för
grad. Denna typ av investering i kombination med
prioriteringen:
riskvilligt kapital i ett tidigt skede är en förutsättning
Ökade
för att företag ska kunna ta nästa steg. Ägarkapital,
investeringar i
lån, bidrag och forskningsanslag behöver öka och tillFoU bland
gängliggöras fler, och det är extra viktigt att medlen
regionens aktörer
fördelas jämlikt och jämställt.
Externt kapital ska i första hand tillgodoses av den
privata marknaden, men det är viktigt att goda affärsidéer har möjlighet att förverkligas, varför det finns skäl till marknadskompletterande
offentliga finansieringsinsatser. Det kan handla om företags tidiga utvecklingsskeden
eller innovativa företag som utvecklar produkter med långa ledtider för kommersialisering.
För att möta samhällsutmaningar behöver den offentliga sektorn också vara innovativ och utveckla nya lösningar tillsammans med akademi och näringsliv. Offentligt
medskapande och medfinansiering utgör bra förutsättningar för innovation, där både
näringsliv och invånare är vinnare. Regionala medel behöver växlas upp med nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmedel, och därför är det viktigt att
Halland visar de styrkor och möjligheter som finns här.
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Stärka företagens innovationskapacitet
Innovationer i Halland sker ofta stegvis tillsammans med
kunder, till skillnad från den mer radikala innovationen
som kan leda till betydelsefulla förändringar som ligger i
kärnan av begreppet (se definition nedan). Det halländska
innovationssystemet består av många kompetenta aktörer som är duktiga på att leda företagen i rätt riktning,
men för att skapa förutsättningar för mer radikala innovationer behövs en infrastruktur med såväl kapacitet som förmåga att leda den utvecklingen.

Delmål för
prioriteringen:
Fler innovativa
företag i
regionen

Med innovation avses de betydelsefulla förändringar som transformerar samhället
och samhällsekonomin. Innovation ändrar, effektiviserar och påverkar befintliga ekonomiska, miljömässiga och sociala villkor och driver på strukturomvandling och samhällsutveckling. För att möta de omställningsbehov som finns är det viktigt att anlägga ett brett perspektiv på innovation och inkludera flera delar av samhället. Det är
angeläget att stärka såväl individers som företags, organisationers och den offentliga
sektorns innovationsförmåga och kapacitet.
En god innovationskapacitet är en förutsättning för att kunna konkurrera på en global marknad och i en kontext där förändringstakten går allt snabbare. Nya krav på
hållbara tjänster och produkter samt en tilltagande teknikutveckling ökar trycket på
ständig förnyelse och förbättring. Det är hos människor en idé uppkommer, och processen till en innovation inkluderar en mångfald av människor. Därför behövs samverkan och kontaktytor mellan olika företag och branscher, FoU-miljöer, sociala entreprenörer, akademi och forskning, idéburen sektor och offentliga aktörer. På så sätt
kan ny kompetens, kreativitet och innovationsförmåga utvecklas.
Smart specialisering är ytterligare ett verktyg för att öka innovationskapacitet, men då
inom specifika områden. Alla medlemsstater i EU ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och
prioritera områden med potential för tillväxt. Dessa områden positionerar även Halland för att attrahera företag, nyckelkompetenser och investeringar till regionen och
skapar arbetstillfällen för högutbildad kompetens. En satsning på smart specialisering
kan innebära ökad synlighet för Hallands styrkor. Det kräver en infrastruktur för innovationsstöd, kommunikation och kunskapsöverföring inom de utpekade områdena
för att säkerställa att strategin ger förväntade effekter i Halland. Processen för att ta
fram Hallands områden för smart specialisering, samt en mer utförlig beskrivning av
områdena, återfinns i Smart specialisering Halland. Nedan följer en beskrivning av de
områden som inkluderas i Smart specialisering Halland.
Smart specialisering: Forskning och Innovation för framtidens vård
och hälsa
Tack vare medicinska genombrott och större välstånd lever vi allt längre. Det innebär
också att fler lever med kroniska sjukdomar och med multisjukdom, vilket ökar behovet av kvalificerad vård och omsorg.
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Vården kan också göras allt mer individuellt anpassad. För att möta ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare i sjukvården inte kan öka i samma takt, krävs
innovationer.
I Halland har området hälsoinnovation utvecklats under många år. På initiativ av näringslivet har en stark innovationsarena byggts upp där akademi, de halländska kommunerna, Region Halland, det privata näringslivet och civilsamhället möts och skapar
innovationer tillsammans. Det finns därför en god grund till att vidareutveckla denna
arena inom Smart specialisering.
Tillgång till hälsodata har möjliggjort nya tekniska lösningar, och drivit fram nya affärsmodeller och sätt att arbeta, så kallad informationsdriven vård. I Halland finns
unik kompetens och förmåga att strukturera och tolka sådan data och använda den
för såväl verksamhetsutveckling som forskning och innovation. Men det kommer
också behöva utvecklas ny och befintlig kompetens inom detta område.
Det behövs tydliga satsningar på att vidareutveckla det ekosystem av aktörer som
krävs för att kunna dra nytta av den kunskap som redan upparbetats i regionen inom
området informationsdriven vård. Det behövs insatser som mobiliserar befintliga företag i regionen och främjar nyföretagande, samt investeringar.

Smart specialisering: Forskning och innovation för hållbara samhällen
Befolkningsökning i kombination med oförändrade konsumtionsmönster skulle innebära en ohållbar situation för världen och Halland. Det krävs nya lösningar för att
hela samhället ska utvecklas på ett smart och hållbart sätt.
Halland behöver minska sitt klimatavtryck, och näringslivet har möjlighet att innovera och erbjuda nya lösningar som bidrar till mer hållbara lösningar för hallänningen, men även för hela mänskligheten. Innovationer för hållbara samhällen behöver systemlösningar där offentlig sektor och näringsliv samverkar med akademi och
civilsamhälle. I Halland finns extra goda förutsättningar att innovera för hållbara
samhällen inom tre områden – livsmedel, material och mobilitet.
Nya krav ställs längs hela livsmedelskedjan för att göra den mer hållbar och effektiv
och bidra till en bättre hälsa. Innovativa samarbeten inom och med andra branscher
och aktörer kommer att bli allt mer betydelsefulla. Exempelvis kan livsmedelsföretagen kopplas samman med den framväxande tech-sektorn för att ta tillvara den stora
utvecklingspotential som växer fram inom food tech-området. Food tech inbegriper
att med innovation, data och digital teknik förändra och förbättra produktion, distribution och konsumtion av mat. Halland har en lång tradition av livsmedelsproduktion, samtidigt som marknaden kompletteras med nya innovativa företag, produktionsmetoder, produkter och tjänster.
Relevant forskning, innovationsmiljöer och andra innovationsfrämjande insatser är
viktiga för att underlätta för företagen att växla upp och ta nästa steg, men också för
att stimulera helt nya företagsetableringar.
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Hållbara material är en viktig komponent för att bygga smarta samhällen. En av utmaningarna med den gröna omställningen är att utveckla innovativa och hållbara
material med låg klimatpåverkan, för att på så sätt fasa ut fossilbaserade material. Det
medför behov inom materialutveckling och förädling av förnybara råvaror från jord,
skog och vatten och att samtliga materialslag införlivas i cirkulära flöden. I Halland
finns en utvecklad skogs- och träindustri och flera industrier som producerar och
förädlar material av olika slag. Dessutom finns det en industri som fokuserar på innovativ återvinning. Potentialen i att utveckla nya hållbara material är därmed mycket
hög i Halland.
Ökade kunskaper om material och cirkularitet är viktiga redan tidigt i produktutvecklingsfasen. På så sätt kan man förlänga produktens livslängd, möjliggöra industriell symbios där ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs, samt påverka valet
av affärsmodell. Det behövs mötesplatser för tvärvetenskapligt lärande – som också
kan fungera som en katalysator för samverkan – samt tillgång till akademi och forskning för att nå längre inom detta område.
Transporter av människor och gods står för stora koldioxidutsläpp, och innovativ
mobilitet krävs för att minska utsläppen. Det kommer att krävas innovativ teknik,
förändrade vanor, policyutveckling och nya affärsmodeller för att möjliggöra en
minskning. Mobilitet inkluderar allt ifrån cykling, kollektivtrafik och mobilitetstjänster, till självkörande elfordon för gods- och persontransporter. Ökad tillgång till data,
i kombination med nya möjligheter att processa information, skapar nya förutsättningar för energieffektivisering och bättre resursutnyttjande. Innovativ mobilitet kan,
oavsett livsplats, även öka tillgängligheten till arbete, kultur, studier och samhällsservice som är viktiga för en god livskvalitet.
Halland är en tillväxtregion där nya stadsdelar och industriområden kontinuerligt
växer fram, samtidigt som det finns tillgång till vägnät, järnväg, sjövägar och flyg. Offentlig och privat sektor behöver ställa högre krav på innovativa lösningar inom mobilitet, agera testbäddar och piloter, samt samverka med akademi och forskning för
att främja utvecklingen av hållbara gods- och persontransporter.

Smart specialisering: Forskning och innovation för intelligenta system
Utvecklingen mot alltfler uppkopplade enheter, Internet of Things (IoT) har pågått
länge och skapar nya förutsättningar för analys och styrning, men IoT skapar också
förutsättningar för nya tjänstebaserade affärsmodeller. Utvecklingen påverkar alla
branscher men är avgörande för samtliga områden för smart specialisering i Halland.
Med fler uppkopplade enheter och smarta sensorer skapas mängder av data som kan
användas för maskininlärning och utveckling av nya digitala lösningar, det som kallas datadriven innovation.
I Halland finns en stor potential inom området intelligenta system. Här finns många
innovativa företag i hela ledet, alltifrån elektronikutvecklingsföretag till mjukvaruutvecklare och företag specialiserade på AI/maskininlärning.
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Även Högskolan i Halmstad har en lång tradition av forskning och utveckling inom
området och samverkar i ett kluster av innovationsdrivna teknikföretag. I Halland
finns också offentliga verksamheter som agerar testbäddar för innovativa lösningar
inom området smarta städer och samhällen.
För att ytterligare stärka området krävs fler testbäddar, ett bättre koordinerat stöd för
att söka extern finansiering och utvecklade plattformar för samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Tillgång till öppen data är också avgörande för
den datadrivna innovationen.

Smart specialisering: Innovativ affärsutveckling
Hallands näringsliv behöver kompletteras med fler innovativa och tillväxtorienterade
företag för att säkra fortsatt regional utveckling. Innovativ affärsutveckling, som i
större utsträckning tar vara på hur teknik och krav på alla dimensioner av hållbarhet
nyttjas, är grunden till att skapa såväl nya företag som en omställning av det befintliga
näringslivet.
Affärsmodells-innovation handlar om att skapa värde, för företag, kunder och samhället. Att sälja sin vara som en tjänst istället för produkt är ett exempel på att skapa
en mer hållbar affärsmodell, där samtliga tre dimensioner kan påverkas. Innovativa
affärsmodeller utgör inte bara en möjlighet till att stärka konkurrenskraften inom
alla områden för smart specialisering i Halland. Genom att arbeta med innovativa angreppssätt sektorsövergripande i branscher som besöksnäring, tillverkning, handel och andra basnäringar kan grunden också läggas för ökad innovation och spets i
alla branscher som vågar utmana invanda mönster.
Genom att underlätta korskopplingar, rätt verktyg och coachning kan det regionala
stödsystemet hjälpa företagen att anpassa sina affärsmodeller till såväl marknadens
behov som nya krav på hållbarhet. På så sätt kan innovationskapaciteten öka runt om
i det breda halländska näringslivet.

Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och
investeringar
Likaväl som att globalisering och internationalisering
innebär möjligheter för företag och individer i HallDelmål för
and, så innebär de att konkurrensen om besökare,
prioriteringen:
kompetens och kapital ökar. Det har blivit ännu viktiRegionen ska
gare att vara medveten om sina konkurrensfördelar
attrahera fler
samt att ha kapacitet att nå ut med dem på rätt sätt.
etableringar,
Besöksnäringen och investeringsfrämjandet är två viktiga områden att satsa på för att förstärka bilden av
Halland.
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besökare och
kompetenser

Här finns kapacitet och förutsättningar för att kommunicera kraftfullt och visa på
Hallands styrkor och möjligheter. Med gemensamt arbete skulle Halland kunna bli en
tydlig utmanare vid företagsetableringar i egenskap av växande region med starka
funktionella kopplingar till storstadsregioner. Den goda livsplatsen utgör ytterligare
goda argument, där besöksnäringen är grunden för en positiv destinationsutveckling
som skapar ökad attraktivitet för både besökare och invånare.
Hallands spetsutveckling finns inom områdena för smart specialisering, där näringsliv, akademi och forskning och den offentliga sektorn finns representerade. I närtid
är informationsdriven vård ett av de områden där Halland har en position av internationell kaliber som går att dra nytta av. Den kan positionera Halland i framkant i
en utmaning som stora delar av världen har gemensam.
Områdena för smart specialisering utgör spännande möjligheter för företagsetableringar och investeringar, men de behöver kombineras med tillgång till god infrastruktur samt lämplig mark och lokaler, och fortsatt utveckling av en attraktiv livsplats för
människor.
Att arbeta med en stark platsmarknadsföring, där både livsmiljö och intressant utveckling i näringslivet används som innehåll, bidrar till att öka antalet högkvalificerade tjänster i Halland som kan utgöra intressanta arbetsmöjligheter för människor i
och utanför Halland.

Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet
För att bidra till en hållbar tillväxt behöver näringslivet i
regionen öka takten på den gröna omställningen samt
Delmål för
stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten.
prioriteringen:
Det ställs idag allt högre krav på effektivare resursanFler företag ska
vändning, mindre miljöpåverkan såväl som en ökad
bedriva ett aktivt
mångfalds-,
social och ekonomisk hållbarhet. För att stärka sin konmiljö- och
kurrenskraft behöver det halländska näringslivet hänga
klimatarbete
med i omställningen, och kunskapen om detta är viktig
för alla som jobbar i och driver ett företag.
En grön omställning handlar inte endast om att främja tillväxten inom företag som
arbetar med miljöteknik eller verkar inom ”gröna näringar”, utan om att ställa om
produktionen inom samtliga branscher. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi och kunskapen om detta kommer att få betydande effekter. Elektrifiering och
energieffektivisering är andra viktiga delar i en grön omställning. Omställningen bidrar även till behov av nya kompetenser i företagen och skapar på så sätt nya arbetstillfällen.
Mångfald och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer som leder till attraktiva arbetsplatser och påverkar omsättning och lönsamhet positivt. För att näringslivet ska
bli jämlikt behöver fler kvinnor vara en del av ledning och styrelser.
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En annan väsentlig aspekt är generationsskiften i företag, där företagen annars riskerar att försvinna istället för att fortsatt förädlas. Rådgivning och långsiktig planering
är förutsättningar för lyckosamma skiften.
Inom alla delar av den hållbara omställningen är det viktigt att företag får tillgång till
strategisk kompetens externt eller utvecklar kompetensen internt. Det finns behov av
insatser som stimulerar kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, företag och branscher. Det är också viktigt att se till hur utvecklingen påverkar sätt att
leda och organisera sig samt möjliggör nya samarbeten.
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Strategins uppföljning
Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera,
följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet[...] Arbetet med analyser, uppföljning
och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt1.
Hallands strategi för hållbar tillväxt är utgångspunkten för det analys- och uppföljningsarbete Region Halland bedriver när det gäller länets utveckling. Under framtagningen av strategin har dess uppföljningsbarhet beaktats för att vi ska kunna följa arbetet och utvecklingen löpande, systematiskt och långsiktigt. Målet med analys- och
uppföljningsarbetet är att öka kunskaperna om länets utveckling och organisationens
bidrag till den och därigenom skapa en grund för lärande och policyutveckling. Då
regional utveckling är ett komplext område som omfattar många olika aktörer och
samhällsfrågor är analys- och uppföljningsarbetet även en viktig del för att skapa en
samsyn mellan de aktörer som samverkar för att genomföra tillväxtstrategin. Ett effektivt flernivåsamarbete förutsätter att det finns en gemensam bild av utvecklingsförutsättningarna i länet.
Hallands strategi för hållbar tillväxt kommer att följas upp årligen och ta sin utgångspunkt i de mål som finns i strategin. Respektive delmål och strategiskt mål i strategin
har mätbara indikatorer kopplade till sig och syftet med dem är att signalera om länets utveckling går i en önskvärd riktning. Under uppföljningsarbetet kommer de särskilda förutsättningarna för länets olika delar och samhällsgrupper att lyftas fram –
ett genomsnitt ger sällan en rättvisande bild när det handlar om komplexa samhällsfrågor. Hållbarhetsperspektiv kommer vidare att användas vid uppföljningen av respektive område. Konkret innebär detta att målutvecklingen kommer att analyseras
utifrån en ekonomisk, social och ekologisk dimension och tar hänsyn till synergierna
mellan dem.
För att komplettera uppföljningen av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt
kommer ett antal fördjupande studier att genomföras årligen. Syftet med dem är att, i
samråd med de regionala utvecklingsaktörerna, fördjupa kunskaperna om de olika
förutsättningar som finns för att nå de olika målen i strategin.
En effektlogik har använts som grund för analys- och uppföljningsarbetet med strategin, samt för framtagningen av strategins prioriteringar, mål och indikatorer. Syftet
med metoden, som exemplifieras i modellen nedan, är att synliggöra hur strategins
insatser ska leda till de uppsatta målen på kort (delmål) och lång (mål för strategiskt
område) sikt.

1

Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583)
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Exempel på effektkedja med indikatorer
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Mål strategiskt område

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Indikatorer
BRP per sysselsatt

Näringslivets klimatpåverkande utsläpp

Prioriteringar
Stimulera entreprenörskap och
stödja företag i uppstartsfasen

Delmål
Fler nya företag och
ökad överlevnadsgrad

Indikatorer
Antal företag med
exportverksamhet,
Varuexport per
capita

Främja den tekniska utvecklingen och
digitala omställningen i det halländska
näringslivet

Fler kunskapsintensiva
företag och jobb i
regionen

Främja internationalisering bland företagen

Fler exportföretag och
ökade exportintäkter till
regionen

Stimulera och attrahera offentliga och
privata investeringar i forskning och utveckling

Ökade investeringar i
FoU bland regionens
aktörer

Stärka företagens innovationskapacitet

Fler innovativa företag i
regionen

Positionera Halland för att attrahera
besökare, kompetenser, företag och investeringar

Regionen ska attrahera
fler etableringar, besökare och kompetenser

Stimulera till hållbar omställning av
det halländska näringslivet

Fler företag ska bedriva
ett aktivt mångfalds-,
miljö- och klimatarbete

Andel kunskapsintensiva jobb i
näringslivet

Andel företag med ett
aktivt miljöarbete utöver lagstiftning

En viktig utgångspunkt för uppföljnings- och analysarbetet är att kunskaperna kommer till användning och bidrar till ett mer effektivt utvecklingsarbete. De olika underlagen kommer därför att spridas och förankras i olika sammanhang och kanaliseras via olika medier och format som tillgängliggör materialet i så hög utsträckning
som möjligt. En mer detaljerad beskrivning av analys- och uppföljningsarbetet och
strategins indikatorer återfinns i bilagan X.
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Ellen Källberg
Ellen.kallberg@regionhalland.se
Diarienummer
RS200 792
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Datum
2021-04-29

Diarienummer
RS200792

Välkommen att lämna inspel på remissversionen av
Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028
Hållbar tillväxt i Halland
Tack vare Tillväxtstrategi för Halland 2014-2021 har Halland tagit stora kliv och
gemensamt skapat förutsättningar för fortsatt tillväxt. Nu behöver vi anpassa vår strategi
utifrån hur Halland och omvärlden ser ut idag och vad vi ser framåt.
Vi behöver hjälpas åt med att ringa in viktiga områden
Därför välkomnar vi synpunkter och inspel på remissversionen av Hallands strategi för
hållbar tillväxt. Det ska hjälpa oss ta fram en strategi som riktar halländsk
genomförandekraft mot vårt gemensamma mål om hållbar tillväxt för Halland.

Hallands strategi för hållbar tillväxt i sitt sammanhang
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS), Halland – bästa livsplatsen 2035, fungerar som
övergripande riktning och vägledning för Hallands långsiktiga utveckling. RUS:en omfattar
tre centrala strategier som på kortare sikt prioriterar och tydliggör förflyttning utifrån
RUS:ens riktning. De centrala strategierna är Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hälsooch sjukvårdsstrategi samt Kulturstrategi med kulturplan, och de är i sin tur vägledande för
andra genomförandeplaner, program och andra strategier som på olika sätt påverkar
Hallands utveckling.
Vi ser fram emot dina/era inspel och synpunkter på remissversionen av Hallands strategi
för hållbar tillväxt senast den 13 augusti 2021.
Lämna inspel
via e-post regionen@regionhalland.se,
eller via post Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Ange diarienummer RS200792

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad
Besöksadress: Södra vägen 9
Telefon: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44

E-post: regionen@regionhalland.se
Webb: regionhalland.se
Org. Nr: 232100–015
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Hallands strategi för hållbar tillväxt
Vi har ett gemensamt och viktigt ansvar att utveckla Halland för att möta framtiden på ett hållbart sätt – det är vi invånare som tillsammans och på olika sätt skapar framtiden.
Halland är en bra livsplats, där samhället ger möjligheter för människor att skapa sina
liv och för näringslivet att utvecklas. Att många väljer att flytta hit eller besöka regionen som turister är kanske det tydligaste tecknet på att Halland uppskattas som en
attraktiv livsplats. Men Halland har siktet inställt på att bli bästa livsplatsen, som i Regional utvecklingsstrategi beskrivs som en plats med likvärdiga och goda uppväxtvillkor, ett utvecklande arbetsliv i balans, en god och jämlik folkhälsa och ett åldrande
med livskvalitet. Det liv som levs här ska bidra till att ge kommande generationer
fortsatt möjlighet till ett gott liv.
Tillväxtstrategin syftar till att samla halländsk kraft för att genom gränslös samverkan
och samhandling, fortsätta bidra till Hallands hållbara tillväxt och utveckling och ta
oss närmare visionen om den bästa livsplatsen.

Detta ska vi uppnå
Målet för strategin är hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle. Målet är hållbar tillväxt, och de åtgärder vi föreslår idag
ska ge positiva effekter nu och på lång sikt. Halland har förutsättningar att växa hållbart så att tillväxten skapar värden och god avkastning för både människor och natur. Det är helheten som behöver beaktas, där människors livskvalitet sätts i centrum,
ekonomin är medlet och miljön utgör ramarna. En hållbar tillväxt är den enda vägen
för en utveckling som är lönsam idag och i framtiden.
Konkurrenskraften är en av byggstenarna, och refererar till en branschs, ett företags,
en plats eller en ekonomis förmåga att klara sig i konkurrens med andra. En ständig
utveckling av produkter och tjänster, utifrån efterfrågan och behov, utmärker ett
konkurrenskraftigt företag eller bransch. Globalisering i kombination med digitalisering sätter allt större fokus på platsens konkurrenskraft. Livskvalitet är starkt kopplat till möjligheterna på en specifik plats, varför platsen ökar i betydelse allteftersom
det blir möjligt att arbeta på distans. Därför är platsens attraktivitet, den andra byggstenen, än viktigare att vidareutveckla. I grund och botten är det attraktiviteten som
gör att människor, företag och organisationer väljer att verka på en viss plats. Attraktivitet handlar om flera olika faktorer såsom goda livsmiljöer, tillgång till kulturliv, arbetstillfällen, olika former av bostäder, en fysisk infrastruktur som kopplar ihop människor med arbetsplatser, utbildningar och samhällsservice och ger näringslivet goda
möjligheter att frakta. Det innebär också tillgång till digital infrastruktur som ger nya
möjligheter att interagera och delta i samhället. En enskild insats skapar inte attraktiviteten, utan det är många faktorer som samverkar och bidrar till en attraktiv livsplats.
Den tredje byggstenen är inkludering, där delaktighet i samhällslivet och jämlika levnadsvillkor är avgörande för människors ekonomiska och sociala trygghet.
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Möjlighet till en god och jämlik utbildning, egen försörjning och bostad samt en jämlik hälsa är några av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. De är också
grundläggande förutsättningar för en hållbar tillväxt.
Den gröna omställningen är en förutsättning för det långsiktiga arbetet med alla tre
byggstenarna. Med oförändrad livsstil eller sätt att utvecklas kommer möjligheten att
påverka Hallands attraktivitet att minska, konkurrenskraften kommer att bli sämre
och därmed kommer också möjligheten för människor att delta i samhällsutvecklingen minska. Därför lyfts den gröna omställningen fram som en avgörande komponent för att med hållbar tillväxt kunna bidra till visionen Halland – bästa livsplatsen.

Så får vi genomförandekraft
För att uppnå målsättningen behöver alla människor som bor och verkar i Halland tillsammans bidra till en hållbar tillväxt och utveckling. Likaså aktörer som arbetsmarknadens olika parter, länets sex kommuner, akademin, idéburen sektor, företagsfrämjande organisationer, Region Halland, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter kan utifrån vars och ens ansvar och roll arbeta med insatser som på olika
sätt bidrar till vår gemensamma måluppfyllelse.
Hallands strategi för hållbar tillväxt ska vara en möjliggörare för hela Halland, och
behöver ägas och bäras av många. Den tar avstamp i en analys som beskriver Hallands behov av utveckling och mynnar ut i målsättning, strategiska områden och prioriteringar att rikta vårt arbete mot. Det är genom att samla olika aktörers krafter
mot gemensamma mål som Halland kan utvecklas till att bli en region som växer
hållbart.
Samverkan är viktig såväl inom regionen som med våra goda grannar, både nationellt
och internationellt. Sällan är utmaningar och möjligheter begränsade till Halland, varför det kan vara mer kraftfullt att ingå i strategiska allianser för att nå gemensamma
mål. Allt handlar om att skapa och värna om engagemang, kunskap och insatser från
offentlig, privat och idéburen sektor som bidrar till önskad utveckling för Halland
och vår omgivning.
Utifrån det regionala utvecklingsuppdraget har Region Halland en uttalad roll att
samordna och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt och utveckling
– ett uppdrag som inte kan genomföras ensamt. Samverkan är en av Hallands styrkor. Hållbar tillväxt förutsätter en nära samverkan mellan olika aktörer oavsett om de
arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Strategin ger oss riktningen
medan samplanering och samverkan över gränser ger oss bästa förutsättningar för utveckling. Det är därför tillsammans är ledordet i arbetet för en hållbar tillväxt och utveckling i Halland!
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Principer för genomförande av en hållbar tillväxt
Hållbar tillväxt är det centrala målet för strategin, och för att kunna säkerställa att vi
tillämpar hållbarhet i allt vi gör, från beslut och prioriteringar till åtgärder och enskilda insatser, tar vi hjälp av fem principer för genomförande av en hållbar tillväxt i
Halland. De ska också påminna oss om att vi behöver arbeta tillsammans och utifrån
ett helhetsperspektiv för att nå framsteg i vårt regionala tillväxtarbete.
1. Tillämpa ett helhetsorienterat arbetssätt
Koppla enskilda satsningar till alla tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social. Det innebär att, i den mån det är relevant och ger mervärde, beskriva hur en enskild insats bidrar till helheten. Det ökar förmågan till både snabba och
situationsanpassade insatser, med strategisk höjd och en omfattande omställning på
så väl kort som lång sikt. Utgå ifrån hur den enskilda insatsen kan bidra till helheten,
det vill säga målbilden om en hållbar tillväxt i Halland, som i sin tur bidrar till ”Halland – bästa livsplatsen”.
2. Ingen ska lämnas utanför samhällsutvecklingen
Säkerställ att de satsningar som görs inkluderar olika grupper både i det gemensamma
utvecklingsarbetet och i fördelningen av utvecklingens resultat. Inkludering sker i den
mån det är relevant och ger mervärde, men ger en vägledning i att kompensatoriska
insatser är viktiga styrmedel för att säkerställa att utvecklingsinsatser på olika nivåer
ger effekt där behoven är störst.
Det görs genom att sätta människorna i centrum och inför varje prioritering, insats
eller åtgärd analysera vilka som berörs. Det arbetssättet gör våra ansträngningar mer
träffsäkra och effektiva men också mer lönsamma. De mänskliga rättigheterna, som
betonar allas lika värde, delaktighet och inflytande, utgör en grund och vägledning.
3. Anpassa ekonomiska resurser efter olika behov och långsiktig nytta
Säkerställ att de ekonomiska resurserna fördelas dit behoven är störst, i syfte att
uppnå en långsiktig nytta för både samhället och individen. En viktig aspekt för att
lyckas är att avgöra om en specifik insats både kan innebära en kortsiktig lönsamhet
och en långsiktig nytta. Spegla den ekonomiska investeringen i en enskild insats mot
hur väl den lyckas bidra till den gemensamma målbilden. Sker den inom ramen för de
ekologiska resurserna vi förfogar över? Hur påverkar den sammanhållningen i samhället, det vill säga bidrar den till att öka eller minska skillnader?
4. Bruka utan att förbruka eller missbruka ekologiska resurser
Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs på ett sätt som inte lämnar negativa
konsekvenser för miljö, folkhälsa eller biologisk mångfald samt att den bidrar till att
motverka klimatförändringar och social oro. Ett ansvarsfullt resursutnyttjande ska genomsyra alla våra ansträngningar och insatser.
5. Samverka för genomförandekraft
Säkerställ att den enskilda insatsen genomförs i partnerskap mellan organisationer,
oberoende av kommungränser, och utgår från såväl vetenskaplig som erfarenhetsbaserad kunskap.
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Samverkan på detta sätt genomförs där det är relevant och ger mervärde, men arbetssättet ger en vägledning i att komma ihåg att ingen aktör har ett ensamt ansvar, varken för strategin i sin helhet eller för de enskilda satsningarna (prioriteringar, åtgärder
och insatser). Alla har distinkta roller för Hallands hållbara tillväxt och gemensamma
utveckling. Alla behöver inte vara med på allt och de som går före i utvecklingen ska
driva och inspirera. Med det angreppsättet kommer olika aktörer i och utanför vår
region samt våra invånare i Halland att få större handlingsutrymme att bidra till den
halländska tillväxten på lång sikt.

Den globala kontexten
Kunskap om globala megatrender och samhällsutmaningar är viktig för att förstå det
sammanhang som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Megatrenderna skapar både utmaningar och möjligheter, vilket speglas i strategins tre strategiska områden. I Nationell strategi för hållbar regional utveckling identifieras följande fem huvudsakliga samhällsutmaningar:
Globalisering
Utbytet länder emellan ökar i omfattning och tempo, vilket gör att människor, samhällen och företag världen över blir mer sammanflätade med varandra. Globalisering
är därför en av de grundläggande drivkrafterna för regional utveckling. Regionala näringsliv med en god närvaro av företag med kunskapsintensiva och icke rutinmässiga
arbetsuppgifter har bra förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och delta i globala
värdekedjor. Samtidigt ställer den globala konkurrensen krav på innovationer, entreprenörskap och kompetensförsörjning för att ta tillvara möjligheterna med en ökad
omställning mot hållbar utveckling.
I ökande utsträckning är de verksamheter som förläggs till Sverige aktiva i de mest
värdeskapande stegen som ligger i början eller i slutet av värdekedjan, såsom forskning och utveckling, design, logistik och marknadsföring. Det ökar behovet av en väl
fungerande kompetensförsörjning.
En grundsten för globalisering är en politisk vilja att förändra regelverk för att underlätta kontakter och ökad integrering, vilket exempelvis sker genom samarbetet inom
EU. Det finns tydliga tecken på en växande protektionism med ökade handelsbarriärer. En fortsatt utveckling i den riktningen skulle få stor negativ påverkan på svenska
företag.
Klimat och miljö
Den globala uppvärmningen sker i sådan takt att ekosystemen inte hinner anpassa
sig. Det riskerar att orsaka oåterkalleliga skador på miljön och ge djupgående konsekvenser för samhället och människors försörjningsmöjligheter, hälsa och välfärd.
Sveriges utsläpp av växthusgaser inom landet, så kallade territoriella utsläpp, minskade med ungefär 25 procent under framförallt 2004 till 2014, men har avstannat sedan dess.
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Samtidigt är utsläpp som uppstår till följd av svensk konsumtion av varor och tjänster ungefär dubbelt så stora som de territoriella utsläppen, där de största utsläppen
sker i andra länder.
Det övergripande läget för biologisk mångfald i Sverige är dåligt och rör sig i en negativ riktning. Ekosystemen och de produkter och tjänster de ger som bidrar till vår
välfärd och livskvalitet är utsatta. Luftföroreningar, övergödning, marint skräp och
miljögifter leder också till negativ påverkan på såväl människor som miljö.
Den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna kommer att medföra en strukturomvandling inom näringslivet, med möjlighet till stärkt konkurrenskraft för de företag som utvecklar produkter och tjänster med låg klimatpåverkan. En
stor andel av den koldioxidneutrala energiproduktionen sker på landsbygden. Skogen
är en central faktor för att binda kol. Sammantaget påverkar miljö- och klimatförändringarna negativt möjligheterna till hållbart nyttjande av naturresurser inom bland annat besöksnäring, rekreation och friluftsliv samt skogsbruk, fiske, vattenbruk och
jordbruk. Det kommer att krävas betydande insatser för att anpassa bland annat infrastruktur och olika verksamheter i samhället till ett allt mer förändrat klimat och för
att motverka klimatförändringarna.
Teknisk utveckling och digital omställning
Samhälle och näringsliv befinner sig nu i ett skifte från industrisamhället till ett digitalt kunskapssamhälle. Digitalisering och ny teknik, till exempel automatisering, robotisering och artificiell intelligens (AI) är motorer i en snabb samhällsomvandling. Samhället måste omstrukturera sig för att dra nytta av ny teknik och datamaterial
samt skapa nya värden. Digitalisering och AI kan leda till att vi gör saker på nya
sätt med fler användaranpassade erbjudanden, exempelvis inom vård och omsorg.
Den tekniska utvecklingen kommer att påverka utbildning och kompetensutveckling,
där kraven på att ständigt förnya sin kompetens kommer att öka. Det kan leda till
ökande skillnader och polarisering mellan högutbildade och lågutbildade. Distansöverbryggande teknik möjliggör såväl ett större utbud av kompetensutvecklingsmöjligheter och en ny arbetsmarknad för yrken som är mindre beroende av platsen man
bor på, som tillgång till specifik kompetens för företag som har svårt att finna den lokalt.
Efterfrågan på arbetskraft kommer att förändras. Vissa yrken kommer att försvinna
samtidigt som nya skapas. Det finns också en risk för digitalt utanförskap. Samtidigt
tar det ofta lång tid att omforma samhället till något nytt, och automatisering och digitalisering får olika grad av påverkan på olika verksamheter och yrken.

Demografi
De globala demografiska förändringar som kännetecknas av befolkningstillväxt, fortsatt urbanisering och en växande medelklass, kommer att förskjuta tyngdpunkten i
världsekonomin och olika länders geopolitiska inflytande. Konkurrensen om tillgång
på välutbildad arbetskraft och nyckelkompetenser kommer att öka globalt.
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En allt större global medelklass som anammar en konsumtionsbaserad livsstil kommer att öka efterfrågan på, och konkurrensen om, naturresurser.
Globalt ökar livslängden samtidigt som födelsetalen sjunker, vilket gör att andelen
äldre blir större. En liknande trend ses i Sverige. En allt äldre befolkning leder till
större behov av omsorg och vård, vilket sätter ökad press på välfärdssystemen. De
kommuner och regioner vars befolkning växer har en utmaning gällande barnomsorg, skolor, bostäder, infrastruktur med mera.
Det är mest troligt att befolkningsförändringarna i Sverige kommer att följa samma
trender som hittills. Urbaniseringen förväntas fortsätta genom omflyttningar från
framförallt landsbygdsregioner till befolkningsmässigt urbana regioner, men också
genom omflyttningar mellan länder. Invandring har blivit en viktig del av Sveriges demografiska utveckling, där invandrare i genomsnitt är yngre än befolkningen i övrigt.
Dessa befolkningsförändringar driver på växande regionala skillnader när det gäller
arbetskrafts- och kompetensförsörjning liksom inkomstskillnader.
Socioekonomi och sammanhållning
Socioekonomiska skillnader mellan olika kommuner ser ut att öka vad gäller nettoinkomst och levnadskostnader, andelen invånare födda utanför EU, andelen ungdomar
som når gymnasiebehörighet liksom andelen öppet arbetslösa. Ökade skillnader i inkomster och befolkningssammansättning påverkar kommuners och regioners ekonomi, och därmed deras förutsättningar och kapacitet att erbjuda god välfärd och
service till invånarna.
Folkhälsan i Sverige är fortsatt god, men det finns stora skillnader i befolkningen beroende bland annat på boendeort, kön, ålder samt socioekonomi. Skillnaderna ser
inte ut att minska och har i vissa fall ökat. Ökande klyftor är inte bara en grogrund
för en ojämlik hälsa utan påverkar samhället i ett större perspektiv genom polarisering, svagare sammanhållning, försvagad ekonomisk tillväxt och i sin förlängning en
försvagad demokrati.
Forskning visar att socialt kapital har betydelse för regional utveckling och inte minst
entreprenörskap och ekonomisk tillväxt. Sverige utmärker sig genom att vara ett
starkt individualistiskt och sekulärt land, där det råder stor tillit till såväl medmänniskor som samhällsinstitutioner. Trots ökande skillnader finns det än så länge få
tecken på en generell minskning av tilliten i samhället. Idéburen sektor fyller en viktig
funktion när det gäller att stärka sammanhållningen genom att utveckla lösningar
som svarar upp mot olika samhälleliga behov, såsom att motverka arbetslöshet, segregation eller minskad service på landsbygden.

Den halländska kontexten
Kunskap om platsers olika förutsättningar är viktiga för att förstå det sammanhang
som Hallands hållbara tillväxt och utveckling sker inom. Hallands geografiska läge är
en av de faktorer som varit mest förutsättningsskapande för tillväxten. Kortfattat kan
det gynnsamma läget sammanfattas med närhet.
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Det handlar i hög utsträckning om närhet till regionala arbets- och studiemarknader,
men också närheten inom Halland till såväl sysselsättning och utbildning som attraktiva naturmiljöer. Denna närhet har varit en drivande kraft i Hallands goda utveckling. Även om strategin klargör att målet är att utveckla hela Halland som livsplats,
kan vägen dit skilja sig åt beroende på var i Halland en insats ska genomföras, och
för vem.
Halland ligger mitt i ett av Sveriges starkaste tillväxtstråk, och närheten till tillväxtmotorer som Göteborg och Skåneregionen har skapat goda förutsättningar. Bra transportmöjligheter och närhet till starka arbetsmarknader är viktiga faktorer för en stark
näringslivsutveckling. Var företag väljer att etablera sig skiljer sig dock åt mellan
branscher. För tillverkningsindustrin är tillgång till mark och goda transportmöjligheter viktigare faktorer än befolkningstäthet, vilket innebär att tillverkningsindustrin
är den mest framträdande branschen i stora delar av Hallands inland. Handel och
tjänsteföretag är vanligare i Hallands mer tätbefolkade områden, då en hög befolkningstäthet skapar fördelar för dessa branscher.
Under lång tid har sysselsättningsutvecklingen i Sverige och Halland varit starkare i
den kunskapsintensiva tjänstesektorn än i den arbetsintensiva industrin och befolkningstillväxten tenderar att koncentreras dit det finns en tillväxt i sysselsättning. Befolkningstillväxten i Halland är främst koncentrerad till de större tätorterna och de
största ökningarna finns längs med den halländska kustremsan. Samtidigt är Hallands
landsbygd mer välmående än många andra landsbygdsområden i Sverige. Stora delar
av Hallands landsbygd, främst de områdena i närhet till större städer, ökar i befolkning. Landsbygden i Hallands mest östliga delar har dock sett en negativ befolkningstrend de senaste åren.
Goda förbindelser
Halland har en flerkärnig ortsstruktur, och takten och riktningen på befolkningstillväxten varierar mellan områden. Det innebär att förutsättningarna för att utveckla infrastruktur och transportsystem skiljer sig åt mellan olika delar av Halland. En stor
andel av befolkningen bor längs med Västkustbanan, vilket skapar goda förutsättningar för ett effektivt transportsystem i kuststråket. I Hallands mer glest bebyggda
områden är förutsättningarna annorlunda, med lägre befolkningstäthet och längre avstånd mellan tätbebyggda områden. Tillgång till infrastruktur och service är viktiga
faktorer för att främja en hållbar tillväxt, och behoven finns såväl i staden som på
landsbygden. Det är viktigt att främja en god tillgång till samhällsservice och till
transportsystemet i hela Halland.
Närhet till arbetsmarknader är viktig såväl för individers tillgång till arbete, som för
företags tillgång till relevant kompetens. Pendlingen över länsgränsen har ökat under
lång tid, där det absolut starkaste stråket går norrut mot Västra Götalands län.
Även pendlingen mot Skåne ökar och det finns viktiga funktionella samband inåt landet, framför allt med Jönköpings län. Likväl fortsätter den inomregionala pendlingen
öka. Även om alla halländska kommuner har ett visst utbyte av arbetskraft, går det att
konstatera att Falkenberg, Varberg och Kungsbacka delar arbetsmarknad med Göteborgsregionen, medan Laholm och Hylte i högre utsträckning ingår i Halmstads arbetsmarknad.
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Hållbara livsplatser
Olika platser i Halland har olika näringslivssammansättning och varierande tillgång
till marknader, arbetstillfällen och transportmöjligheter. Att förutsättningarna skiljer
sig inom Halland avspeglas även i de socioekonomiska skillnader som finns. Skillnaderna finns dels mellan kusten och inlandet, där inlandet generellt sett har en svagare
utveckling än kustområdena, exempelvis avseende utbildningsnivåer och arbetslöshet. Skillnader i levnadsstandard är även påtagliga inom städerna och det finns bostadsområden med en särskilt svag utveckling. I regionalt utvecklingsarbete måste
därför olika platsers förutsättningar, funktioner och behov tas i beaktande för att
uppnå en hållbar samhällsutveckling i hela Halland.

Regional utveckling och hållbar tillväxt
Region Halland har med folkvalda politiker det regionala utvecklingsuppdraget att
samordna, koordinera och leda processer som bidrar till en hållbar regional tillväxt
och samhällsutveckling. I Halland görs detta på övergripande nivå genom den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som pekar ut den långsiktiga samhällsutvecklingen
som krävs för att vi ska närma oss visionen om ”Halland – bästa livsplatsen”.
Hallands strategi för hållbar tillväxt, Hallands kulturstrategi och kulturplan samt
Hälso- och sjukvårdsstrategi ringar in områden som Halland behöver utveckla för att
gå mot ”Halland – bästa livsplatsen”. Den första gör det med hjälp av hållbar tillväxt
och den tas fram i enlighet med förordningen om regionalt tillväxtarbete, och
har RUS som övergripande riktning och vägledning för hållbar utveckling.
Tillväxtstrategin ska gälla fram till 2028 med möjlighet att kontinuerligt komplettera utefter regional, nationell och internationell utveckling. Där RUS sätter den långsiktiga riktningen, kan Hallands strategi för hållbar tillväxt på ett mer konkret och
följsamt sätt stå för genomförandet och staka ut vägen på kortare sikt. På så sätt har
Halland en långsiktig riktning och vision, och samtidigt en anpassningsbar väg fram
till visionen.
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Strategiska områden och prioriteringar
I kommande avsnitt presenteras de strategiska områden med tillhörande prioriteringar för hållbar tillväxt. Varje område har ett mål, som uttrycks i prioriteringar med
tillhörande delmål. Områdena och prioriteringarna syftar till att bidra till de halländska styrkorna och möta de utmaningar som lyfts i RUS.

Strategiskt område: Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Attraktiva och hållbara livsmiljöer
Mål strategiskt område

En hållbar och attraktiv region mitt i ett växande sydvästsverige
Prioriteringar
Fortsätta utveckla Halland
som funktionell och tillgänglig region

Delmål
God tillgänglighet till arbete, studier och samhällsservice, digitalt såväl som fysiskt

Ett samhällsbygge som
möjliggör attraktiva livsmiljöer

God tillgång till boende, kollektivtrafik, kultur
och service

Öka takten mot
minsta möjliga klimatpåverkan

Hallands klimatavtryck ska minska

Stärka utvecklingen
mot en grön omställning

Hållbar energiförsörjning och ett hållbart resursutnyttjande

Vidareutveckla former
för samplanering i samhällsplaneringen

Halland ska kännetecknas av närhet till arbetsmarknader, natur- och boendemiljöer
och annat som bidrar till regionens attraktivitet och skapar möjligheter att utveckla
hela Halland. De attraktiva boendemiljöerna bygger på en integrerad samhällsutveckling där alla delar måste samverka. Det halländska läget med tillhörande boendemiljöer skapar förutsättningar för företag att etablera sig, attrahera kompetens och växa.
Gestaltningen av offentliga rum, byggnader och platser samt kultur- och naturvärden
bidrar stort till människors livskvalitet, hälsa och känsla av delaktighet samt påverkar
samhällsutvecklingen. Kultur är en bidragande kraft för kreativitet, attraktivitet, delaktighet och samhällsutveckling i Halland, och kulturaktiviteter skapar naturliga mötesplatser för många människor.
Den regionala utvecklingen ska bidra till en hållbar tillväxt som bygger på konkurrenskraft, grön omställning samt ett attraktivt och inkluderande samhälle.
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För att den halländska utvecklingen ska vara hållbar måste det regionala utvecklingsarbetet bland annat genomsyras av ett aktivt strategiskt klimat- och miljöarbete. Genom hållbar klimatsmart samhällsplanering och markanvändning, utveckling av transporter och transportsystem samt den tekniska infrastrukturen skapas möjligheter att
arbeta med utsläppsminskning, ökad koldioxidbindning och andra viktiga gröna utvecklingsfrågor. Med Hallands stora transport- och godsvolymer är det av stor vikt
att minska utsläppen från både person- och godstransporter för att bidra till ett hållbart samhällsbygge.
Prioriteringar:






Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen

Fortsätta utveckla Halland som funktionell och tillgänglig region
Halland är en del av flera lokala och regionala arbetsmarknadsregioner som växer över tid. Dessa knyts
ihop genom ett transportsystem där en utvecklad inDelmål för
frastruktur och kollektivtrafik möter funktionella beprioriteringen:
God tillgänglighet
hov och bidrar till regional utveckling. Utöver att
till arbete, studier
knyta ihop arbetsmarknader som är regionöverskrioch samhällsserdande är det av betydelse att arbeta för snabba förbinvice, digitalt såväl
delser med omkringliggande tillväxtmotorer, nationellt
som fysiskt
som internationellt, samt till Stockholm för att skapa
goda förutsättningar för Hallands utveckling. I ett Sydvästsverige som kännetecknas av stor rörlighet och en
stor efterfrågan på etableringsmöjligheter är även den digitala
omställningen bärande för ett delaktigt, modernt och tillgängligt samhällsbygge.
Västkustbanan och E6:an är det högst prioriterade stråket, och flaskhalsar utmed hela
Västkustbanan behöver byggas bort. Västkustbanan behöver kompletteras av flera
stora infrastruktur- och kollektivtrafikstråk som bidrar till att knyta ihop Halland,
skapa förutsättningar för arbetsmarknadsförstoring samt ge goda förutsättningar för
näringslivets transporter.
Kollektivtrafiken bidrar till ett mer socialt och ekologiskt hållbart transportsystem,
där goda möjligheter till arbets- och studiependling skapas. Planering utifrån långsiktiga infrastrukturbehov stärker det regionala näringslivet och förstorade arbetsmarknadsregioner. För att stärka det regionala näringslivet och öka konkurrenskraften är
det viktigt att identifiera dagens och framtidens behov av infrastrukturåtgärder för ett
hållbart transportsystem för gods- och persontrafik.
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För fortsatt god utveckling i Halland, samt för att öka tillgängligheten för invånare,
organisationer och företag, behövs en framtidssäker bredbandsinfrastruktur. Bredbandsinfrastrukturen är en förutsättning för ökad attraktivitet, konkurrenskraft och
ett mer delaktigt samhälle. Kraft måste ägnas åt hur samhällstjänsterna kan digitaliseras och samtidigt vara tillgängliga för alla för att ytterligare skapa värden i en utbyggd bredbandsstruktur.

Ett samhällsbygge som möjliggör attraktiva livsmiljöer
Ett samhällsbygge med attraktiva livsmiljöer är viktigt för
människors hälsa och välbefinnande. Halland ska kännetecknas av attraktiva boendemiljöer där den regionala bostadsmarknaden ska möta både behov och efterfrågan.
För att fortsatt skapa goda förutsättningar till utveckling
av bostadsförsörjningen behöver det byggas nytt och
byggas om så att attraktiva bostäder kan erbjudas i hela
regionen. En förutsättning för attraktiva livs- och boendemiljöer är miljövänliga och energieffektiva transportsätt för att nå skolor, arbetsplatser, aktiviteter, friluftsliv
och andra viktiga målpunkter.

Delmål för
prioriteringen:
God tillgång till
boende, kollektivtrafik, kultur
och service

Attraktiva boendemiljöer behöver möjliggöras i hela Halland. De ger goda förutsättningar för andra delar av det regionala utvecklingsarbetet, såsom att bidra till näringslivets utveckling. En närmiljö som erbjuder tillgång till kultur ökar attraktionskraften
i våra boendemiljöer.
Vår framtida samhällsplanering måste möjliggöra en grön omställning inom bland annat resande och transporter, byggande, konsumtion, livsmedelsproduktion och energiförsörjning. Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv med hållbar mark- och
vattenanvändning finns det möjlighet att skapa en välmående miljö med fungerande
ekosystem och biologisk mångfald, samtidigt som regional tillväxt möjliggörs. Utmaningar och förutsättningar skiljer sig dock lokalt åt vilket ställer krav på olika typer av
insatser och lösningar. Det ska finnas goda möjligheter att bo, leva och verka i hela
Halland, men lösningarna för detta kan se olika ut.

Öka takten mot minsta möjliga klimatpåverkan
Genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv finns det
möjlighet att skapa förutsättningar för minskad klimatpåverkan och regional tillväxt. Samtliga sektorer i samhällsplaneringen, det offentliga, civilsamhället och hela näringslivet, måste vara en del av den gröna omställningen.
Den halländska utvecklingen tar hänsyn till både klimatgasutsläpp och upptagande av klimatgaser.
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Delmål för
prioriteringen:
Hallands
klimatavtryck
ska minska

Prioritering av ett hållbart bruk av förnybara naturresurser från jord, vatten, vind, sol
och skog för att skapa energi, varor och tjänster har stor potential att bidra till en
grön omställning och ökad ekologisk hållbarhet genom att både ersätta fossil råvara
och vara koldioxidsänka. En halländsk ekonomi som tar hänsyn till miljö och klimat
har goda förutsättningar att vara drivkraft för innovation.
Att utveckla Halland utifrån minsta möjliga klimatpåverkan genererar nytta för både
den halländska miljön och människors hälsa, vilket bidrar till ett attraktivt Halland.
För att utveckla Halland samtidigt som klimatpåverkan ska minskas, behövs förbättrad tillgänglighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik samt effektivare och mer samordnade godstransporter. En viktig parameter i det halländska utvecklingsarbetet är
att skapa system där förnyelsebara bränslen är en bärande funktion i transportflödena
och där de nyttjas på bästa sätt. Genom att utveckla infrastrukturen i Halland och
Hallands omland skapas förutsättningar för att underlätta så att resor och transporter
kan ske effektivt, fler väljer att resa kollektivt, logistiklösningar förbättras samt att
olika trafikslag kan samverka på ett sömlöst sätt.
Halland har mycket goda förutsättningar att bli en resurseffektiv och fossilfri region
genom att satsa på produktion av förnybar el, förnybara bränslen, energieffektivisering samt ökad cirkularitet. I Halland värdesätts cirkularitet och systematisk energieffektivisering som kan minska utsläppen. Nationellt sett är Halland en viktig elleverantör och har mycket goda förutsättningar för att fortsätta leverera förnybar el. För att
säkerställa att hallänningen kan ta del av detta är det viktigt med fortsatt utveckling av
elnätet i form av kapacitet, smarta elnät och mikroproducenter tillsammans med storskalig elproduktion.

Stärka utvecklingen mot en grön omställning
Mark- och vattenanvändningen är central för halländsk utveckling. Den halländska attraktiviteten är
beroende av ett landskap där skogar, hav, kuster, sjöar
Delmål för
prioriteringen:
och vattendrag är friska. Därför är det av stor vikt att
Hållbar energifördet finns en helhetssyn mellan aktörer och sektorer
sörjning och ett
för att utveckla de halländska naturmiljöerna då de bihållbart
drar till den regionala utvecklingen. Alla regionala utresursutnyttjande
vecklingsprocesser behöver horisontellt integrera den
halländska miljön utifrån hållbarhetsperspektiven i sitt
arbete. En hållbar miljö behöver finnas både i staden
och på landsbygden för att säkerställa attraktiva boendeoch livsmiljöer samt att den halländska tillväxten är ekologiskt hållbar.
Klimat- och miljöfrågorna sträcker sig över alla administrativa gränser. Det är därför
centralt att samverkan sker mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för att utveckla Halland och Hallands omland.
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Skogen är en betydande resurs som måste fortsätta utvecklas då den bidrar med flera
hållbara värden utifrån näringslivs-, frilufts- och rekreationsperspektiv. Skogens resurser kan användas till att tillverka hus, förnyelsebara material, fibermassa och möbler samt bränsle. Träråvaran har stora möjligheter att ersätta fossila material och kemikalier. Det är därför viktigt att fortsätta bruka skogen på ett sätt så att alla tre hållbarhetsdimensionerna beaktas. De halländska skogarna är en strategisk resurs och
kan fungera som testmiljö för utbildning, forskning och utveckling.
Ett hållbart jordbruk är förutsättningen för utveckling av den inhemska produktionen av livsmedel. Den halländska livsmedelssektorn betyder mycket för Halland då
den bidrar till livskvalitet, hälsa, upplevelser och inte minst arbetstillfällen. I Halland
finns en stor och bred råvarusektor med allt från en omfattande jordbruksproduktion
till fiske och trädgård. Jordbrukssektorn i stort står inför omfattande utmaningar som
ställer stora krav på innovation utifrån framtida behov.
Vatten av tillräcklig kvantitet och god kvalitet är en förutsättning för Hallands attraktivitet, god folkhälsa, livskraftigt jordbruk, hållbar tillväxt i näringslivet samt en biologiskt rik blågrön infrastruktur för rekreation och turism. Men det är också en livsnödvändig resurs som behöver tryggas för en hållbar samhällsutveckling.

Vidareutveckla former för samplanering i samhällsplaneringen
Former för samplanering har varit och är en viktig del för att investeringar och utvecklingsarbete ska få förutsättningar att nå sin fulla potential. I Halland är former
för samverkan en central del i många utvecklingsprocesser. Att samplanera infrastruktur, bostadsbyggande, kollektivtrafik, verksamhetsetableringar eller andra delar i
samhällsbygget är viktigt för att generera förutsättningar för god samhällsutveckling.
Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter en nära samplanering mellan olika aktörer
oavsett om de arbetar på internationell, statlig, regional eller lokal nivå. Genom att
samtliga nivåer inkluderas i alla delar av en hållbar samhällsplanering skapas bäst förutsättningar för Halland. Att förstärka samplanering i samhällsplaneringen ger goda
förutsättningar för en fortsatt god halländsk utveckling. Utgångspunkten för en stärkt
attraktivitet på lokal och regional nivå är att de ekonomiska och sociala aspekterna integreras i samhällsplaneringen. Samplaneringen ska bidra till nationell, regional och
kommunal nytta.
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Strategiskt område: Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Utbildning, kompetens och jämlik hälsa
Mål strategiskt område

En region med hög sysselsättning och jämlik hälsa
Prioriteringar
Skapa goda förutsättningar för att
alla elever ska nå sin fulla potential i skolan

Delmål
Alla elever ska klara grund- och gymnasieskolan

Tillvarata och utveckla relevant kompetens för
att möta arbetsmarknadens behov

Förbättrad matchning i regionen

Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad

En mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa

Förbättrad hälsa i befolkningen och minskade
hälsoskillnader

Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning bidrar
i hög grad till individers möjlighet till god hälsa och etablering på arbetsmarknaden.
Slutförd gymnasial utbildning skapar även förutsättningar för individer att gå vidare
till högre studier och på så sätt trygga arbetsmarknadens behov av kompetens. En väl
fungerande kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt möta de samhällsutmaningarna vi står för och möjliggör för den omställning på arbetsmarknaden som krävs för att nå en hållbar regional utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Det är av stor vikt att alla som
kan arbeta ges möjlighet att arbeta, och att strukturella skillnader i sysselsättning mellan grupper av individer minskar för att klara kompetensförsörjningsbehovet.
Samtidigt som utbildningsnivå och att ha ett arbete i hög utsträckning påverkar individers hälsa fungerar sambandet också omvänt. En god hälsa är centralt för individers möjlighet att utbilda sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets utveckling. För en hållbar regional utveckling är det därför viktigt att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det är dessutom samhällsekonomiskt
lönsamt att arbeta främjande för en god hälsa då det leder till minskade kostnader för
samhället för till exempel sjukvård och sociala kostnader, samtidigt som en välmående befolkning i högre grad kan arbeta och bidra till samhället. En hög utbildningsnivå och hög sysselsättning bidrar på så sätt till en jämlik hälsa och ett inkluderande
och konkurrenskraftigt samhälle.
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Prioriteringar:





Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan
Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens
behov
Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd
arbetsmarknad
Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa

Skapa goda förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i
skolan
Grundläggande behörighet från grundskolan och slutförd gymnasial utbildning är avgörande för både individens möjlighet att forma sitt liv och för att trygga en
Delmål för
prioriteringen:
god arbetskraftsförsörjning. I ett allt mer komplext samAlla elever ska
hälle och på en föränderlig arbetsmarknad blir förutom
klara grund- och
faktakunskap även entreprenöriella förmågor som handgymnasieskolan
lingskraft, att ha tillit till sig själv, kreativitet och förmåga att omsätta idéer till handling allt viktigare.
I Halland ska alla elever oavsett kön och andra bakgrundsfaktorer få förutsättningar att fullfölja sina studier genom hela utbildningssystemet, och lämna skolan rustade med de kunskaper och förmågor de behöver för vidare utveckling och etablering på arbetsmarknaden. De elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i utbildningen ska få det stöd de behöver för att
fullfölja sin skolgång. Samtidigt är det av stor vikt att samtliga elever får möjlighet att
nå sin fulla potential och stimuleras till vidare studier. Ur ett likvärdighetsperspektiv
är det även viktigt att utveckla arbetet så att sociala och geografiska aspekter får allt
mindre påverkan på såväl elevers skolresultat som utbildningsval.
Trygghet och skoltrivsel är viktiga skyddsfaktorer både för en god hälsa och för möjligheten att fullfölja skolan. Ett aktivt arbete för ett stödjande, inkluderande och
tryggt klimat i skolan gynnar alla elever och utgör en god grund för att minska skolfrånvaro och på sikt även avbrutna studier.
För att klara uppgiften att alla elever ska få möjlighet att nå sin fulla potential i skolan
behöver olika samhällsaktörer samarbeta i högre utsträckning. Genom ökat tvärsektoriellt och gränsöverskridande arbete kan betydelsefull kompetens inom olika verksamheter som arbetar nära eleverna bättre tas tillvara. Såväl regionala som lokala aktörer, till exempel näringsliv, idéburen sektor och vårdnadshavare, behöver bidra i arbetet utifrån sina uppdrag och resurser. Gemensamma kunskapsunderlag, utvecklingsområden och målbilder samt utveckling av nya modeller för samverkan skapar
förutsättningar för att alla elever ska nå sin fulla potential i skolan.
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Tillvarata och utveckla relevant kompetens för att möta arbetsmarknadens
behov
Utbildning och kompetens blir allt viktigare faktorer för
återväxten på arbetsmarknaden, vilket dessutom ska ses i
Delmål för
ljuset av den demografiska utvecklingen där allt färre ska
prioriteringen:
försörja allt fler.
En god kompetensförsörjning och matchning av kompetens är viktiga komponenter för en stark och konkurrenskraftig arbetsmarknad och regional tillväxt. Intresse för
och möjligheter till utbildningar eller inriktningar som
matchar bristyrken, utbildningsnivå samt kunskap hos arbetsgivare kring strategisk kompetensförsörjning är några
viktiga områden som behöver förbättras.

Förbättrad
matchning i
regionen

Eftersom arbetsmarknaden, branscher och yrkesroller är i ständig förändring behöver
utbildare, arbetsgivare och samhälle gemensamt identifiera vilken kunskap och kompetens som behövs i arbetslivet. För att matcha arbetsmarknadens ökade krav på mer
avancerad och specialiserad kompetens bör individers övergång till högre studier
främjas. Insatser behövs också för att öka intresset för kontinuerligt lärande, utbildning, specifika yrken och branscher.
Det behöver finnas goda och flexibla möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Att stimulera individer till kompetensutveckling, komplettering av studier,
yrkesstudier eller studier på en högre nivå är därför angeläget.
Genom att tillämpa digitala lösningar kan kompetensutveckling och utbildning genomföras på nya sätt och möjliggöras för fler. En grundläggande digital kompetens
är en förutsättning för att till fullo kunna ta del av de insatser som erbjuds.
Det är avgörande att arbetsgivare arbetar för att behålla och utveckla sin personal.
Halland behöver förstärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning med insatser
utformade så att framtiden kan mötas med relevant kompetens i relation till förändringar i omvärlden samt arbetsgivarens mål och visioner.
Befintlig kompetens kan synliggöras och tillvaratas genom exempelvis utbildningsoch branschvalidering. Det är även viktigt att arbetsgivare har en viss beredskap för
att hantera de naturliga och oväntade svängningar som sker på arbetsmarknaden eftersom det påverkar tillgång och behov av kompetens.
För fortsatt tillväxt och utveckling är det centralt att individer, utbildare och arbetsgivare såväl som företagsfrämjande aktörer har förmågan att utveckla och ställa om för
att kunna möta framtiden med relevant kompetens. En god tillgång till kompetensutveckling, bildning, olika utbildningsformer och inriktningar med både bredd och
spets är avgörande för att möta både befintligt och framtida behov av kompetens i
Halland.
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Stärka förutsättningar för en mer anpassningsbar, inkluderande och jämställd arbetsmarknad
För en stark och inkluderande arbetsmarknad i Halland
behövs en mångfald av individer och kompetenser. En
Delmål för
ökad delaktighet i samhälls- och arbetslivet är centralt för
prioriteringen:
en framtidssäkrad kompetensförsörjning och regional tillEn mer
växt. Tillvaratagande av befintlig kompetens är viktigt för
jämställd och
inkluderande
att förbättra individers etablering på arbetsmarknaden i
arbetsmarknad
Halland. Könssegregerade utbildnings- och yrkesval samt
attityder och kultur på arbetsplatser är andra områden
som är viktiga att arbeta med.
Digitalisering kan vara en möjlighet för att göra studier och arbete tillgängliga för fler.
En allt mer digitaliserad arbetsmarknad innebär mer flexibla sätt att utföra arbetet på,
vilket kan skapa nya möjligheter för olika anpassningar.
Kvinnor och män arbetar till stor del i olika yrken och sektorer, samt på olika hierarkiska nivåer i organisationer. Män arbetar i högre grad inom industri-, transport- och
byggsektorn. Kvinnor arbetar i högre utsträckning inom välfärdssektorn som vård,
omsorg och utbildning samt i yrken som kräver en högre formell utbildning. För att
påverka dessa skillnader behöver vägledning till studier och yrken tydligare präglas av
ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.
Genom att arbeta med normer, värderingar samt kommunikation kan arbetsgivare
visa de möjligheter som finns för individer att delta i arbetslivet oavsett kunskap,
kön, bakgrund och funktionsvariationer och på så sätt attrahera och inkludera en bredare arbetskraft.
Att unga personer tidigt får goda kontakter med arbetslivet är viktigt för att underlätta övergången från studier till arbete, och för att skapa goda förutsättningar till en
god etablering på arbetsmarknaden. Det kan till exempel handla om att unga individer erbjuds studiebesök, praktisk arbetslivsorientering, arbetsplatsförlagt lärande eller
deltidsarbete. Vissa branscher har visat sig särskilt avgörande för ungas etablering.
Arbetsgivare och branscher behöver hjälpa unga att skapa sig en arbetslivserfarenhet.
För att stödja individer och minska sårbarheten hos grupper, som av olika anledningar hamnat utanför arbetsmarknaden en längre tid, behöver aktörer såsom kommunala verksamheter och myndigheter kraftsamla för att arbeta samordnat och parallellt. Det är angeläget för att främja inkludering, välbefinnande och möjlighet till egen
försörjning och för att minska bidragsberoende. För att stödja individer att närma sig
en stabil etablering på arbetsmarknaden kan arbetsgivare underlätta genom att erbjuda praktik och arbetsträning.
Kompetens som finns hos individer kan synliggöras genom validering. På så sätt kan
tillgänglig kompetens nyttjas, behov av ny kompetens identifieras och eventuellt behov av utbildning förkortas. Validering av befintlig kompetens kan även bidra till
ökad anställningsbarhet och rörlighet på arbetsmarknaden.
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Arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa
Att arbeta aktivt för en god och jämlik hälsa är viktigt
för att skapa goda möjligheter för individer att utbilda
Delmål för
sig, delta på arbetsmarknaden och bidra till samhällets
prioriteringen:
utveckling i övrigt. En god och jämlik hälsa i befolkFörbättrad hälsa
ningen förutsätter att halländska aktörer i offentlig sekbland
befolkningen
tor såväl som näringsliv, akademi och idéburen sektor
och minskade
behöver ges bättre möjlighet att ta ett gemensamt anhälsoskillnader
svar för frågan. Fler arenor för nätverksbyggande och
erfarenhetsutbyte mellan aktörer behövs för att nya insatser och arbetssätt med syfte att främja hälsa ska utvecklas. Gemensamma kunskapsunderlag och att gemensamt identifiera viljeinriktningar kan leda till förflyttning i frågorna.
Hälsan behöver särskilt förbättras för de grupper som är socialt och ekonomiskt
mest utsatta och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död.
För att uppnå det behöver insatser riktas till och anpassas efter de grupper som är
mest sårbara. I ett långsiktigt perspektiv är det även viktigt att förebygga social och
ekonomisk utsatthet, vilket görs mest effektivt genom att arbeta med att främja goda
och likvärdiga uppväxtvillkor från tidig ålder. Ett ökat utbud av generellt stöd till alla
barn och familjer behöver kompletteras med riktade insatser till familjer med större
behov. En större tillgång till tidiga och samordnade insatser, där barnets behov sätts i
centrum och är delaktigt i processen, ökar möjligheten att ge varje barn en god start i
livet.
Det är angeläget att motverka utvecklingen av den ökande psykiska ohälsan. Genom
mer samverkan mellan regionala och lokala aktörer kan de insatser som genomförs få
ökad effekt. Insatser behöver även utvärderas i högre grad avseende effekt och mål,
men även i syfte att stärka samverkan och samarbete över organisationsgränser.
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Strategiskt område: Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Mål strategiskt område

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Prioriteringar
Stimulera entreprenörskap och stödja företag i
uppstartsfasen

Delmål
Fler nya företag och ökad överlevnadsgrad

Främja den tekniska utvecklingen och digitala
omställningen i det halländska näringslivet

Fler kunskapsintensiva företag och jobb i
regionen

Främja internationalisering bland företagen

Fler exportföretag och ökade exportintäkter till
regionen

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och utveckling

Ökade investeringar i FoU bland regionens
aktörer

Stärka företagens innovationskapacitet

Fler innovativa företag i regionen

Positionera Halland för att attrahera besökare,
kompetenser, företag och investeringar

Regionen ska attrahera fler etableringar, besökare och kompetenser

Stimulera till hållbar omställning av det
halländska näringslivet

Fler företag ska bedriva ett aktivt mångfalds-,
klimat- och miljöarbete

För att uppnå långsiktig regional utveckling och tillväxt behövs goda förutsättningar
för entreprenörskap och innovation, som i sin tur genererar arbetstillfällen för människor. Innovationer och goda idéer skapas av uppfinnare, forskare eller visionärer,
men de identifieras och realiseras av entreprenöriellt tänkande hos individer. På så
sätt är entreprenörskap och innovation tätt sammanlänkade, och det är logiskt att
satsa på båda för att lägga grunden till ett aktivt och livskraftigt näringsliv.
Goda förutsättningar för entreprenörskap och innovation innebär bland annat kapacitet att attrahera humankapital och finansiellt kapital, samt anamma ny teknologi
och nya arbetssätt. Globaliseringen innebär att också det lokala näringslivet är starkt
konkurrensutsatt, och den snabba tekniska utvecklingen och ökade krav på hållbara
tjänster och produkter gör att omställningsförmåga och förnyelse är viktiga framgångsfaktorer. Det finns goda förutsättningar för att både stärka den halländska konkurrenskraften och att göra det utifrån hållbarhetens tre dimensioner.
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Prioriteringar








Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det halländska
näringslivet
Främja internationalisering bland företagen
Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling
Främja företagens innovationskapacitet
Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och investeringar
Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet

Stimulera entreprenörskap och stödja företag i uppstartsfasen
Ett ökat företagande är nödvändigt för tillväxten och en
långsiktigt god utveckling av välfärden. Med entrepreDelmål för
nörskap och att vara entreprenöriell avses en dynamisk
prioriteringen:
och social process, där en eller flera människor identifieFler nya företag
rar möjligheter och omvandlar kunskap till innovationer
och ökad översom det finns ett behov av. I Halland startar många
levnadsgrad
människor företag, vilket är och fortsatt kommer att vara
en framgångsfaktor. Men Halland behöver kompletteras
med fler innovativa och tillväxtorienterade företag, som
kan bidra med lösningar på samhällsutmaningar samt ser
möjligheter i att utveckla hållbara produkter och tjänster.
Företagen startas utifrån olika drivkrafter. Kreativa och kulturella näringar, sociala företag och så kallade ”born globals” som exporterar direkt är exempel på dessa. För
att stärka nyföretagandet och för att fler människor ska se entreprenörskap som ett
alternativ behöver det företagsfrämjande systemet fortsätta utvecklas och bättre möta
de olika drivkrafterna bakom företagandet. Entreprenörskap behöver också vara en
del av ungas utbildning och sedan ett alternativ genom hela livet.
Det är människor med olika bakgrund, förutsättningar och potential som vågar ta
steget att starta företag, varför det är viktigt att det finns tillgång till nätverk och mötesplatser där olika tankar och idéer kan mötas. Här kan kännedom om och tillgång
till inkubatorer och acceleratorer ha positiv inverkan. Kommunikationen kring dessa
samt övriga företagsfrämjande insatser behöver reflektera en mångfald av människor
för att på sikt påverka vilka som startar och driver företag.
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Främja den tekniska utvecklingen och digitala omställningen i det
halländska näringslivet
Omställning och förnyelse är en nyckel till ett livskraftigt
och konkurrenskraftigt näringsliv. Teknisk utveckling
Delmål för
driver på behovet av omställning mot nya och innovaprioriteringen:
tiva affärsmodeller, produktionsmetoder och höjd komFler kunskapspetens. Ny teknologi kan underlätta utvecklingen av cirintensiva
kulära produkter och tjänster med låg resursanvändning
företag och jobb
i regionen
och klimatpåverkan.
Det halländska näringslivet måste vara med i utvecklingen, och det företagsfrämjande systemet behöver
kunna möta en mångfald av behov och inspirera till förnyelse och omställning. Det
finns också behov av att stärka infrastrukturen så att det diversifierade näringslivet på
ett enkelt sätt kan få tillgång till kunskap om hur omställning och förnyelse kan
skapas i företagen.
Ökad kunskap i företagen om teknisk utveckling i form av exempelvis automatisering, intelligenta system och datadriven innovation är viktig. Hallands småskaliga näringsliv behöver stimuleras till kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, företag och branscher. Utvecklingen påverkar också sätt organisera sig och leda,
samt kan möjliggöra nya samarbeten, vilket i sin tur kräver nya kunskaper och färdigheter.
Behovet av kontinuerlig kompetensutveckling ökar allteftersom näringslivet tar utvecklingskliv, där marknaden också kan behöva kompletteras med efterfrågade kompetenser. Utbildningssystemet behöver möta upp utifrån definierade behov. Parallellt
skapar utvecklingen intressanta arbetsmöjligheter för fler människor, ett aktivt näringsliv med stor potential för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt, och ger möjligheter för attraktiva arbetsgivare som lockar till sig och utvecklar relevant
kompetens.

Främja internationalisering bland företagen
Att exportera varor till marknader utanför Sverige är
viktigt för att komplettera den egna närmarknaden
och främja tillväxtskapande investeringar i regionen. Globalisering innebär att konkurrensen för
halländska företag ökar både från nationellt och internationellt håll, samtidigt som den ger goda möjligheter till internationalisering i form av ökad handel
och starkare band med omvärlden. Företags internationalisering kan innebära export, import, samverkan
internationellt eller verksamhet utomlands.

Delmål för
prioriteringen:
Fler exportföretag och ökade
exportintäkter till
regionen

Internationalisering kan vara en betydelsefull katalysator för ett företags utveckling av
produkter, tjänster och medarbetare.

22

360

Den är därför viktig för att företag i Halland ska behålla sin konkurrenskraft, fortsatt
skapa arbetstillfällen och bli attraktiva arbetsgivare som kan knyta till sig nya kompetenser.
EU:s inre marknad kan vara ett lättillgängligt första steg för företag, men största delen av världens tillväxt förväntas ske på tillväxtmarknader utanför EU. Samtidigt ökar
efterfrågan globalt på innovativa och hållbara produkter och tjänster. Halländska företags förmåga att utveckla dessa kommer att vara en central förutsättning för fortsatt konkurrenskraft. Människors arbetsvillkor är viktiga att beakta i det egna företaget, men det är lika avgörande att säkerställa att arbetstagares rättigheter i hela produktionskedjan tillgodoses.
Givet den småskaliga näringslivsstrukturen i Halland behöver det finnas tillgång till
utbildning och kunskap, finansiering, inspiration, rådgivning och erfarenhetsutbyten,
där tillväxtmarknader och nya behov och ny efterfrågan är särskilt intressanta utvecklingsmöjligheter.

Stimulera och attrahera offentliga och privata investeringar i forskning och
utveckling
Investeringar i forskning och utveckling har en stark
koppling till ökad konkurrenskraft och innovationsDelmål för
grad. Denna typ av investering i kombination med
prioriteringen:
riskvilligt kapital i ett tidigt skede är en förutsättning
Ökade
för att företag ska kunna ta nästa steg. Ägarkapital,
investeringar i
lån, bidrag och forskningsanslag behöver öka och tillFoU bland
gängliggöras fler, och det är extra viktigt att medlen
regionens aktörer
fördelas jämlikt och jämställt.
Externt kapital ska i första hand tillgodoses av den
privata marknaden, men det är viktigt att goda affärsidéer har möjlighet att förverkligas, varför det finns skäl till marknadskompletterande
offentliga finansieringsinsatser. Det kan handla om företags tidiga utvecklingsskeden
eller innovativa företag som utvecklar produkter med långa ledtider för kommersialisering.
För att möta samhällsutmaningar behöver den offentliga sektorn också vara innovativ och utveckla nya lösningar tillsammans med akademi och näringsliv. Offentligt
medskapande och medfinansiering utgör bra förutsättningar för innovation, där både
näringsliv och invånare är vinnare. Regionala medel behöver växlas upp med nationella och internationella forsknings- och utvecklingsmedel, och därför är det viktigt att
Halland visar de styrkor och möjligheter som finns här.
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Stärka företagens innovationskapacitet
Innovationer i Halland sker ofta stegvis tillsammans med
kunder, till skillnad från den mer radikala innovationen
som kan leda till betydelsefulla förändringar som ligger i
kärnan av begreppet (se definition nedan). Det halländska
innovationssystemet består av många kompetenta aktörer som är duktiga på att leda företagen i rätt riktning,
men för att skapa förutsättningar för mer radikala innovationer behövs en infrastruktur med såväl kapacitet som förmåga att leda den utvecklingen.

Delmål för
prioriteringen:
Fler innovativa
företag i
regionen

Med innovation avses de betydelsefulla förändringar som transformerar samhället
och samhällsekonomin. Innovation ändrar, effektiviserar och påverkar befintliga ekonomiska, miljömässiga och sociala villkor och driver på strukturomvandling och samhällsutveckling. För att möta de omställningsbehov som finns är det viktigt att anlägga ett brett perspektiv på innovation och inkludera flera delar av samhället. Det är
angeläget att stärka såväl individers som företags, organisationers och den offentliga
sektorns innovationsförmåga och kapacitet.
En god innovationskapacitet är en förutsättning för att kunna konkurrera på en global marknad och i en kontext där förändringstakten går allt snabbare. Nya krav på
hållbara tjänster och produkter samt en tilltagande teknikutveckling ökar trycket på
ständig förnyelse och förbättring. Det är hos människor en idé uppkommer, och processen till en innovation inkluderar en mångfald av människor. Därför behövs samverkan och kontaktytor mellan olika företag och branscher, FoU-miljöer, sociala entreprenörer, akademi och forskning, idéburen sektor och offentliga aktörer. På så sätt
kan ny kompetens, kreativitet och innovationsförmåga utvecklas.
Smart specialisering är ytterligare ett verktyg för att öka innovationskapacitet, men då
inom specifika områden. Alla medlemsstater i EU ska ta fram en Smart specialiseringsstrategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation. Syftet är att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och
prioritera områden med potential för tillväxt. Dessa områden positionerar även Halland för att attrahera företag, nyckelkompetenser och investeringar till regionen och
skapar arbetstillfällen för högutbildad kompetens. En satsning på smart specialisering
kan innebära ökad synlighet för Hallands styrkor. Det kräver en infrastruktur för innovationsstöd, kommunikation och kunskapsöverföring inom de utpekade områdena
för att säkerställa att strategin ger förväntade effekter i Halland. Processen för att ta
fram Hallands områden för smart specialisering, samt en mer utförlig beskrivning av
områdena, återfinns i Smart specialisering Halland. Nedan följer en beskrivning av de
områden som inkluderas i Smart specialisering Halland.
Smart specialisering: Forskning och Innovation för framtidens vård
och hälsa
Tack vare medicinska genombrott och större välstånd lever vi allt längre. Det innebär
också att fler lever med kroniska sjukdomar och med multisjukdom, vilket ökar behovet av kvalificerad vård och omsorg.
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Vården kan också göras allt mer individuellt anpassad. För att möta ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare i sjukvården inte kan öka i samma takt, krävs
innovationer.
I Halland har området hälsoinnovation utvecklats under många år. På initiativ av näringslivet har en stark innovationsarena byggts upp där akademi, de halländska kommunerna, Region Halland, det privata näringslivet och civilsamhället möts och skapar
innovationer tillsammans. Det finns därför en god grund till att vidareutveckla denna
arena inom Smart specialisering.
Tillgång till hälsodata har möjliggjort nya tekniska lösningar, och drivit fram nya affärsmodeller och sätt att arbeta, så kallad informationsdriven vård. I Halland finns
unik kompetens och förmåga att strukturera och tolka sådan data och använda den
för såväl verksamhetsutveckling som forskning och innovation. Men det kommer
också behöva utvecklas ny och befintlig kompetens inom detta område.
Det behövs tydliga satsningar på att vidareutveckla det ekosystem av aktörer som
krävs för att kunna dra nytta av den kunskap som redan upparbetats i regionen inom
området informationsdriven vård. Det behövs insatser som mobiliserar befintliga företag i regionen och främjar nyföretagande, samt investeringar.

Smart specialisering: Forskning och innovation för hållbara samhällen
Befolkningsökning i kombination med oförändrade konsumtionsmönster skulle innebära en ohållbar situation för världen och Halland. Det krävs nya lösningar för att
hela samhället ska utvecklas på ett smart och hållbart sätt.
Halland behöver minska sitt klimatavtryck, och näringslivet har möjlighet att innovera och erbjuda nya lösningar som bidrar till mer hållbara lösningar för hallänningen, men även för hela mänskligheten. Innovationer för hållbara samhällen behöver systemlösningar där offentlig sektor och näringsliv samverkar med akademi och
civilsamhälle. I Halland finns extra goda förutsättningar att innovera för hållbara
samhällen inom tre områden – livsmedel, material och mobilitet.
Nya krav ställs längs hela livsmedelskedjan för att göra den mer hållbar och effektiv
och bidra till en bättre hälsa. Innovativa samarbeten inom och med andra branscher
och aktörer kommer att bli allt mer betydelsefulla. Exempelvis kan livsmedelsföretagen kopplas samman med den framväxande tech-sektorn för att ta tillvara den stora
utvecklingspotential som växer fram inom food tech-området. Food tech inbegriper
att med innovation, data och digital teknik förändra och förbättra produktion, distribution och konsumtion av mat. Halland har en lång tradition av livsmedelsproduktion, samtidigt som marknaden kompletteras med nya innovativa företag, produktionsmetoder, produkter och tjänster.
Relevant forskning, innovationsmiljöer och andra innovationsfrämjande insatser är
viktiga för att underlätta för företagen att växla upp och ta nästa steg, men också för
att stimulera helt nya företagsetableringar.
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Hållbara material är en viktig komponent för att bygga smarta samhällen. En av utmaningarna med den gröna omställningen är att utveckla innovativa och hållbara
material med låg klimatpåverkan, för att på så sätt fasa ut fossilbaserade material. Det
medför behov inom materialutveckling och förädling av förnybara råvaror från jord,
skog och vatten och att samtliga materialslag införlivas i cirkulära flöden. I Halland
finns en utvecklad skogs- och träindustri och flera industrier som producerar och
förädlar material av olika slag. Dessutom finns det en industri som fokuserar på innovativ återvinning. Potentialen i att utveckla nya hållbara material är därmed mycket
hög i Halland.
Ökade kunskaper om material och cirkularitet är viktiga redan tidigt i produktutvecklingsfasen. På så sätt kan man förlänga produktens livslängd, möjliggöra industriell symbios där ett företags avfall kan bli ett annat företags resurs, samt påverka valet
av affärsmodell. Det behövs mötesplatser för tvärvetenskapligt lärande – som också
kan fungera som en katalysator för samverkan – samt tillgång till akademi och forskning för att nå längre inom detta område.
Transporter av människor och gods står för stora koldioxidutsläpp, och innovativ
mobilitet krävs för att minska utsläppen. Det kommer att krävas innovativ teknik,
förändrade vanor, policyutveckling och nya affärsmodeller för att möjliggöra en
minskning. Mobilitet inkluderar allt ifrån cykling, kollektivtrafik och mobilitetstjänster, till självkörande elfordon för gods- och persontransporter. Ökad tillgång till data,
i kombination med nya möjligheter att processa information, skapar nya förutsättningar för energieffektivisering och bättre resursutnyttjande. Innovativ mobilitet kan,
oavsett livsplats, även öka tillgängligheten till arbete, kultur, studier och samhällsservice som är viktiga för en god livskvalitet.
Halland är en tillväxtregion där nya stadsdelar och industriområden kontinuerligt
växer fram, samtidigt som det finns tillgång till vägnät, järnväg, sjövägar och flyg. Offentlig och privat sektor behöver ställa högre krav på innovativa lösningar inom mobilitet, agera testbäddar och piloter, samt samverka med akademi och forskning för
att främja utvecklingen av hållbara gods- och persontransporter.

Smart specialisering: Forskning och innovation för intelligenta system
Utvecklingen mot alltfler uppkopplade enheter, Internet of Things (IoT) har pågått
länge och skapar nya förutsättningar för analys och styrning, men IoT skapar också
förutsättningar för nya tjänstebaserade affärsmodeller. Utvecklingen påverkar alla
branscher men är avgörande för samtliga områden för smart specialisering i Halland.
Med fler uppkopplade enheter och smarta sensorer skapas mängder av data som kan
användas för maskininlärning och utveckling av nya digitala lösningar, det som kallas datadriven innovation.
I Halland finns en stor potential inom området intelligenta system. Här finns många
innovativa företag i hela ledet, alltifrån elektronikutvecklingsföretag till mjukvaruutvecklare och företag specialiserade på AI/maskininlärning.
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Även Högskolan i Halmstad har en lång tradition av forskning och utveckling inom
området och samverkar i ett kluster av innovationsdrivna teknikföretag. I Halland
finns också offentliga verksamheter som agerar testbäddar för innovativa lösningar
inom området smarta städer och samhällen.
För att ytterligare stärka området krävs fler testbäddar, ett bättre koordinerat stöd för
att söka extern finansiering och utvecklade plattformar för samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Tillgång till öppen data är också avgörande för
den datadrivna innovationen.

Smart specialisering: Innovativ affärsutveckling
Hallands näringsliv behöver kompletteras med fler innovativa och tillväxtorienterade
företag för att säkra fortsatt regional utveckling. Innovativ affärsutveckling, som i
större utsträckning tar vara på hur teknik och krav på alla dimensioner av hållbarhet
nyttjas, är grunden till att skapa såväl nya företag som en omställning av det befintliga
näringslivet.
Affärsmodells-innovation handlar om att skapa värde, för företag, kunder och samhället. Att sälja sin vara som en tjänst istället för produkt är ett exempel på att skapa
en mer hållbar affärsmodell, där samtliga tre dimensioner kan påverkas. Innovativa
affärsmodeller utgör inte bara en möjlighet till att stärka konkurrenskraften inom
alla områden för smart specialisering i Halland. Genom att arbeta med innovativa angreppssätt sektorsövergripande i branscher som besöksnäring, tillverkning, handel och andra basnäringar kan grunden också läggas för ökad innovation och spets i
alla branscher som vågar utmana invanda mönster.
Genom att underlätta korskopplingar, rätt verktyg och coachning kan det regionala
stödsystemet hjälpa företagen att anpassa sina affärsmodeller till såväl marknadens
behov som nya krav på hållbarhet. På så sätt kan innovationskapaciteten öka runt om
i det breda halländska näringslivet.

Positionera Halland för att attrahera besökare, kompetenser, företag och
investeringar
Likaväl som att globalisering och internationalisering
innebär möjligheter för företag och individer i HallDelmål för
and, så innebär de att konkurrensen om besökare,
prioriteringen:
kompetens och kapital ökar. Det har blivit ännu viktiRegionen ska
gare att vara medveten om sina konkurrensfördelar
attrahera fler
samt att ha kapacitet att nå ut med dem på rätt sätt.
etableringar,
Besöksnäringen och investeringsfrämjandet är två viktiga områden att satsa på för att förstärka bilden av
Halland.
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besökare och
kompetenser

Här finns kapacitet och förutsättningar för att kommunicera kraftfullt och visa på
Hallands styrkor och möjligheter. Med gemensamt arbete skulle Halland kunna bli en
tydlig utmanare vid företagsetableringar i egenskap av växande region med starka
funktionella kopplingar till storstadsregioner. Den goda livsplatsen utgör ytterligare
goda argument, där besöksnäringen är grunden för en positiv destinationsutveckling
som skapar ökad attraktivitet för både besökare och invånare.
Hallands spetsutveckling finns inom områdena för smart specialisering, där näringsliv, akademi och forskning och den offentliga sektorn finns representerade. I närtid
är informationsdriven vård ett av de områden där Halland har en position av internationell kaliber som går att dra nytta av. Den kan positionera Halland i framkant i
en utmaning som stora delar av världen har gemensam.
Områdena för smart specialisering utgör spännande möjligheter för företagsetableringar och investeringar, men de behöver kombineras med tillgång till god infrastruktur samt lämplig mark och lokaler, och fortsatt utveckling av en attraktiv livsplats för
människor.
Att arbeta med en stark platsmarknadsföring, där både livsmiljö och intressant utveckling i näringslivet används som innehåll, bidrar till att öka antalet högkvalificerade tjänster i Halland som kan utgöra intressanta arbetsmöjligheter för människor i
och utanför Halland.

Stimulera till hållbar omställning av det halländska näringslivet
För att bidra till en hållbar tillväxt behöver näringslivet i
regionen öka takten på den gröna omställningen samt
Delmål för
stärka den ekonomiska och sociala hållbarheten.
prioriteringen:
Det ställs idag allt högre krav på effektivare resursanFler företag ska
vändning, mindre miljöpåverkan såväl som en ökad
bedriva ett aktivt
mångfalds-,
social och ekonomisk hållbarhet. För att stärka sin konmiljö- och
kurrenskraft behöver det halländska näringslivet hänga
klimatarbete
med i omställningen, och kunskapen om detta är viktig
för alla som jobbar i och driver ett företag.
En grön omställning handlar inte endast om att främja tillväxten inom företag som
arbetar med miljöteknik eller verkar inom ”gröna näringar”, utan om att ställa om
produktionen inom samtliga branscher. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi och kunskapen om detta kommer att få betydande effekter. Elektrifiering och
energieffektivisering är andra viktiga delar i en grön omställning. Omställningen bidrar även till behov av nya kompetenser i företagen och skapar på så sätt nya arbetstillfällen.
Mångfald och jämställdhet är viktiga framgångsfaktorer som leder till attraktiva arbetsplatser och påverkar omsättning och lönsamhet positivt. För att näringslivet ska
bli jämlikt behöver fler kvinnor vara en del av ledning och styrelser.
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En annan väsentlig aspekt är generationsskiften i företag, där företagen annars riskerar att försvinna istället för att fortsatt förädlas. Rådgivning och långsiktig planering
är förutsättningar för lyckosamma skiften.
Inom alla delar av den hållbara omställningen är det viktigt att företag får tillgång till
strategisk kompetens externt eller utvecklar kompetensen internt. Det finns behov av
insatser som stimulerar kunskapsutbyte och lärandeprocesser mellan människor, företag och branscher. Det är också viktigt att se till hur utvecklingen påverkar sätt att
leda och organisera sig samt möjliggör nya samarbeten.
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Strategins uppföljning
Den som har ansvaret för det regionala tillväxtarbetet ska följa utvecklingen i länet och analysera,
följa upp och utvärdera det regionala tillväxtarbetet i länet[...] Arbetet med analyser, uppföljning
och utvärdering ska ske löpande, systematiskt och långsiktigt1.
Hallands strategi för hållbar tillväxt är utgångspunkten för det analys- och uppföljningsarbete Region Halland bedriver när det gäller länets utveckling. Under framtagningen av strategin har dess uppföljningsbarhet beaktats för att vi ska kunna följa arbetet och utvecklingen löpande, systematiskt och långsiktigt. Målet med analys- och
uppföljningsarbetet är att öka kunskaperna om länets utveckling och organisationens
bidrag till den och därigenom skapa en grund för lärande och policyutveckling. Då
regional utveckling är ett komplext område som omfattar många olika aktörer och
samhällsfrågor är analys- och uppföljningsarbetet även en viktig del för att skapa en
samsyn mellan de aktörer som samverkar för att genomföra tillväxtstrategin. Ett effektivt flernivåsamarbete förutsätter att det finns en gemensam bild av utvecklingsförutsättningarna i länet.
Hallands strategi för hållbar tillväxt kommer att följas upp årligen och ta sin utgångspunkt i de mål som finns i strategin. Respektive delmål och strategiskt mål i strategin
har mätbara indikatorer kopplade till sig och syftet med dem är att signalera om länets utveckling går i en önskvärd riktning. Under uppföljningsarbetet kommer de särskilda förutsättningarna för länets olika delar och samhällsgrupper att lyftas fram –
ett genomsnitt ger sällan en rättvisande bild när det handlar om komplexa samhällsfrågor. Hållbarhetsperspektiv kommer vidare att användas vid uppföljningen av respektive område. Konkret innebär detta att målutvecklingen kommer att analyseras
utifrån en ekonomisk, social och ekologisk dimension och tar hänsyn till synergierna
mellan dem.
För att komplettera uppföljningen av målen i Hallands strategi för hållbar tillväxt
kommer ett antal fördjupande studier att genomföras årligen. Syftet med dem är att, i
samråd med de regionala utvecklingsaktörerna, fördjupa kunskaperna om de olika
förutsättningar som finns för att nå de olika målen i strategin.
En effektlogik har använts som grund för analys- och uppföljningsarbetet med strategin, samt för framtagningen av strategins prioriteringar, mål och indikatorer. Syftet
med metoden, som exemplifieras i modellen nedan, är att synliggöra hur strategins
insatser ska leda till de uppsatta målen på kort (delmål) och lång (mål för strategiskt
område) sikt.

1

Förordning om regionalt tillväxtarbete (2017:583)
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Exempel på effektkedja med indikatorer
Strategins mål
Hållbar tillväxt byggd på konkurrenskraft, grön omställning
samt ett attraktivt och inkluderande samhälle

Strategiskt område

Förnyelseförmåga och konkurrenskraft
Mål strategiskt område

En region med internationell konkurrenskraft och hållbar tillväxt
Indikatorer
BRP per sysselsatt

Näringslivets klimatpåverkande utsläpp

Prioriteringar
Stimulera entreprenörskap och
stödja företag i uppstartsfasen

Delmål
Fler nya företag och
ökad överlevnadsgrad

Indikatorer
Antal företag med
exportverksamhet,
Varuexport per
capita

Främja den tekniska utvecklingen och
digitala omställningen i det halländska
näringslivet

Fler kunskapsintensiva
företag och jobb i
regionen

Främja internationalisering bland företagen

Fler exportföretag och
ökade exportintäkter till
regionen

Stimulera och attrahera offentliga och
privata investeringar i forskning och utveckling

Ökade investeringar i
FoU bland regionens
aktörer

Stärka företagens innovationskapacitet

Fler innovativa företag i
regionen

Positionera Halland för att attrahera
besökare, kompetenser, företag och investeringar

Regionen ska attrahera
fler etableringar, besökare och kompetenser

Stimulera till hållbar omställning av
det halländska näringslivet

Fler företag ska bedriva
ett aktivt mångfalds-,
miljö- och klimatarbete

Andel kunskapsintensiva jobb i
näringslivet

Andel företag med ett
aktivt miljöarbete utöver lagstiftning

En viktig utgångspunkt för uppföljnings- och analysarbetet är att kunskaperna kommer till användning och bidrar till ett mer effektivt utvecklingsarbete. De olika underlagen kommer därför att spridas och förankras i olika sammanhang och kanaliseras via olika medier och format som tillgängliggör materialet i så hög utsträckning
som möjligt. En mer detaljerad beskrivning av analys- och uppföljningsarbetet och
strategins indikatorer återfinns i bilagan X.
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Ellen Källberg
Ellen.kallberg@regionhalland.se
Diarienummer
RS200 792
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
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Digitalt sammanträde

§ 108
Remiss - Vissa statliga insatser på musikområdet
Diarienummer: RJL 2021/834
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat
förslag Vissa insatser på musikområdet.
Region Jönköpings län avstår från att yttra sig över förslaget.
Beslutsunderlag
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RJL 2021/834

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Vissa statliga insatser på musikområdet
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag
Vissa insatser på musikområdet.
Region Jönköpings län avstår från att yttra sig över förslaget.

Information i ärendet
Remissförslaget innebär att Musikplattformen vid Statens Musikverk avvecklas
och att dess uppgifter med att bl.a. fördela bidrag till musiklivet överförs till
Statens kulturråd.

Beslutsunderlag




Missiv daterat 2021-05-20
Förslag till yttrande daterat 2021-05-20
Remiss: Vissa statliga insatser på musikområdet Ds 2021:11

Beslut skickas till
Kulturdepartementet
REGIONLEDNINGSKONTORET

Karin Hermansson
Regional utvecklingsdirektör

Ante Jankovic
Sektionschef Attraktivitet och livsmiljö
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RJL 2021/834

Kulturdepartementet

Vissa statliga insatser på
musikområdet, Ds 2021:11
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss
angående Vissa statliga insatser på musikområdet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län avstår från att yttra sig över förslaget.

Synpunkter på förslaget
Remissen innebär ett förslag om att avveckla Musikplattformen inom Statens
musikverk och att dess uppgifter med att bl.a. fördela bidrag till musiklivet
överförs till Statens kulturråd.
Region Jönköpings län har inga synpunkter på förslaget.

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Per Eriksson
Ordförande nämnd för arbetsmarknad,
Näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se
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232100-0057
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Ku2021/01113

Kulturdepartementet
Enheten för konstarterna

Remissinstanser

Arbetsgivarverket
Arboga kommun
Bergs kommun
Botkyrka kommun
Export Music Sweden
Falkenbergs kommun
Faluns kommun
Finspångs kommun
Flens kommun
Folkbildningsrådet
Folkets Hus och Parker
Föreningen Svenska Tonsättare
Föreningen Sveriges Jazzmusiker
Gotlands kommun
Gävle kommun

Telefonväxel: 08-405 10 00

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

Webb: www.regeringen.se
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Göteborgs kommun
Göteborgs universitet
Hudiksvalls kommun
Hultsfreds kommun
Härnösands kommun
Hässleholms kommun
Ifpi
Jokkmokks kommun
Jönköpings kommun
Kalmar kommun
Kammarmusikförbundet
Karlshamns kommun
Karlstads kommun
Konstnärsnämnden
Kontaktnätet
Kulturskolerådet
Kungl. Musikaliska akademien
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungliga Operan AB
Ljungby kommun
Malmö kommun
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Musikalliansen
Musikarrangörer i samverkan (MAIS)
Musikcentrum Riks
Musikförläggarna
Musiksverige
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för yrkeshögskolan
Norbergs kommun
Norrköpings kommun
Piteå kommun
Region Blekinge
Region Gävleborg
Region Halland
Region Jönköping
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Skåne
Region Stockholm
Region Södermanland
Region Uppsala
Region Värmland
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Region Västernorrland
Region Västra Götaland
Region Östergötland
Regional Musik i Sverige
Riksantikvarieämbetet
Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik
Riksförbundet för Folkmusik och Dans
Riksförbundet unga musikanter
Riksrevisionen
Riksteatern
Skövde kommun
Statens kulturråd
Statens musikverk
Statskontoret
Stockholms kommun
Stockholms konstnärliga högskola
SUB - Riksförbundet För Subkultur
Sweden festivals
Svensk Jazz
Svensk Live
Svensk scenkonst
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Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI)
Svenska institutet
Svenska kyrkan
Svenska musikerförbundet
Svenska Musikförläggareföreningen
Svenska oberoende musikproducenter (SOM)
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP)
Sveriges orkesterförbund
Sveriges spelmäns riksförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Tillväxtverket
Umeå kommun
Unga tankar om musik
Uppsala kommun
Västerås kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 14 juli
2021. Svaren bör lämnas per e-post till ku.remissvar@regeringskansliet.se
och med kopia till ku.ko@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
Ku2021/01113 och remissinstansens namn i ämnesraden på epostmeddelandet.
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Sammanfattning

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga
insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att
säkerställa att de statliga insatserna på musikområdet bidrar på bästa
möjliga sätt till att uppnå de kulturpolitiska målen.
Promemorian innehåller en kortfattad beskrivning av musiklivet
i Sverige i dag och de statliga insatserna på musikområdet. Härefter
följer en redogörelse för de analyser och utvärderingar som har
relevans för Musikplattformen.
Musikplattformen vid Statens musikverk föreslås avvecklas, bl.a.
mot bakgrund av att de intentioner som fanns vid bildandet av
Statens musikverk och Musikplattformen har varit svåra att
förverkliga. Det bedöms fortsatt finnas ett behov av samordning,
koordinering och främjande på musikområdet. En främjande
funktion för musikområdet föreslås därför inrättas vid Statens
kulturråd. Statens musikverks ansvar och uppgifter bör renodlas till
att fokusera på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt
Elektronmusikstudion.
Statens musikverks uppgift att fördela bidrag till musiklivet
föreslås föras över till och inordnas i Statens kulturråd. Statens
kulturråd bedöms ha bättre förutsättningar för bidragsgivning på
musikområdet än Statens musikverk. Bidrag bör kunna ges i form av
projektbidrag till bland annat projekt av tillfällig och
experimenterande art och som verksamhetsbidrag för att ge
långsiktigt stöd till hela musiklivet.
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1

Bakgrund

År 2011 reformerades de statliga insatserna på musikområdet.
Statens musikverk bildades och de uppgifter som Statens
musiksamlingar hade ansvarat för överfördes och inordnades i den
nya myndigheten. Statens musiksamlingar avvecklades och
upphörde den 30 april 2011. Även viss verksamhet från Stiftelsen
Svenska rikskonserter, t.ex. Elektronmusikstudion, fördes över till
Statens musikverk. Tanken var att Statens musikverk skulle arbeta
för att stärka kopplingen mellan det musikaliska kulturarvet och det
konstnärliga nyskapandet.
I Statens musikverk inrättades också Plattform för musik
(Musikplattformen). Den nya Musikplattformen skulle bidra med
nationell överblick och kompetensuppbyggnad samt främja
internationell samverkan. Musikplattformen skulle också ha
nationell överblick över musiklivet i Sverige och följa utvecklingen
på det musikaliska området i andra länder. Uppgiften innebar att
statens roll blev mer samordnande och koordinerande och att det på
central nivå inte längre skulle produceras turnéer eller konserter.
Statens roll skulle istället vara att främja de resurser, initiativ och
samverkansformer som finns i det fria musiklivet och på regional
nivå t.ex. inom länsmusiken.
Mot bakgrund av de stora förändringar som musiklivet har
genomgått sedan Statens musikverks bildande och att det snart
passerat tio år sedan inrättandet föreslås i denna promemoria
förändringar i vissa delar av de statliga insatserna på musikområdet.
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2

Musiklivet och statliga insatser

I avsnittet beskrivs det svenska musiklivets villkor,
Musikplattformens verksamhet samt de övriga statliga insatserna på
musikområdet som en bakgrund till Statens musikverks insatser på
musikområdet.

2.1

Musiklivet i Sverige

En mångfald av aktörer behövs för att nå de kulturpolitiska
målen
De nationella kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3, bet.
2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) slår fast att kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som
grund, att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet samt att
kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets
utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken
– främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor,
– främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
– främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
– främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
och
– särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
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För att de nationella kulturpolitiska målen ska uppnås är det centralt
att det finns en mångfald av aktörer på området och inte endast de
med störst kommersiell potential. Utan dessa aktörer är det svårt att
uppnå bl.a. målen om mångfald, kvalitet och konstnärlig förnyelse.
Det är därför centralt att det finns statliga insatser som bidrar till att
säkerställa att det finns ett professionellt musikliv i hela landet.
Musikvanor
Musik är en av de konstformer som allra flest tar del av i Sverige.
Enligt Myndigheten för kulturanalys rapport Kulturvanor
(Kulturfakta 2017:2) lyssnade 97 procent av den svenska
befolkningen på musik under 2017. Myndigheten för Kulturanalys
rapport Kulturvanor 2019 (Kulturfakta 2020:4) visar att 36 procent
hade gått på rock/pop-konsert, en andel som stadigt har ökat de två
senaste decennierna – motsvarande siffra 2001 var 25 procent. Under
2019 hade 18 procent gått på en klassisk konsert eller opera det
senaste året. Detta har varit relativt konstant över tid med en andel
mellan 15 och 20 procent sedan 2011. Vad gäller eget musicerande
ägnade sig 17 procent åt att sjunga i kör eller spela instrument under
2019. Andelen är högre bland unga än hos äldre.
Musiken som näringsgren
Musiken är viktig ur många andra perspektiv än den konstnärliga
upplevelsen, t.ex. är musiken även en viktig och växande
näringsgren. Enligt branschorganisationen Musiksverige omsatte
den svenska musikbranschen 12,2 miljarder kronor under 2019 – en
ökning med tolv procent jämfört med föregående år. En betydande
andel av detta är exportintäkter. Mellan 2009 och 2019 har den
svenska musikbranschens intäkter i Sverige och från utlandet ökat
med 86 procent. Enligt en rapport från Export Music Sweden är
Sverige ett av tre länder i världen som är nettoexportörer av musik.
Utöver exportintäkter har också musiken en viktig roll att spela för
Sverigebilden i omvärlden. Det som ibland kallas för ”Det svenska
musikundret” bidrar till en positiv bild av Sverige utomlands.
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Förutsättningar för att verka som musiker
Den konstnärspolitiska utredningen Konstnär – oavsett villkor
(SOU 2018:23) visade att konstnärsgruppernas inkomstutveckling
ligger långt under befolkningens genomsnittliga inkomstutveckling.
Samtidigt har en större andel av konstnärerna en högskoleutbildning
än befolkningen i övrigt. I allmänhet ligger de kvinnliga
konstnärernas lönenivåer under de manliga konstnärerna, vilket även
gäller lönenivåerna för konstnärer med utländsk bakgrund jämfört
med konstnärer med svenskt ursprung. Dessutom ökar
inkomstspridningen inom konstnärsgruppen. Digitaliseringen
bidrar till lägre ersättningsnivåer och en ökad inkomstkoncentration
till ett fåtal konstnärer, speciellt inom musikbranschen där
värdekedjor och affärsmodeller förändras på ett avgörande sätt, bl.a.
till följd av att skivförsäljning har ersatts av streamingtjänster.
På musikområdet är andelen som tjänar under 160 000 kronor per
år över 30 procent. Inkomsterna hos de som tjänar minst är lägre än
inom t.ex. teater och litteratur, samtidigt som inkomsterna hos de
10 procent som tjänar mest är högre än inom någon annan
yrkeskategori inom kulturområdet. Musiker är koncentrerade till
storstadsområdena, men i lägre grad än övriga konstnärsgrupper.
Andelen konstnärer med utländsk bakgrund är lägst inom
yrkesområdena musik och teater.
Branschorganisationen
Musiksverige
har
i
rapporten
Musikbranschen i siffror 2019 och estimat 2020 (s. 10) påtalat att
musiklivet präglas av en s.k. ”blockbusterekonomi”. Många
konstnärer inom musikbranschen – alltså musiker, artister och
upphovsmän – får endast ta del av en liten del av musikbranschens
totala intäkter. Musikbranschen utmärks av ett fåtal aktörer som står
för stora intäkter. Aktörer med medelstora inkomster är relativt få
och det finns ett stort antal musikskapare som tjänar mycket lite. Ett
exempel på den ojämna fördelningen är de upphovsrättsliga
intäkterna, där 98 procent av Sveriges artister, musiker och
upphovspersoner har upphovsrättsliga intäkter från musikskapande
som understiger 100 000 kronor årligen. En annan talande siffra är
att 2,7 procent av upphovspersonerna erhöll 77 procent av
ersättningen från Stim under 2016.
I den konstnärspolitiska utredningen (SOU 2018:23) pekas det
på att musiken tillhör de områden där den digitala utvecklingen har
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nått längst. Enligt aktörerna inom musikbranschen har den
kommersiella delen av branschen inga problem med att anpassa sig
till digitaliseringens förutsättningar. Intäktsfördelningen har
förändrats, där livemusiken spelar en allt viktigare roll, medan
andelen intäkter från inspelad musik har minskat. Den stora
förändringen skedde framförallt under början av 2000-talet, där
intäkterna från inspelad musik halverades mellan 2000 och 2008,
enligt rapporten Musikbranschen i siffror – statistik för 2009–2014
(s. 26). Detta förändrade grundläggande förutsättningarna att verka
som musiker. Musikbranschens totala intäkter bestod år 2019 till 56
procent av konsertintäkter, 26 procent av upphovsrättsliga intäkter
och 18 procent av intäkter från inspelad musik, där intäkter från
streaming utgör huvuddelen.
Musikområdet är en utpräglad frilansmarknad med få fasta
anställningar. En stor del av musikerna är egna företagare, där det
skett en ökning av andelen som har inkomst av näringsverksamhet
mellan 2004 och 2014 från 26 till 44 procent.
Coronapandemin har haft stora konsekvenser för hela
kulturlivet. De negativa konsekvenserna för musikområdet är
tydliga och de långsiktiga konsekvenserna av pandemin är
fortfarande svåra att förutse. Pandemin har enligt Musiksverige
inneburit ett intäktsbortfall på musikområdet med 7 miljarder
kronor under 2020. Musiklivet har kunnat ta del av de stödinsatser
som regeringen har beslutat om både på kulturområdet och inom
andra områden. Det är dock av stor vikt att de statliga insatserna är
rätt utformade för att starta upp musiklivet när restriktionerna
lättas.

2.2

Musikplattformen

2.2.1

Statens musikverk och Musikplattformen

Statens musikverk (Musikverket) har enligt sin instruktion
(förordningen 2010:1922 med instruktion för Statens musikverk)
till uppgift att främja ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som
är präglat av konstnärlig förnyelse och hög kvalitet. Myndigheten
ska också främja utvecklingen av ett professionellt musikliv och även
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dokumentera, bevara, främja, bygga upp kunskap om och
tillgängliggöra teaterns, dansens och musikens kulturarv.
Av instruktionen framgår också att myndigheten särskilt ska vara
en resurs för musiklivet genom att som konstnärlig samarbetspart
tillvarata initiativ från musiklivet och koordinera och stödja
samverkansprojekt av nationellt intresse inom musiklivet. Statens
musikverk ska vidare vara en plattform för kontaktförmedling och
bildande av nätverk i musiklivet samt en nationell part vid
internationellt samarbete. Inom myndigheten finns ett särskilt
beslutsorgan som benämns Konstnärligt råd och som prövar frågor
om statsbidrag enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till
musiklivet.
Enligt instruktionen ska det finnas en avdelning benämnd
Plattform för musik (Musikplattformen). Musikplattformen
ansvarar
för
att
genomföra
vissa
uppgifter
enligt
myndighetsinstruktionen kopplade till att främja ett varierat
musikaliskt utbud i hela landet och att främja utvecklingen av ett
professionellt musikliv. Plattformen ansvarar också för
handläggningen av bidrag enligt förordningen (2010:1921) om
statsbidrag till musiklivet. Syftet med bidraget är att främja ett
varierat musikaliskt utbud i hela landet som präglas av konstnärlig
förnyelse och hög kvalitet. Bidrag får lämnas i form av projektbidrag
till juridiska och fysiska personer. Bidraget får lämnas till
samarbetsprojekt av professionell art och av nationellt intresse.
Samarbetsprojekten kan innefatta aktörer inom det fria musiklivet,
myndigheter och institutioner. En förutsättning för bidrag är att
Statens musikverk medverkar i projektet genom stödjande insatser i
form av information, rådgivning och samordning eller på annat sätt.
Mellan 24 och 25 miljoner kronor per år i bidrag har fördelats
enligt förordningen till projekt, främst inom det fria musiklivet.
Under 2019 fördelades ca 25 miljoner kronor till 138 projekt. Totalt
mottogs 367 ansökningar till en sammanlagd summa om ca 90
miljoner kronor. Drygt hälften av de projekt som beviljades bidrag
delades ut till något av de tre storstadslänen. Cirka 8 procent av
bidragen gavs till internationella projekt. Bidragsbeviljandet hade en
jämn könsfördelning, där cirka 50 procent gavs till kvinnor. Cirka 27
procent av de beviljade bidragen gavs till renodlade barn- och
ungdomsprojekt.
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Medel ges framförallt till konstnärliga projekt, något som bland
annat uttrycks i att det är ett krav från myndigheten att
bidragsgivningen ska resultera i publika möten. I de fall medel inte
delas ut direkt till utövande konstnärer har det framförallt getts till
festivaler och liknande arrangemang. Medel har endast i begränsad
grad tilldelats projekt av mer strukturell art, som exempelvis
samverkansprojekt mellan regioner. Myndigheten genomför
regelbundet projektträffar mellan de aktörer som beviljats bidrag.

2.3

Statliga insatser på musikområdet

I föregående avsnitt har musiklivet i Sverige samt de statliga
insatserna på nationell nivå för musiklivet hos Statens musikverk
beskrivits översiktligt. Nedan sammanfattas kort övriga statliga
insatser som görs på nationell nivå för att stödja musiklivet.
2.3.1

Statens kulturråd

Enligt förordningen (2012:515) med instruktion för Statens
kulturråd har Statens kulturråd (Kulturrådet) till uppgift att, med
utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för
kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa
upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.
Myndigheten ska bland annat verka för konstnärligt och
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom verksamheter som rör
musik och annan scenkonst. Kulturrådet ska också verka för ökat
internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom hela
kulturområdet samt integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och
barn- och ungdomsperspektiv. Myndigheten är den klart största
bidragsgivaren på området, där bidrag både ges till institutioner och
fria aktörer. Den största andelen av bidragen går via den s.k.
kultursamverkansmodellen och delas ut av regionerna.
Bidrag till musikområdet
Ett antal bidrag hos Statens kulturråd riktas specifikt till
musikområdet. Dessa fördelas framförallt från anslag 2:2 Bidrag till
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vissa teater-, dans- och musikändamål genom förordningen
(2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dansoch musikområdet. Anslaget har i budgetpropositionen för 2021
(prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr.
2020/21:106) förstärkts med 16 miljoner kronor fr.o.m. 2021 för att
förstärka stödet till fria aktörer och arrangörer inom dans-, teateroch musikområdet. Anslaget uppgår totalt till ca 228 mnkr.
Bidrag från detta anslag delas ut i en rad olika former, häribland
verksamhetsbidrag till fria grupper, verksamhets- och projektbidrag
till musikarrangörer, bidrag till musikutgivning (tidigare
fonogramstöd), turnébidrag och samverkan till komponister. Inom
ramen för dessa stöd ges också bidrag till internationella
kulturutbyten.
Kultursamverkansmodellen – statens bidrag till regional
kulturverksamhet
Staten fördelar årligen ca 1,5 miljarder kronor till regional
kulturverksamhet.
Medlen
fördelas
inom
kultursamverkansmodellen som omfattar sju olika konst- och
kulturområden, däribland professionell teater- dans- och
musikverksamhet. Kultursamverkansmodellen ska bidra till att de
nationella kulturpolitiska målen uppnås samt ge ökade möjligheter
till regionala prioriteringar och variationer.
Statens kulturråd ansvarar för den regionala fördelningen av de
statliga medlen. Därefter är det regionerna som ansvarar för att
fördela medlen till både institutioner och fria aktörer inom sina
respektive
regioner.
Medlen
kan
även
fördelas
till
regionsövergripande samarbeten. Regionerna fördelar en betydande
del av medel till musiklivet, bl.a. till regionala musikorganisationer
och orkestrar. Anslaget har i budgetpropositionen för 2021 (prop.
2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106)
förstärkts med 300 miljoner kronor 2021 och 150 miljoner kronor
fr.o.m. 2022.
Totalt
uppgår
den
offentliga
finansieringen
av
kultursamverkansmodellen 2019 till ca 4,7 miljarder kronor, där
statens andel utgör ca 27 procent. Fördelningen av medel inom
kultursamverkansmodellen styrs av förordningen (2010:2012) om
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.
13
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Anslaget används också för bidrag till Region Stockholm (som inte
är med i kultursamverkansmodellen) för den regionala
musikverksamheten. Därutöver kan utvecklingsbidrag beviljas av
Statens kulturråd för tidsbegränsade strategiska utvecklingsinsatser
av nationellt intresse.
Utvecklingsbidrag till kulturskolor
Musikundervisning spelar en viktig roll i musiklivets infrastruktur
och är en del av kulturskolans verksamhet. Syftet med det statliga
bidraget för kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet är att
främja den kommunala kulturskolans möjligheter att erbjuda barn
och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga
uttryckssätt. Syftet är också att främja den kommunala
kulturskolans möjligheter att erbjuda såväl fördjupning som bredd i
undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda
förutsättningar. Bidraget fördelas utifrån förordningen (2019:470)
om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet.
Andra konstartsövergripande bidrag
Ett antal av Statens kulturråds bidrag är konstartsövergripande och
berör i hög grad musikområdet. Bland dessa finns bidrag till
Skapande
skola,
bidrag
till
internationella
nätverk,
verksamhetsbidrag
för
internationell
och
interkulturell
kulturverksamhet, nationella minoriteters kulturverksamhet och
bidrag till centrala amatörkulturorganisationer. Dessutom ges bidrag
till flera aktörer som pekas ut i Statens kulturråds regleringsbrev och
bedöms ha särskilt kulturpolitiskt intresse, häribland Kungliga
Musikaliska akademien. Medel går också till musikområdet genom
EU:s program Kreativa Europa, där Statens kulturråd har ett årligt
uppdrag att följa upp och redovisa utfallet av svenska ansökningar. I
Statens kulturråds regleringsbrev pekas vidare Export Music Sweden
ut som bidragsmottagare. Organisationen arbetar för att främja
export inom det svenska musiklivet.
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2.3.2

Konstnärsnämnden

Enligt förordningen (2007:1199) med instruktion för
Konstnärsnämnden har Konstnärsnämnden i uppgift att främja
konstnärers möjligheter att vidareutveckla sitt konstnärskap. Enbart
enskilda konstnärer får stöd genom Konstnärsnämnden.
Myndigheten delar ut stöd till musikområdet genom sex olika
stödformer.
Konstnärsnämnden har också i uppgift att analysera och sprida
kunskap om konstnärernas ekonomiska och sociala villkor samt
löpande bevaka trygghetssystemets utformning och tillämpning i
förhållande till konstnärlig verksamhet. Bidragsgivningen till
musikområdet styrs främst av förordningen (2019:1269) om
statsbidrag till konstnärer. Medel delas ut från anslag 5:2
Ersättningar och bidrag till konstnärer som i budgetpropositionen
2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr.
2020/21:106) har förstärkts med 43 miljoner kronor och uppgår till
totalt ca 523 miljoner kronor.
Inom ramen för myndighetens verksamhet bedrivs också
Konstnärsnämndens Internationella musikprogram (KIM).
Programmet syftar till att skapa, utveckla och fördjupa
komponisternas kontakter med utländska institutioner, enskilda
professionella företrädare som exempelvis agenter, producenter och
kritiker, med kollegor, publik och marknader och därigenom bidra
till konstnärlig fördjupning och förbättrade arbets- och
inkomstmöjligheter. Medel till musikområdet delas också ut via
Kulturbryggan, som fördelar bidrag till projekt som ska främja
förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet.
2.3.3

Andra statliga insatser

Fonogramersättning
Fonogramersättning är en ersättning som betalas till utövare och
upphovsmän som medverkar på musikinspelningar som lånats ut på
folk- och skolbiblioteken. Ersättningens storlek fastställs av
regeringen i budgetpropositionen och uppgår för 2021 till 5 miljoner
kronor (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr.
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2020/21:106). Hälften av ersättningen fördelas av Svenska Artisters
och Musikers Intresseorganisation (SAMI) till utövarna. Andra
hälften fördelas till upphovsmännen från Svenska Tonsättares
Internationella Musikbyrå (Stim).
Musikalliansen
Musikalliansen är en av tre allianser tillsammans med Teateralliansen
och Dansalliansen, som erbjuder en villkorad grundanställning för
frilansande utövare inom respektive konstområde. Musikalliansen
får statligt stöd via Statens kulturråd, ca 33 miljoner kronor per år.
Huvuduppdraget är att inom det offentligt stödda musikområdet
erbjuda en anställningsform som minskar skillnaderna mellan
tillsvidare anställning och frilansverksamhet. Musikalliansen är
huvudarbetsgivare åt de anställda frilansmusikerna. Vid arbete hos
annan uppdragsgivare tas tjänstledighet från Musikalliansen.
Musikerna omfattas i sin anställning av de sociala
trygghetsförsäkringarna. Musikalliansen stödjer även det fria
musiklivet genom kompetensutveckling, seminarier och
samarbeten. Verksamheten bedrivs i bolagsform och ägs av Svensk
Scenkonst, Svenska Musikerförbundet, Sveriges yrkesmusikförbund
(Symf), Teaterförbundet och Trygghetsrådet TRS. För närvarande
har alliansen 167 anställda. Stödet till allianserna har i
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet.
2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106) förstärkts med sammanlagt 10
miljoner kronor fr.o.m. 2021 och uppgår till ca 92 miljoner kronor.
Musikcentrumbildningarna
De konstnärliga centrumbildningarna är intresse- och
förmedlingsorganisationer för cirka 10 000 professionella
konstnärer inom olika konstområden. Centrumbildningarna
bedriver ett arbete med arbetsförmedling och kompetensutveckling
av sina medlemmar. De mottar ett årligt bidrag och pekas särskilt ut
som mottagare i Statens kulturråds regleringsbrev. Det finns tre
centrumbildningar på musikområdet: Musikcentrum Syd,
Musikcentrum Väst och Musikcentrum Öst. Musikcentrum Riks är
ett förbund för samverkan och utveckling av de tre regionala
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musikcentrumen. Stödet till centrumbildningarna har i
budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet.
2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106) förstärkts med 5 miljoner kronor
årligen fr.o.m. 2021.
Högskoleutbildningar
Utbildningen till konstnärliga yrken sker i huvudsak på
högskolenivå. Totalt finns det musikutbildningar vid ett tiotal
högskolor i Sverige som utfärdar konstnärliga examina. Förutom
konstnärliga examina på grundnivå och avancerad nivå finns sedan
2010 även konstnärliga examina på forskarnivå. Därutöver finns
också en rad utbildningar med anknytning till musik, bl.a.
pedagogiska utbildningar.
Annan eftergymnasial utbildning med musikinriktning
Även inom yrkeshögskolan och de konst- och kulturutbildningar
som Myndigheten för yrkeshögskolan administrerar finns
utbildningar med musikinriktning. Yrkeshögskolan erbjuder
utbildningar mot yrkesroller som det finns ett uttalat
arbetsmarknadsbehov av. Inom yrkeshögskolan finns även
utbildning
inom
smala
yrkesområden
som
t.ex.
musikinstrumentmakare. De utbildningar som bedrivs enligt
förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar
och vissa andra utbildningar omfattar en bred variation av både långa
och korta utbildningar.
Folkbildningen
Studieförbunden och folkhögskolorna spelar en viktig roll på
musikområdet, bl.a. i form av kortare och längre kurser, studiecirklar
och tillhandahållande av replokaler. Under 2020 deltog drygt 92 000
deltagare i en studiecirkel med inriktning på musik, vilket motsvarar
18 procent av alla cirkeldeltagare. Inom folkhögskolan var musiken
den näst största inriktningen bland de långa kurserna 2020, och den
största inriktningen bland de estetiska ämnena. Ansvaret för att
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finansiera folkbildningen är delat mellan staten, kommunerna,
regionerna, huvudmännen och deltagarna.
Särskilda stöd med anledning av coronapandemin
Under 2020 och 2021 har särskilda stöd delats ut med anledning av
de ekonomiska konsekvenser som pandemin har medfört. En
betydande andel av stöden går till musiklivet, bl.a. via
Konstnärsnämnden och Statens kulturråd. Andra stödåtgärder som
förstärkning av kultursamverkansmodellen, stöd till vissa statligt
finansierade kulturinstitutioner, samt stöd till centrumbildningar
och allianser. Även många av regeringens generella stöd till
företagare har kommit musiksektorn till del.
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Analyser och utvärderingar av
Musikplattformen

3.1

Utvärderingar och utredningar

Statens musikverks verksamhet har utvärderats vid ett antal tillfällen.
Det skedde bl.a. i Myndigheten för kulturanalys rapport Att bidra
till (ny)skapande kultur från 2014. Rapporten lyfte att faktumet att
medel ges till projektverksamhet riskerar att leda till en bristande
långsiktighet
i
bidragsgivningen.
Därutöver
riskerar
Musikplattformens krav på samverkan i bidragsgivningen att låsa
fast aktörer vid mindre långsiktiga samarbeten, enligt rapporten.
År 2015 genomförde Statskontoret en myndighetsanalys av
Statens musikverk i vilken det framgår att myndigheten i allt
väsentligt uppfyller sitt uppdrag, men att intentionerna som fanns
när myndigheten bildades inte har uppfyllts. Intentionerna var bland
annat att stärka kopplingen mellan statens insatser för kulturarvet
och det konstnärliga nyskapandet. Statskontoret bedömer att de
verksamheter som fördes samman i stor utsträckning bedrivs på
samma sätt som när myndigheten bildades och att det finns en
spänning mellan kulturarv och konstnärligt nyskapande, där
verksamheterna bedöms vara organisatoriskt, socialt och
verksamhetsmässigt uppdelade. Detta förklaras bl.a. med att
verksamheternas historia, kulturskillnader och tidigare inriktning
har gjort det svårt att samla myndigheten kring dessa frågor.

3.2

Rundabordssamtal med musikaktörer

Den 13 oktober 2020 bjöd Kulturdepartementet in till ett
rundabordssamtal om de statliga insatserna på nationell nivå för
19

401

Ds 2021:11

musikområdet, med anledning av att det snart gått tio år sedan
Statens musikverk och Musikplattformen bildades. Till samtalet
bjöds följande aktörer in: Svensk scenkonst, Svensk live, Musiksverige,
Musikerförbundet,
Sveriges
yrkesmusikerförbund
(Symf),
Musikarrangörer i samverkan (MAIS), Skap, Föreningen svenska
tonsättare (FST), Export Music Sweden, Kungliga Musikaliska
akademien, Regional musik i Sverige, Sveriges Kommuner och
Regioner, Musikcentrum Riks, Studieförbunden i samverkan, Statens
kulturråd, Konstnärsnämnden, Statens musikverk samt Göteborgs
universitet (högskolan för scen och musik). Diskussionen utgick från
följande frågeställningar:
• Hur ser musiklivets behov av statliga insatser ut i dag?
• Hur upplever ni att Statens musikverks bidragsgivning
(Musikplattformen)matchar de behov som finns i musiklivet i
dag?
• Hur ser ni på behovet av statliga nationella samordnande och
koordinerande insatser? Finns det behov av en aktivt deltagande
statlig part i bidragsgivningen? Hur ser ni på kravet på samverkan
i Musikverkets bidragsgivning?
Vid rundabordssamtalet beskrev de inbjudna aktörerna musiklivet
som stort och mångfacetterat och att de bidragsformer som finns
tillgängliga är många och spretiga. Aktörerna angav att det finns
fördelar med att en bidragssökande inte bara är hänvisad till en part
utan att det finns flera möjligheter, men en bättre överblick och
samordning efterfrågades. Detta bl.a. eftersom det kan vara svårt att
veta vart man kan vända sig för att söka stöd. Flertalet av de inbjudna
aktörerna framförde att det finns ett behov av en statlig samordning
och koordinering såväl nationellt som internationellt. Vikten av en
nationell plattform vid sidan av regionala nätverk lyftes fram.
Flera aktörer lyfte att de inte upplevde att Statens musikverk har
uppfyllt
intentionerna
vid
myndighetens
bildande.
Musikplattformen kan i dag endast dela ut projektstöd och behovet
av mer långsiktiga stöd var ett tema som framfördes av flera.
Samtidigt betonades från flera håll att man också ser behovet av den
bidragsgivning som Musikplattformen har kunnat bidra med, bl.a.
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mot bakgrund av att bidragsgivningen ger förutsättningar för
experimenterande och nyskapande. Flera menade dock att den
bidragsgivning som bedrivs i dag inte träffar deras
verksamhetsområde och inte matchar de behov som finns i
musiklivet i dag. En annan anmärkning gällde att projekt som
initieras via Statens musikverk ofta inte har möjlighet att tas vidare
inom Statens kulturråds ramar, eftersom förutsättningarna för stöd
därifrån ser annorlunda ut. Det skapar ofta besvikelse hos deltagare
och minskar chanserna för en långsiktigt positiv effekt av det statliga
stödet.
Bland frågor som skulle gynnas av en central samordning
nämndes bl.a. dialog mellan musiklivets aktörer, upphovsrätt,
export, konstnärers företagande, residens och kompetensutveckling.
Även behovet av att stärka arrangörer och arrangörsledet nämndes
från flera aktörer. Samtidigt framhävdes också behovet av stöd till
andra former av musik än liveframträdanden och att små aktörer i en
utvecklingsfas kan stödjas. Flera aktörer framförde också att
avvecklingen av Rikskonserter 2011 lämnade ett tomrum, inte minst
ifråga om samordning av turnéer och produktioner för barn och
unga. Beträffande frågan om turnésamverkan framfördes dock även
kritik mot att ha en aktör som styr detta centralt, istället framhölls
att det bör vara upp till arrangörerna att utforma turnéer och på så
sätt bidra till mångfald.
Angående bidragsgivningen framförde några aktörer att Statens
kulturråd skulle kunna vara en bättre aktör för nationell samordning
eftersom den myndigheten redan har en fungerande infrastruktur
vad gäller bidragsgivning. Dessutom har Statens kulturråd bättre
möjlighet att vidareföra verksamhet som fått tillfälliga
projektbidrag. Behov av ett ökat stöd till arrangörer lyftes också
fram, bl.a. för att bidra till förnyelse och mångfald. Många aktörer
tog också upp den stora strukturella förändring som musikområdet
har genomgått, där det har uppstått såväl resursmässiga som
maktmässiga förskjutningar. Ett fåtal aktörer har en stor andel av
både intäkter och inflytande, samtidigt som det finns väldigt många
små aktörer. ”Mellansegmentet” upplevdes som litet, men att det är
av nationellt intresse att det stärks. Det framhävdes att mer aktiva
samordnande statliga insatser behövs mot bakgrund av att den lokala
och regionala kapaciteten varierar. Coronapandemins påverkan
lyftes också och att statliga insatser bör ta hänsyn till den långsiktiga
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påverkan som
förutsättningar.

pandemin

riskerar
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musiklivets

4

Överväganden och förslag

4.1

En främjande funktion för musikområdet inrättas
inom Statens kulturråd

Förslag: Musikplattformen avvecklas och en främjande funktion
för musikområdet inrättas inom Statens kulturråd.
Bedömning: Statens musikverks ansvar bör renodlas till att
fokusera på teaterns, dansens och musikens kulturarv samt
Elektronmusikstudion.

Skälen för förslaget och bedömningen
Intentionerna vid inrättandet av Musikplattformen
Syftet vid inrättandet var att Musikplattformen vid Statens
musikverk skulle arbeta samordnande och koordinerande, främja
existerande resurser, initiativ och samverkansformer och bidra med
nationell överblick. Därutöver fanns en tanke om att myndigheten
skulle arbeta för att stärka kopplingen mellan det musikaliska
kulturarvet och det konstnärliga nyskapandet. Musikplattformen
skulle
även
bidra
med
nationell
överblick
och
kompetensuppbyggnad samt främja internationell samverkan och
hålla musikens kulturarv levande. Plattformen skulle också ha
nationell överblick över musiklivet i Sverige och följa utvecklingen
på det musikaliska området i andra länder.
Intentionen att verksamheten vid Musikplattformen vid Statens
musikverk skulle ha en kunskaps- och nätverksbyggande roll som
beskrivs ovan har inte förverkligats. Myndigheten bedöms inte heller
ha blivit en central kontaktpunkt för musiklivet i Sverige som var
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intentionen vid bildandet. Det bedöms inte heller att en närmare
koppling mellan kulturarv och nyskapande har uppnåtts, detta bl.a.
mot bakgrund av de skäl som anges i Statskontorets
myndighetsanalys som beskrivs i avsnitt 3.1.
Kulturdepartementet
bedömer
att
verksamheten
vid
Musikplattformen vid Statens musikverk inte har nått upp till
regeringens intention vid bildandet av myndigheten. Statens
musikverk bedöms inte heller ha de organisatoriska
förutsättningarna för att bedriva en sådan verksamhet, bl.a. eftersom
det varit svårt att integrera Musikplattformen i myndighetens övriga
verksamhet, vilket har gjort verksamheten vid Musikplattformen
sårbar. Därutöver har ambitionen att stärka kopplingen mellan det
musikaliska kulturarvet och det konstnärligt nyskapande visat sig
vara svår att uppnå.
En främjande funktion för musikområdet inrättas inom Statens
kulturråd
Utifrån musiklivets fragmenterade struktur och den tydliga
efterfrågan som finns av en samlad nationell struktur, bedömer
Kulturdepartementet att det fortsatt finns ett behov av insatser på
statlig nivå utöver renodlad bidragsgivning. Det bör alltså fortsatt
finnas insatser för främjande på musikområdet. Statens kulturråd
bedöms ha kunskap, förutsättningar och resurser för att ansvara för
en nationell överblick över musikområdet och därmed även för att
skapa goda långsiktiga förutsättningar för ett levande musikliv i
Sverige. Myndigheten har därför också bäst förutsättningar för att
överta de främjande insatserna inom musikområdet på statlig nivå
och genomföra detta på ett mer effektivt sätt.
En stödjande funktion på musikområdet med uppgift att främja
ett varierat musikaliskt utbud i hela landet som är präglat av
konstnärlig förnyelse och hög kvalitet bör inrättas inom Statens
kulturråd. En sådan funktion bör verka främjande i frågor som rör
kulturpolitiskt värdefull utveckling inom musikområdet. I detta
ingår bl.a. att vara stödjande och rådgivande för musiklivet i
kulturpolitiska frågor av övergripande nationellt intresse,
exempelvis
export,
kulturella
och
kreativa
näringar,
arrangörskunskaper och kompetensutveckling. I detta ingår också
bl.a. att följa musikområdets utveckling, följa och sprida forskning
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på området samt att identifiera utbildnings- och utvecklingsbehov.
Anslaget för Statens musikverk bör som en följd av detta minskas.
Finansieringen av Statens kulturråd kommer att hanteras inom
ramen för den ordinarie budgetprocessen.
Statens musikverks ansvar fokuseras
Statens musikverks ansvar bör renodlas till att fokusera på teaterns,
dansens och musikens kulturarv samt Elektronmusikstudion. I detta
ingår att vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta samlingarna, att
tillgängliggöra dessa för allmänheten, att verka för ökad kunskap
grundad på forskning, att genom återutgivning av musikinspelningar
främja tillgången till konstnärligt intressant musik och att upplåta
studior åt professionella tonsättare och ljudkonstnärer inom den
elektroakustiska musiken och ljudkonsten för produktion,
utvecklingsarbete och utbildningsverksamhet. Myndigheten
bedöms därmed också få bättre förutsättningar för dessa uppdrag,
som är av stor vikt för svenskt musikliv och för att främja ett levande
kulturarv som bevaras och utvecklas.

4.2

Musikplattformens bidragsgivning förs över till
Statens kulturråd

Förslag: Uppgiften att fördela bidrag till musiklivet inordnas i
Statens kulturråd.
Bedömning: Bidrag bör kunna ges i form av projektbidrag till
bland annat projekt av tillfällig och experimenterande art och som
verksamhetsbidrag för att ge långsiktigt stöd till hela musiklivet.

Skälen för förslaget och bedömningen
Intentionen att Statens musikverk skulle ha en aktiv roll i
bidragsgivningen till musiklivet har inte förverkligats. Snarare
fungerar myndigheten som ytterligare en bidragsgivare på
musikområdet vid sidan om Statens kulturråd och
Konstnärsnämnden. Mot bakgrund av att det finns flera andra
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myndigheter som fördelar bidrag inom musikområdet tillför inte
Statens musikverks bidragsgivning tillräckligt mervärde för att
motivera en särskild bidragsgivande myndighet på musikområdet.
Statens kulturråd har redan i dag god överblick över musikområdet
och samverkan med samtliga regioner, bl.a. inom ramen för
kultursamverkansmodellen, och har därför en god överblick över
musikens förutsättningar runt om i landet. Myndigheten bedöms
därför också att ha goda förutsättningar att fördela bidrag till
musiklivet.
De medel som i dag delas ut av Musikplattformen föreslås
överföras till Statens kulturråds bidragsanslag. En faktor som har
försvårat vid Statens musikverks bidragsgivning är att bidragen har
varit begränsade till att avse projektbidrag och myndigheten har inte
själv kunnat aktivt initiera projekt. För att möta de behov som finns
i musiklivet är det viktigt att den bidragsgivande myndigheten har
möjlighet att ge långsiktigt stöd till musiklivet, men även stöd till
projekt av tillfällig och experimenterande art. Det bör därför vara
möjligt för Statens kulturråd att ge både verksamhets- och
projektbidrag. En sådan bidragsgivning bedöms ha större flexibilitet,
bättre kunna tillgodose musiklivets långsiktiga behov och bidra till
att de kulturpolitiska målen uppfylls.
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5

Konsekvenser

5.1

Vilka som berörs av förslagen

Förslagen berör i huvudsak aktörer i det fria musiklivet som är
verksamma i Sverige. I förlängningen påverkas även institutioner,
regioner, kommuner, civilsamhället och andra aktörer inom det
svenska musiklivet.
På statlig nivå är det framförallt Statens musikverk och Statens
kulturråd som påverkas av förslagen i och med att dessa
myndigheters
uppgifter
föreslås
förändras.
Även
Konstnärsnämnden berörs till viss del eftersom myndigheten arbetar
med musiklivet i olika former.

5.2

Ekonomiska och andra konsekvenser

De förslag och bedömningar som lämnas i promemorian bedöms
inte leda till några direkta ekonomiska konsekvenser för staten,
regioner eller kommuner. De förslag som lämnas går att genomföra
inom ramen för nuvarande budgetramar. Eftersom den främjande
funktion som inrättas vid Statens kulturråd har liknande uppgifter
som nu hanteras av Musikplattformen bedöms inga utgiftsökningar
vara nödvändiga. Finansieringen kommer att hanteras inom ramen
för den ordinarie budgetprocessen.
Förslagen bedöms skapa en bättre möjlighet för musiklivet att
bidra till att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och
till att utveckla sina skapande förmågor, i enlighet med de
kulturpolitiska målen. De förändringar som föreslås bedöms gynna
musiklivet positivt och ge ett bättre stöd till musiklivet.
Förslagen bedöms leda till ett minskat antal anställda vid Statens
musikverk och ett ökat antal anställda vid Statens kulturråd, men hur
många som berörs av förändringen kan för närvarande inte bedömas.
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Vid förändringen ska myndigheterna beakta 6 b § lagen (1982:80)
om anställningsskydd.
Förslagen bedöms inte ha några konsekvenser för den
kommunala
självstyrelsen,
för brottsligheten
och
det
brottsförebyggande arbetet eller för offentlig service. De bedöms
inte heller ha några miljökonsekvenser.
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1. Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet. A.
2. Ett bättre underlag för att bedöma
bostadsbristen. Fi.
3. UTGÅR.
4. Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA). A.
5. Genomförande av EU:s direktiv
om finansiell information. Ju.
6. Insolvensdirektivet och reglerna
om skuldsanering. Ju.
7. Barnets bästa när vård enligt LVU
upphör. S.
8. Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar. Ju.
9. Anpassning av svensk rätt till EU:s
nya in- och utresesystem. Ju.
10. EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering.
Ju.
11. Vissa statliga insatser på musikområdet. Ku.

411

Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet. [1]
Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska
arbetsmyndigheten (ELA). [4]

Ett bättre underlag för att bedöma
bostadsbristen. [2]

UTGÅR. [3]
Genomförande av EU:s direktiv
om finansiell information. [5]
Insolvensdirektivet och reglerna
om skuldsanering. [6]
Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggningar. [8]
Anpassning av svensk rätt till EU:s nya
in- och utresesystem. [9]
EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering.
[10]

Vissa statliga insatser på musikområdet.
[11]

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör.
[7]
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 110
Valärende - Ersättare arkivförbundet
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 att Mari Lindahl väljs till ny ersättare vid arkivförbundets styrelse.
Sammanfattning
Raymond Pettersson (C) har utsetts till ny ordförande i arkivförbundet och
ett nyval till platsen som ersättare behöver göras.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 73-89
Tid:

2021-05-19 kl. 09:00

Plats:

Digitalt via länk

§ 87
Valärende - Ersättare arkivförbundet
Beslut
Presidiet
 Återkommer på nämnden med förslag till ny ersättare vid
arkivförbundets styrelse.
Sammanfattning
Raymond Pettersson (C) har utsetts till ny ordförande i arkivförbundet och
ett nyval till platsen som ersättare behöver göras.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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PROTOKOLL

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet §§ 90-114
Tid:

2021-06-16 kl. 09:00

Plats:

Digitalt sammanträde

§ 111
Valärende - Tage Karlssons stiftelse
Beslut
Nämnden
 Utser
Sammanfattning
Dan Sylvebo har valt att lämna sitt uppdrag som ledamot vid Tage
Karlssons stiftelse och ett nyval behöver göras.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Beslutets antal sidor
1

Protokollsutdrag, bestyrkande

Justerare, signatur
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