
 

  

KALLELSE 1(2) 

   

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2023-01-25 kl: 13:00-16:30 

Plats: Rosensalen kl:13:00-14:00                                      
Fika kl:14.00-14:30                                             
Regionens hus, sal A 14:30-16:30 

  
Gemensam information TIM och ANA - Regionala 
utvecklingsfrågor 
1 Aktuell information  
2 Nämndernas medel  
3 Villkorsbeslut 2023  

Ärenden 
4 Upprop och val av protokollsjusterare  
5 Adjungering  
6 Fastställande av dagordning  
7 Föregående mötesprotokoll  
8 Anmälan  av informationshandlingar ANA 2023/7 
9 Anmälan av delegationsbeslut  ANA 2023/8 
10 Inkomna remisser, promemorior och motioner  
11 Kurser och konferenser  
12 Frågor  

Informationsärenden och aktuellt 
13 Nämndens ansvarsområden  
14 Nämndens uppdrag - Arbetsmarknad, Näringsliv och 

Attraktivitet 
15 Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 ANA 2022/81 

Beslutsärenden för nämnden 
16 Delegationsordning - Nämnd  ANA 2023-2026 2022/3442 
17 Projekt - Constr:ACT klimatneutral bygg – och 

fastighetssektor 
2022/3327 

18 Projekt -  Logistikutveckling i Jönköpings län 2022/3326 
19 Bidrag 2023 till folkhögskolor med annan 

huvudman än Region Jönköpings län 
2022/3332 

20 Läsårstider Naturbruksskolorna 2023/24 2022/3308 
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KALLELSE 2(2) 

  

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2023-01-25 kl: 13:00-16:30 
 

 

21 Kulturbidrag 2023 2022/1252 
22 Nominering Länsteatrarna i Sverige 2022/3351 
23 Val - ANA 2023-2026 2022/2739 

Övrigt 
24 Övriga frågor  
   
Kallade 
 
Ordinarie ledamöter: 
Kerstin Hammar (M) ordf. 
Thomas Lindén (M) 1:e vice ordf. 
Per Eriksson (C) 2:e vice ordf. 
Aneth Amundson (S) 
Annelie Borgström (S) 
Fredrik Johansson (S) 
Adam Starck (S) 
Irada Söderberg (S) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Madalina Ebbesson (BA) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
Per Danielsson (KD) 
Hans Jarstig (KD) 
Mari Hultin (L) 
 
Adjungerad: Vänsterpartiet 

För kännedom 
 
Ersättare: 
Johnny Wismén (S) 
Tina Gardestrand (S) 
Vlada Dimoski (S) 
Linda Vestman (S) 
Rolf Sjöstrand (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Filippa Lagerkvist (M) 
Kamran Sairafi (M) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Jan-Ove Lipponen (SD) 
Anders Wennblad (SD)  
Jan Eric Victor (KD) 
Håkan Johansson (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Ann-Marie Hedlund (L) 
 

 
Tjänstemän: 
Jane Ydman, regiondirektör 
Karin Hermansson, regional 
utvecklingsdirektör 
Peter Friberg, sektionschef  
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 
Personalrepresentanter: 
Irene Tengberg Herrstedt, SACO 
Carina Thållén, ersättare  

 
Regionråd: 
Rachel De Basso (S) 
Thomas Gustafsson (S) 
Tommie Ekered (M) 
Kerstin Hammar (M) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) 
Håkan Karlsson Nyborg (SD) 
Maria Frisk (KD) 
Per Eriksson (C) 
Jimmy Ekström (L) 
Mikael Ekvall (V) 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00-14:50, ajournering kl.12:00-13:00 för lunch  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 165 Upprop och val av protokollsjusterare  4 
§ 166 Fastställande av dagordning  5 
§ 167 Föregående mötesprotokoll  6 
§ 168 Anmälan av informationshandlingar 2022/3 7 
§ 169 Anmälan av delegationsbeslut 2022/2 8 
§ 170 Inkomna remisser, promemorior och motioner  9 
§ 171 Kurser och konferenser  10 
§ 172 Informationsärenden och aktuell information  11 
§ 173 Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 ANA nämnden 2022/81 12 
§ 174 Projekt - AI Readiness 2.0 2022/2906 13 
§ 175 Remiss - Kreativa Sverige! Nationell strategi för 

främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och 
kreativa branscher (SOU 2022:44) 

2022/2329 14 

§ 176 Regionalt serviceprogram 2023-2030 2022/2207 15 
§ 177 Investeringsbidrag - P Johansson livs AB/ICA Nära 

Forsheda 
2022/2588 16 

§ 178 Regionalt stöd till ungdomsorganisationer 2023 2022/2199 17 
§ 179 Regionalt stöd till politiska ungdomsorganisationer 2023 2022/2200 18 
§ 180 Regionalt stöd till pensionärsorganisationer 2023 2022/1891 19 
§ 181 Återrapportering av villkorsbeslut 2022 2022/2319 20 
§ 182 Avslutning  21 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00-14:50, ajournering kl.12:00-13:00 för lunch  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Per Eriksson (C) ordf. deltar ej i § 174 pga. jäv 

Monica Samuelsson (KD) 1:e vice ordf. 
Dan Sylvebo (-) 2:e vice ordf. 
Per Svenberg (S) 
Aneth Amundson (S) 
Adam Starck (S) 
Anton Axelsson (KD) ersätter Hans Jarstig (KD) deltar ej i § 179 pga. jäv 
Raymond Pettersson (C) 
Irada Alieva Söderberg (S) ersätter Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Mari Hultin (L) 
Jon Hammarin-Heinpalu (MP) 
Lena Danås (V) 
Gun Lusth (M) 
Maria Högberg (SD) ersätter Olle Moln Teike (SD) 
Ulf Svensson (SD) 
 

Ersättare Jessica Hagård (C) 
Fredrik Sveningson (L) 
Monica Persson (MP) 
Elisabeth Wahlström (M) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Gustav Österström, VD Science Park §172 
Petrus Ekbladh, afärsutvecklare Science Park §172 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling §172§ 
Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete §172 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö §§ 174-177 
Lena Bohman, sakkunnig samhällsplanering §§ 174-177 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00-14:50, ajournering kl.12:00-13:00 för lunch  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

 

Per Eriksson (C) §§ 165-173, 175-182 
 
 
 

Justerare 

Monica Samuelsson (KD) § 174 
 
 
 

 Per Svenberg (S) 
 
 
 

 Gun Lusth (M)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 165  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till mandatperiodens sista  
sammanträde. 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Per Svenberg (S) och Gun Lusth (M) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 

46



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 166  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 

57



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 167  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

68



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 168  
 
Anmälan av informationshandlingar 
Diarienummer: RJL 2022/3 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

79



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 169  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Diarienummer: RJL 2022/2 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

810



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 170  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

911



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 171  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
 
Presidiet har tagit beslut om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• Hur påverkar EU:s vägval oss - från regionernas till nationernas 
Europa, digital konferens den 19 december. 
Två från den politiska ledningen och två från oppositionen medges 
delta. 

Beslutets antal sidor 
1 

1012



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 172  
 
Informationsärenden och aktuell information 
 
Gustav Österström och Petrus Ekbladh från Science Park informerar om 
projektet AI Readiness som är ett samverkansprojekt mellan Science Park 
Jönköping AB, Jönköpings Tekniska högskola och Jönköping International 
Business School. Projektet syftar till att för länets näringsliv öka 
användandet av artificiell intelligens (AI). 
 
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör informerar:  

• Utbetalning av 1:1 medel. 
• Utvärdering av regional utvecklings konferens. 
• Jönköping värd för Reglab år 2024. 
• Återkoppling Regionsamverkan Sydsverige. 
• Påverkansarbete Brysselkontoret SBHSS- Småland Blekinge 

Halland South Sweden, skog, positionspapper, nya fokusområden 
energi, digitalisering och samanhållningspolitik. 

• Bemyndigande och anslag, ERUF utlysningar. 
• Aktuellt Regionsamverkan Sydsverige 

 
Marie Brander, sektionschef internationellt samarbete och Anna Olsson, 
sektionschef hållbar utveckling informerar om ny programperiod för 
socialfonden och regionalfonden. 
 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1113



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 173  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022  
Diarienummer: RJL 2022/81 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö redovisar månadsrapport per november 
2022 för ANA nämndens verksamhetsområde. 
 
Rapporten anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1214



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 174  
 
Projekt - AI Readiness 2.0 
Diarienummer: RJL 2022/2906 

Ordföranden Per Eriksson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. Ordförandeklubban tas över av 1:e vice ordföranden Monica 
Samuelsson (KD). 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar Science Park 6 992 599 kr under förutsättning att övrig 
finansiering beviljas. 

2. Finansiering sker från statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Science Park Jönköping AB, 
Jönköpings Tekniska högskola och Jönköping International Business 
School.  
Det är ett fortsättningsprojekt av det pågående AI Readiness som avslutas 
under våren 2023. Projektet syftar till att förflytta länets näringsliv från ett 
relativt lågt användande av artificiell intelligens (AI) till att verkligen 
använda den hållbara affärsnyttan med AI. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 
• Ansökan från Science Park 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Hultin (L), Jon Hammarin Heinpalu (MP), Adam Starck (S), Per 
Svenberg (S), Monica Samuelsson (KD), Gun Lusth (M) och Raymond 
Pettersson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Science Park 

Beslutets antal sidor 
1 

1315



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 175  
 
Remiss - Kreativa Sverige! Nationell strategi för 
främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella 
och kreativa branscher (SOU 2022:44) 
Diarienummer: RJL 2022/2329 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet. 
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat 
förslag Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar 
utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. 
Syftet med den nya strategin är att under den kommande tioårsperioden 
främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa 
näringarna i hela landet. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Missiv daterat 2022-11-08 
• Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar 

utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher. 
• Förslag till yttrande daterat 2022-12-15 

Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 

Beslutets antal sidor 
1 

1416



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 176  
 
Regionalt serviceprogram 2023-2030 
Diarienummer: RJL 2022/2207 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner förslag till nytt Regionalt serviceprogram 2023–2030. 

Sammanfattning  
Det regionala serviceprogrammet har tagits fram av Regional utveckling i 
Region Jönköpings län. Programmet ska lägga en grund för hur stöden till 
kommersiell service ska hanteras och prioriteras och även bidra till 
samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer som verkar för en 
tillgänglighet till kommersiell service på landsbygden. Kommersiell service 
innebär tillgång till dagligvaror, drivmedel och service som paket-, apoteks- 
och betaltjänstombud. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-10 
• Regionalt serviceprogram 2023–2030 
• Sammanställning av remissvar 
• Bildpresentation presenteras på nämndsammanträdet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Mari Hultin (L), Jon Hammarin Heinpalu (MP), Per Svenberg (S), Lena 
Danås (V), Maria Högberg (SD) och Gun Lusth (M) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 

1517



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 177  
 
Investeringsbidrag - P Johansson livs AB/ICA Nära 
Forsheda 
Diarienummer: RJL 2022/2588 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar P Johansson livs AB/ ICA Nära Forsheda 678 000 kr i 
investeringsbidrag efter redovisning. 

2. Finansiering sker av statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet tog på mötet 30 
mars 2022 beslut om att avsätta medel för investeringsbidrag inom 
kommersiell service. P Johansson livs AB/ICA Nära Forsheda, Värnamo 
kommun söker stöd för att bland annat installera solceller på taket och byta 
till ledbelysning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-11 
• Ansökan från P Johansson livs AB/ ICA Nära Forsheda 
• Offerter på arbetet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ulf Svensson (SD), Mari Hultin (L) och Per Svenberg (S) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
P Johansson livs AB/ ICA Nära Forsheda 

Beslutets antal sidor 
1 

1618



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 178  
 
Regionalt stöd till ungdomsorganisationer 2023 
Diarienummer: RJL 2022/2199 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 7 277 000 
kronor ur 2023 års anslag till ungdomsorganisationer.  

2. Organisationen KSSB ung godkänns som stödberättigad 
organisation under förutsättning att organisationen har vidtagit 
åtgärder för att kunna redovisa antalet medlemmar till nästa 
ansökningsperiod. 

3. Avslår ansökan från Naturskyddsföreningen med anledning att de 
inte uppfyller villkoren för stödberättigad ungdomsorganisation. 

Sammanfattning  
Stöd kan utgå till inom Jönköpings län verksam ungdomsorganisation vars 
riksorganisation får statsbidrag till sin centrala verksamhet.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Aneth Amundson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda ungdomsorganisationer 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 

1719



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 179  
 
Regionalt stöd till politiska ungdomsorganisationer 
2023 
Diarienummer: RJL 2022/2200 
 
Anton Axelsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner föreliggande fördelning av bidrag till politiska 
ungdomsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 872 000 kronor 
ur 2023 års anslag till politiska ungdomsorganisationer.  

Sammanfattning  
Bidrag kan utgå till politisk ungdomsorganisation som är verksam i 
Jönköpings län och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-21  
• Ordförandebeslut 2022-10-24 angående förlängd ansökningstid 
• Policy och riktlinjer för bidragsgivning  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Per Svenberg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regional utveckling  
Politiska ungdomsorganisationer  

Beslutets antal sidor 
1 

1820



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 180  
 
Regionalt stöd till pensionärsorganisationer 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1891 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Godkänner föreliggande fördelning av stöd till 
pensionärsorganisationer enligt tabell. Totalt fördelas 1 345 000 
kronor ur 2023 års anslag till pensionärsorganisationer.  

Sammanfattning  
Stöd kan utgå till pensionärsorganisationer som bedriver verksamhet i minst 
fem av länets kommuner samt ha minst 1 000 pensionärsmedlemmar. 
Organisationen ska vara öppen för medlemskap för alla pensionärer och 
tillhöra en riksorganisation. Syftet med stödet är att främja pensionärers 
intressen. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-12-01 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-22  
• Policy och riktlinjer för regionalt stöd till civilsamhället  

Beslutet skickas till 
Berörda organisationer  
Regional utveckling  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 181  
 
Återrapportering av villkorsbeslut 2022 
Diarienummer: RJL 2022/2319 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner och överlämnar förslaget återrapporteringen av det 
regionala utvecklingsuppdraget för år 2022 till regionstyrelsen för 
beslut. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län ska följa upp, utvärdera och årligen redovisa 
resultatet av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen. Syftet med 
rapporteringen är att ge en bild av de insatser som regionen varit delaktiga i 
utifrån sitt regionala utvecklingsansvar samt att skapa ett lärande inom det 
område som återrapporteringen gäller.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-12 
• Förslag till återrapport daterad 2022-12-12 
• Bildpresentation 2022-12-15 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 

2022



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 
165-182 
Tid: 2022-12-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 182  
 
Avslutning 
 
Ordföranden avslutar sammanträdet med att tacka ledamöterna för den 
gångna mandatperioden med tillönskan om en God Jul och Gott Nytt år. 
 
1:e vice ordföranden tackar tjänstemän och ordföranden för ett väl utfört 
arbete under den gångna mandatperioden och önskar samtliga en God Jul 
och Gott Nytt år 

Beslutets antal sidor 
1 

2123



 

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2023-01-25 

 

 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

• Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2022-12-15 
• Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2022-01-11 

 
Inkomna handlingar 

 
 

Utgående skrivelser 
 

• Ordförandebeslut 2022-12-21 Delfinansiering från Region Jönköpings län för det gemensamma 
arbetet med effekt prognoser i Sydsverige 
 

Regeringsbeslut 
 

• Kulturdepartementet – Riktlinjer för statliga bidrag till Riksteatern för budgetåret 2023 
• Kulturdepartementet – Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende nämnden för hemslöjdsfrågor 
• Finansdepartementet – Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende länsstyrelserna 
• RJL 2022/ 3457 Näringsdepartementet – Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:4 

Europeiska regionala utvecklingsfonden och fonden för en rättvis omställning perioden 2021-2027 
inom utgiftsområde 19 Regional utveckling 

• RJL 2022/ 3456 Näringsdepartementet – Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:3 
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 inom utgiftsområde 19 Regional 
utveckling 

• RJL 2022/3451 Näringsdepartementet – Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende anslag 1:1 
Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

• Verksamhetsberättelse 2021 OFI- Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation 

RJL 2023/7
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Utskriftsdatum: Utskriven av: Linda Byman2023-01-17

Delegeringsbeslut

Diarieenhet:

Beslutsinstans:

Sammanträdesdatum:

Region Jönköpings län

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Sekretess: Visas ej

2023-01-25

Kategori: Alla

Beslutsfattare: Alla

Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

252012 R3 - Bryggprojekt Karin Hermansson §13/2022

2022-12-20 Jönköpings Tekniska Högskola Karin Hermansson

RJL 2022/3399 R3 – bryggprojekt ANAV 4.5.3

Mikael Gustafsson

2022.15499 Påskrivet beslut_Sandsjöfors Anna Olsson §1/2022

2022-12-07 Sandsjöfors livs ekonomisk förening Anna Olsson

RJL 2022/3173 Ansökan om stöd till kommersiell service ANAV 4.5.3

Lena Bohman

2022.15765 Alexander Lycke, musikalartist Ulrika Josefsson §26/2022

2022-11-28 Artist & Eventbolaget Management 2000 Ulrika Josefsson

RJL 2022/100 ALLA SKRIKER, ingen hör ANA 4.2.1

Mirjam Gerebo

2022.15818 Martin Isaksson, musikarrangör Ulrika Josefsson §27/2022

2022-11-28 Frilans Finans Sverige AB Ulrika Josefsson

RJL 2022/3243 Klassisk torsdag 23-02-16 ANA 4.2.1

Mirjam Gerebo

2022.15819 Martin Isaksson, musikarrangör Ulrika Josefsson §28/2022

2022-11-28 Frilans Finans Sverige AB Ulrika Josefsson

RJL 2022/3242 John Bauer Brass säsong 2022/2023 ANA 4.2.1

Mirjam Gerebo

2022.15823 Martin Isaksson, musikarrangör_3 Ulrika Josefsson §29/2022

2022-11-28 Frilans Finans Sverige AB Ulrika Josefsson

RJL 2022/3244 Brass-bus ANA 4.2.1

Mirjam Gerebo

2022.15836 Ola Hedén, regissör Ulrika Josefsson §30/2022

2022-11-28 Ola Hedén Ulrika Josefsson

RJL 2022/3246 Oskar och den rosa damen ANA 4.2.1

Mirjam Gerebo

2022.15935  Beslut om servicebidrag Annebergs servicebutik Karin Hermansson §12/2022

Sidan  1 av 2

25



Id Beskrivning Paragraf

Datum Avsändare/Mottagare Beslutsfattare

Ärendenummer Ärendemening Kategori

Ansvarig

2022-12-16 Annebergs Servicebutik Karin Hermansson

RJL 2022/3337 Ansökan kommersiell service ANAV 4.5.3

Lena Bohman

2023.623 240524 EF Jonas Valfridsson, beställningsverk JS
+sångsolist

Ulrika Josefsson §1/2023

2022-12-22 EF Jonas Valfridsson Ulrika Josefsson

RJL 2022/1099 Vidaredelegationer 2022 Smålands Musik & Teater ANA 4.2.1

Mirjam Gerebo

Sidan  2 av 2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 2  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställning av inkomna remisser för december 2022 anmäls och läggs 
till handlingarna. 
 
Regionledningskontoret återkommer om remiss RJL 2022/3361 - Nytt 
system för statsbidrag till studieförbundens verksamhet ska upp för politisk 
behandling i nämnden. 

Beslutets antal sidor 
1 
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Sidan  1 av 1 
 

    

 

     

             
   

Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2023-01-04 
 

Utskriven av: 
 

Nina Granström 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Remisser December 2022 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2022.15453 I Översiktsplan för Vimmerby kommun 2050 Erik Bromander 
2022-12-06  Vimmerby kommun, 

samhällsbyggnadsavdelningen 
RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/3216  Remiss - Översiktsplan för Vimmerby kommun 
2050 
Svar senast 2023-02-19 

REMISS 

2022.15640 I Förslag till föreskrifter om anmälan av 
verksamhet enligt patientsäkerhetslagen 

Evelina Örn 

2022-12-12  Inspektionen för vård och omsorg RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/3314  Remiss - Förslag till föreskrifter om anmälan av 
verksamhet enligt patientsäkerhetslagen 
Svar senast 2023-01-23 

REMISS 

2022.15822 I Samråd - Bostadsförsörjningsprogram Ljungby 
kommun 

Erik Bromander 

2022-12-15  Ljungby kommun, Miljö- och byggförvaltningen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/3348  Remiss - Bostadsförsörjningsprogram Ljungby 
kommun 
Svar senast 2023-02-28 

REMISS 

2022.15926 I Nytt system för statsbidrag till studieförbundens 
verksamhet 

Peter Friberg 

2022-12-16  Folkbildningsrådet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/3361  Remiss - Nytt system för statsbidrag till 
studieförbundens verksamhet 
Svar senast 2023-03-31 

REMISS 

2022.16336 I Långsiktig reglering av forskningsdatabaser Staffan Hägg 

2022-12-23  Utbildningsdepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/3448  Remiss - Långsiktig reglering av 
forskningsdatabaser 
Svar senast 2023-03-29 

REMISS 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Kurser och konferenser 

Beslut  
Presidiet beslutar om deltagande vid följande kurser och konferenser: 

• Kompetensdag för industrin den 29 mars. 
Presidiet beslutar att avstå från deltagande. 

• Reglabs årskonferens 15-16 mars 2023 i Göteborg. 
Presidiet beslutar att presidiet deltar samt att presidiemötet läggs i 
samband med konferensen. 

• Årsmöte Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor 24 
mars i Stockholm. 
Presidiet beslutar att en från den politiska ledningen och en från 
oppositionen medges delta. 

• Kulturforum 2023 den 7 mars i Jönköping. 
Presidiet beslutar att två från den politiska ledningen och två från 
oppositionen medges delta. 

• Nämnden har 2022-10-12 beslutat om att ANA nämndens 15 
ordinarie ledamöter ges möjlighet att delta den 8-10 februari vid Folk 
och kultur, samt att ersättare ges möjlighet att ta ordinarie ledamots 
plats. 
Ledamöter som deltar vid folk och kultur uppmanas delta vid 
seminariet gällande uppdrag kulturpolitik den 8 februari. 

 
Anmälan till samtliga kurser och konferenser sker via nämndsekreteraren. 

Beslutets antal sidor 
1 
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VÄLKOMMEN TILL: 
KOMPETENSDAG 
FÖR INDUSTRIN

För att säkra industrins framtida konkurrenskraft 
och utveckling behöver vi också säkra kompe-
tensbehovet. Men hur ser behovet ut, var finns 
glappen och hur kan vi kraftsamla tillsammans 
för att möta framtiden?

Välkommen till en kompetensdag för industrin där 
vi tillsammans – företag, utbildningsanordnare,  
beslutsfattare och experter – diskuterar industrins 
faktiska behov, hur det matchar utbildnings- 
utbudet och hur vi möter framtiden tillsammans. 

Dagen bjuder på insikt i företagens behov, inspi-
ration och dialog med möjlighet till att påverka!

Vi återkommer i januari med information om  
program och medverkande föreläsare.

SAVE THE DATE!
29 MARS 2023
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Ett forum för lärande om regional utveckling 

Reglabs årskonferens 2023 
Välkommen till Sveriges största mötesplats för regionala utvecklare! Nu är 
det dags att ses på riktigt igen efter två år av digitala möten. Vi ses på 
Reglabs årskonferens den 15-16 mars i Göteborg, på Lindholmens 
conference med Västra Götalandsregionen som värd. 

Årskonferensen 2023 blir en stor studiecirkel i återvinning och återbruk, 
smarta samarbeten och nygamla lösningar. Vi utforskar den cirkulära 
ekonomin: Vilken roll ska regionen ta för att lämna linjär slitochsläng och 
röra sig mot en hållbar utveckling? Vad behöver vi lära nytt, och vilka gamla 
verktyg ska vi förkasta? 

På Reglabs årskonferens träffar du kolleger från hela landet, forskare och 
företagare inom cirkulär omställning. Bland andra: 

• Josefina Sallén, Rise, ledare för cirkulär omställning. 
• Adrian Zetraeus, Borås science park, forskare och innovationsledare. 
• Maria Wolrath Söderberg, Södertörns högskola, expert på retorik och 

klimatargumentation. 
• Birgitta Nilsson, Västra Götalandsregionen, regionutvecklare cirkulära 

affärsmodeller. 
• Sigrid Petterssén, Region Gävleborg, expert på upphandling för hållbarhet. 
• Smart housing, Region Kronoberg 
• Paper Province, Region Värmland 

Som vanligt bjuder Reglabs medlemmar och partner in till ett stort 
antal lärpass. Bland annat om hur hållbarhetsmålen har  förändrat regional 
utveckling, om hur man kan mäta regional utveckling i flera dimensioner 
med BRP+, och om styrning och samverkan i det regionala 
utvecklingsansvaret. Har ni förslag på lärpass från er? Mejla det till Gunnel. 

Boka din plats 15-16 mars. 

Välkommen, vi ses i Göteborg! 

Sista anmälningsdag 14 februari 
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Nyhetsbrev ht-2022

Nyhetsbrev från Folkhögskoleföreningen för  
regionägda folkhögskolor och kallelse till Årsmöte 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Härmed kallas till årsmöte 24 mars kl 10:00-16:00 med Folkhögskoleföreningen 
för regionägda folkhögskolor. Mötet kommer vara i Stockholm. Vi kommer 
återkomma med plats och program närmare årsmötet. 

Mötet kommer ske tillsammans med våra rektorer som vanligt. Vi kommer diskutera 
och kanske fatta beslut om en sammanslagning av föreningarna som informerades 
på höstmötet 17 november.  

Ombud till årsmötet anmäls till Peter Högberg, ordförande FHF, 
peter.hogberg@folketshusochparker.se senast 3 februari 2023 för att vi  ska hinna 
skicka handlingarna i tid för årsmötet 

Nomineringar till styrelsen ska skickas till valberedningens sammankallande Åsa 
Kratz asa.Kratz@regionsormland.se senast 3 februari 2023  

Längst ner ser ni vilka som är valda och under vilka tider.  

Några ord från ordföranden 
Nu närmar sig julen med fart. Tror det är fler än jag som ser fram emot en 
ledighet med godsaker framför näsan. Vet inte om vi varit tillräckligt snälla 
för att det ska ligga en klapp under granen när vi vaknar… Men sedan är 
det snart nyår och vissa av oss lämnar uppdragen som har med våra 
folkhögskolor medan andra blir kvar. 

Folkhögskolorna har fått en neddragning som vi från 

folkhögskoleföreningen inte är glada över. Nu när vi verkar gå mot sämre tider så är våra 
folkhögskolor viktiga verktyg i människors möjligheter att ställa om och bli förberedda för 
morgondagens arbetsmarknad. Genom att de platser som nu dragits in hade ett högre 
ingångsvärde så slår det extra hårt mot våra folkhögskolor. 


Under nästa år kommer det vara fokus på folkbildningen då Christer Nylander 
förhoppningsvis kommer igång med den utredning som den förra regeringen tillsatte. Det 
är viktigt att ni finns med och gör inspel antingen via oss FHF eller direkt till utredningen. 
Jag vet att studieförbunden och rörelsefolkhögskolorna kommer vara alerta för sina 
synpunkter och vi måste så också vara.  Vi kommer säkert lyfta detta på vårt årsmöte i 
mars. 
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Nyhetsbrev ht-2022

Vi har ett gammalt årsmötesbeslut om att verka för en sammanslagning mellan oss och 
OFI. Nu är frågan uppe på agendan igen och vi har en förhoppning att vara framme med 
ett förslag till årsmötet den 24 mars. Vi kommer hålla informationsmöten innan årsmötet 
om vad som sker så ni medlemmar har möjlighet med inspel. Vi hade på höstmötet en 
första samtal kring detta och vi i styrelsen uppfattade att det endast var positiva signaler 
till detta. 


Ha nu en riktigt God Jul och se till att vara lediga och samla kraft för ett folkbildande 2023


Peter Högberg, ordförande Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor 

Höstmötet 
Den 17 november var det höstmöte. Vi antog budget och verksamhetsplan för 2023. 
Mycket var sig likt från i år. Vi hade en diskussion om sammanslagning av vår förening 
med rektorernas förening (OFI). Höstmötet var eniga om att det skulle vara bra och det 
finns sedan tidigare årsmötets beslut om att utreda detta i syfte att gå samman. 
Höstmötet besöktes också av Christer Nylander som av förra regeringen utsetts till att 
utreda folkbildningen. Arbetet har knappt kommit igång och det är frågande om det 
kommer nya direktiv från den nya regeringen. Under höstmötet kunde inte Christer ge 
några svar på detta. Utredningen ska vara klara under 2024 och det är av vikt att vi är 
aktiva och skickar in synpunkter från oss regionägda folkhögskolor. 

Vi gjorde också en snabb genomgång av riksrevisionen rapport. Vi kunde konstatera att 
folkhögskolorna inte var omnämnda utan att hela fokuset var på studieförbunden. 

Vi fick också lite aktuell information från Folkbildningsrådet. 


Glada nyheter från Västra Götalandsregionen 
I juni 2022 meddelade Folkbildningsrådet att de inte längre skulle fortsätta satsningen på 
yrkesutbildningar under 2023 och framåt. De skolor i Västra Götaland som startat upp 
yrkesutbildningar med hjälp av dessa extra statliga medel befinner sig nu i en situation 
där de inte har resurser att slutföra de påbörjade utbildningarna.

För att inte behöva avsluta utbildningar i förtid, har regionutvecklingsnämnden beslutat att 
tilldela drygt 9,5 miljoner för att klara kostnaderna som behövs under 2023 så att 
studenterna kan få fullfölja sina vårdutbildningar. De fåtal utbildningar som fortsätter in på 
2024 kommer skolorna själva ta kostnaderna för. 


- Vi i styrelsen för Folkhögskolorna i Västra Götaland gläder oss åt beslutet som möjliggör 
för deltagarna att bli klara med sina studier och så småningom komma ut på en 
arbetsmarknad som ropar efter deras kompetens. 
Mer om beslutet på finns på https://press.newsmachine.com/pressrelease/view/vastra-
gotalandsregionen-skjuter-till-medel-for-att-slutfora-paborjade-vardkurser-37802


Eva Ternegren ordförande styrelsen för folkhögskolorna i Västra Götaland och 
ledamot FHF 

33

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.newsmachine.com%2Fpressrelease%2Fview%2Fvastra-gotalandsregionen-skjuter-till-medel-for-att-slutfora-paborjade-vardkurser-37802&data=05%7C01%7Cpeter.hogberg%40folketshusochparker.se%7Cf5ff3f527f2f498c930108dae0ef7e96%7Ca9b96a8845f54f5aa09c5fc54d9dea94%7C0%7C0%7C638069616476911711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jY0PJg0at1YFXngCN5bOZw0K15JGnoNTCp1dJaeSwHk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.newsmachine.com%2Fpressrelease%2Fview%2Fvastra-gotalandsregionen-skjuter-till-medel-for-att-slutfora-paborjade-vardkurser-37802&data=05%7C01%7Cpeter.hogberg%40folketshusochparker.se%7Cf5ff3f527f2f498c930108dae0ef7e96%7Ca9b96a8845f54f5aa09c5fc54d9dea94%7C0%7C0%7C638069616476911711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jY0PJg0at1YFXngCN5bOZw0K15JGnoNTCp1dJaeSwHk%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpress.newsmachine.com%2Fpressrelease%2Fview%2Fvastra-gotalandsregionen-skjuter-till-medel-for-att-slutfora-paborjade-vardkurser-37802&data=05%7C01%7Cpeter.hogberg%40folketshusochparker.se%7Cf5ff3f527f2f498c930108dae0ef7e96%7Ca9b96a8845f54f5aa09c5fc54d9dea94%7C0%7C0%7C638069616476911711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jY0PJg0at1YFXngCN5bOZw0K15JGnoNTCp1dJaeSwHk%3D&reserved=0


Nyhetsbrev ht-2022

Nya styrelser och ordförande 
När det nu har regionerna valts nya styrelser och ordföranden för våra folkhögskolor 
är det viktigt att vi får in namnen och kontaktuppgifter så vi kan kommunicera med 
de rätta personerna och ta bort er som inte vill ha mer information från oss.  

Styrelse, revisorer och valberedning 
Styrelsen i sin helhet ser ut som följer efter årsmötet 2022 och konstituerande 
styrelsemöte: 
Ordförande: (vald 2 år)	 Peter Högberg (S), Kalmar län (mobil 070-597 61 57)

Vice ordförande: 	 	 Meit Fohlin (S), Gotland

Kassör: 	 	 	 Robert Uitto (S), Jämtland/Härjedalen

Sekreterare: (Omvald 2 år) 	Gun Lusth (M), Jönköping

Ledamot: (Omvald 2 år)	 Jenny Elander EK (C), Östergötland

Ledamot: (Omvald 2 år)	 Hans Backlund (S), Västernorrland

Ledamot: (fyllnadsval 1 år)	Eva Ternegren (MP), Västra Götalandsregionen

Revisor och ersättare (Valda på 1 år) 
Ordinarie:  	 	 	 Kurt Podgorski (S), Region Dalarna

Ersättare: 	 	 	 Marianne Andersson (C), Region Sörmland

Valberedning (Valda på 1 år) 
Sammankallande: 	 	 Åsa Kratz (S), Region Sörmland

Ledamot: 	 	 	 Ola Persson (C) Region Värmland

Ledamot: 	 	 	 Suzanne Lazar (S) Region Dalarna
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Subject:                             VB: Kulturforum 2023 Save the date

 
 
 

 
_________________________________ 
Magnus Jonsson 
Kulturutvecklingschef 
Sektionen för kulturutveckling 
Regional utveckling 
010-242 45 27 (mobilanknytning) 
magnus.jonsson@rjl.se 
www.rjl.se/kultur 
Följ Kultur, Region Jönköpings län på Facebook 
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Subject:                             Uppdrag kulturpolitik, SKR:s seminarium för förtroendevalda 8 februari 2023, 
anmälan är öppen

 

Från: Sveriges Kommuner och Regioner <utskick@skr.se> 
Skickat: den 22 december 2022 11:55
Ämne: Uppdrag kulturpolitik, SKR:s seminarium för förtroendevalda 8 februari 2023, anmälan är öppen 
 
Vänligen vidarebefordra detta till ordförande för kulturnämnden och förvaltningschef för 
kulturförvaltningen.  
  
  
  
Varmt välkommen med din anmälan till:

Uppdrag kulturpolitik 

Ett seminarium för förtroendevalda om uppdraget som politiker med samtal om kulturpolitiska 
förutsättningar, möjligheter och utmaningar tillsammans med andra förtroendevalda.

* Datum: 8 februari 2023
* Tid: 13.30 – 17.00
* Plats: Folk och kultur, Eskilstuna.
* Kostnad: Det är avgiftsfritt att delta i seminariet, men du behöver ett deltagarpass till Folk och Kultur om 
du vill delta på konventet under fler dagar.

Anmälan på denna länk 
<https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/uppdragkulturpolitik.67863.html
>

Innehåll
En ny mandatperiod har startat med nya förtroendevalda med ansvar för kultur och fritid i kommun, region 
och riksdag. Sveriges Kommuner och Regioner erbjuder i samverkan med Folk och Kultur ett seminarium 
om uppdraget som politiker med samtal om kulturpolitiska förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

Seminariet belyser det politiska uppdraget och ledarskapet samt det kulturpolitiska fältets struktur och 
centrala föreställningar. Erfarna och ledande förtroendevalda delar med sig sina erfarenheter och du får 
möjlighet att diskutera de kulturpolitiska frågorna med andra förtroendevalda.

Observera att det krävs en föranmälan till SKR:s arrangemang.

Målgrupp
Förtroendevalda i kommun, region och riksdag.

Program
Välkommen
Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid

Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR 
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Det kulturpolitiska fältet
Presentation av Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR

Anförande av Amanda Lind
Om erfarenheter på det kulturpolitiska området, om uppdraget som ordförande i riksdagens kulturutskott 
samt om relationen mellan kommuner, regioner och stat. Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens 
kulturutskott

Panelsamtal om erfarenheter av det kulturpolitiska uppdraget
Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott
Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid 
Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens ordförande, Hjo
Marie Svensson (S), ordförande kultur och fritidsnämnden, Eskilstuna

Erfarenhetsutbyte och diskussioner

Avslutning
Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid

Medverkande

* Amanda Lind (MP), ordförande, riksdagens kulturutskott
* Alex Bergström (S), ordförande, SKR:s beredning för kultur och fritid
* Catrin Hulmarker (M), kommunstyrelsens ordförande, Hjo
* Marie Svensson (S), ordförande kultur och fritidsnämnden, Eskilstuna
* Louise Andersson, expert kulturpolitik, SKR
* Erik Peurell, expert folkbildning, bibliotek och kulturskola, SKR 

  
Bästa hälsningar, 
  
Louise Andersson 
Expert kulturpolitik 
Tillväxt och samhällsbyggnad 
___________________________ 
Sveriges Kommuner och Regioner 
Hornsgatan 20
118 82 Stockholm
+46 8 452 74 22
+46 70 653 79 93
www.skr.se 
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REGLEMENTE 1(3)  
 RJL 2021/579 

 
  
  
  
  

 

   

Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 3.1 
Kapitel       Dokument ID 88513  

Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 

Sammansättning  
1 §  
Nämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare.  

Arbetsformer  
2 §  
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse, 
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och 
nämnder.  

Nämndens uppgifter  
Allmänt  
3 §  
Nämnden ansvarar för att främja hållbar ekonomisk tillväxt, 
näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, kulturverksamhet och sysselsättning 
i regionen.  
 
Nämnden har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige beslutat. I detta ingår att 
fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och effektivisera verksamheten till 
givna ramar. Nämnden har på ett ändamålsenligt sätt ansvar att disponera statliga 
och andra externa medel som tilldelats nämndens verksamhetsområde. 
 
Nämnden ska tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Nämnden ska följa och till styrelsen initiera frågor inom den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Företagsutveckling och tillväxt  
4 §  
Nämnden ansvarar för frågor som rör näringsliv och innovation och utveckling av 
besöksnäringen. I detta ligger bl.a. att utföra uppgifter inom ramen för EU:s 
strukturfondsprogram och fördela regionalpolitiska utvecklingsmedel och övriga 
tillväxtmedel.  
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Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 3.1 
Kapitel       Dokument ID 88513  

Skolor och folkhögskolor  
5 §  
Nämnden är utbildningsnämnd enligt 2 kap. 3 § (2010:800) skollagen beträffande 
regionens offentliga skolväsende och fullgör regionens uppgifter enligt skollagen 
och till denna hörande författningar. Nämnden är styrelse för Tenhults 
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad Naturcentrum.  
 
Nämnden är även styrelse för Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola.  

Landsbygdsutveckling  
6 §  
Nämnden ska bidra till landsbygdsutvecklingen genom att i samverkan med andra 
aktörer initiera, påverka och koordinera utvecklingsinsatser.  

Kompetensförsörjning  
7 §  
Nämnden ska arbeta för att stödja kompetensförsörjningen i länet och ansvara för 
det regionala och statliga uppdrag rörande bland annat kompetensplattformar.  

Kultur och fritid  
8 §   
Nämnden ansvarar för regionens kulturverksamhet och ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med av fullmäktige fastställd kulturplan. 
Nämnden fördelar och följer upp statsbidrag och regionala bidrag till de regionala 
kulturinstitutionerna i regionen samt bidrag och stipendier till regionala ideella 
organisationer och föreningar. Nämnden förvaltar regionens konstsamling och 
svarar för konstinköp.  
Nämnden ansvarar för framtagande av förslag till regional kulturplan.  
 
Nämnden ska arbeta för ett rikt och aktivt natur- och fritidsliv i regionen.  

Samverkan och samråd  
9§  
Nämnden ansvarar för att samverkan och samråd vid behov sker med aktörer som 
har intressen och ansvar inom nämndens sakområden.  

Internationella frågor  
10 §  
Nämnden ska arbeta med internationella frågor inom sina sakområden.  

Regiongemensamma uppgifter 
11 § 
Nämnden ska i sitt arbete beakta frågor om demokrati, jämlikhet, jämställdhet, 
mångfald och integration, folkhälsa, miljö och hållbar utveckling samt säkerhet.  

Yttranden (delegering av fullmäktige)  
12 §  
Nämnden avger yttrande (remissvar och liknande) på regionens vägnar i sådana 
ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområden och som inte är av 
strategisk betydelse eller annars av större vikt. Samråd ska ske med övriga 
berörda nämnd/nämnder. 
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Redovisning 
13 § Nämnden ska till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort av fullmäktige 
lämnade och delegerade uppdrag. Redovisning ska ske i den ordning fullmäktige 
beslutat.   

Personalansvar   
14 § Nämnden har inom sina verksamhetsområden/utgiftsramar ansvar för 
organisation, arbetsmiljö, kompetens och bemanning.  

Personuppgiftsansvar  
15 §  
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
görs i verksamheten. Nämnden utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för 
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 

Delegation  
16 §  
Nämnden får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en anställd i 
regionen att, i styrelsens ställe, besluta i ett visst ärende eller viss grupp av 
ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39 § kommunallagen. Sådana 
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde.  
 
Om nämnden delegerat beslutanderätt till regiondirektören får nämnden också 
bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera beslutanderätten vidare enligt 
7 kap. 6 § kommunallagen.  
 
Vidaredelegering kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som 
nämnden bestämt.  

Delgivning  
17 §  
Delgivning till nämnden sker med ordförande eller den nämnden beslutar.  

Undertecknande av handlingar  
18 §   
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den nämnden bestämmer. Vid 
förfall för ordföranden träder vice ordföranden in och vid förfall för denne den 
ledamot som styrelsen utser.  
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.  
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 
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ARBETSORDNING 1(7)  
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Godkänt av Siv Kullberg Gäller från 2023-01-01 
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 4.0 
Kapitel       Dokument ID 89456  

Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, 
beredningar och delegationer 
Följande arbetsordning utgår från kommunallagen 2017:725.  
Gäller även i tillämpliga delar för rådgivande organ till styrelse och nämnd/er. 

Regionstyrelse 
§ 1a 
Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande - presidium.  

Arbetsutskott och delegationer 
Regionstyrelsen utser inom styrelsen:  

• 5 ledamöter och 5 ersättare att ingå i arbetsutskottet. 

• 5 ledamöter att ingå i en personaldelegation.  

• 5 ledamöter att ingå i en upphandlingsdelegation. 

 

Se § 13 för val av ordförande och vice ordförande i ovanstående organ. 
 
Ordförande 
§ 2a 
Det åligger särskilt regionstyrelsens ordförande att: 

• Uppmärksamt följa frågor av betydelse för Region Jönköpings läns utveckling 
och ekonomiska intressen, verka för en hög effektivitet och aktivt ta initiativ i 
övergripande och strategiska frågor samt frågor som specifikt berör styrelsens 
verksamhetsområden. 

• Främja samverkan mellan styrelsen, övriga nämnder och fullmäktige och länets 
kommuner. 

• Representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i särskilt fall. 

Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på  
1:a och i andra hand på 2:e vice ordföranden. 
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Nämnder 
Presidium 
§ 1b 
Bland de valda ledamöterna utser regionfullmäktige ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande - presidium. 
 
Respektive presidium utgör beredning till nämnden och nämnden utser en 
fast personlig ersättare per presidieledamot som ges närvaro- och rösträtt vid 
presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots frånvaro.  

Ordförande 
§ 2b 
Det åligger särskilt nämndens ordförande att:  

• Uppmärksamt följa frågor som berör nämndens verksamhetsområde och 
ekonomiska intressen samt verka för en hög effektivitet och aktivt ta initiativ i 
frågor som berör nämndens verksamhetsområde. 

• Främja samverkan mellan nämnden, övriga nämnder, styrelsen och fullmäktige 
och länets kommuner. 

• Representera vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden i de fall detta berör nämndens verksamhetsområde om inte 
nämnden bestämt annat i särskilt fall.  

Vid förfall för ordföranden ligger motsvarande uppgifter i första hand på  
1:a och i andra hand på 2:e vice ordföranden. 

Sekreterare 
§ 3 
Sekreterare och huvudföredragande i styrelse/nämnd utses av regiondirektören i 
samråd med ordföranden i respektive nämnd. Sekreteraren för protokoll, 
expedierar beslut och fullgör tillsammans med huvudföredragande i övrigt de 
uppgifter som framgår av denna arbetsordning eller särskilt beslutas av styrelsen 
eller nämnden. 

Tid och plats för sammanträden 
§ 4 
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 
Styrelsen/nämnden ska årligen upprätta och fastställa en plan över sina ordinarie 
sammanträden. 

Kallelse 
§ 5 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelse och 
handlingar skickas elektroniskt till tjänstgörande ledamöter och berörda ersättare. 
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Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska i 
första hand skickas digitalt på lämpligt sätt till varje ledamot och ersättare samt 
annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast en vecka före 
sammanträdesdagen.  
 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen.  
 
Ledamöter med funktionshinder ges möjlighet att erhålla kallelse och handlingar i 
annat format. Om särskilda skäl finns får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden, vice ordförande eller andre vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 
Arbetsutskott eller presidium äger rätt att kalla samtliga ledamöter i 
styrelse/nämnd till digitala sammanträden.  

Ersättares tjänstgöring 
§ 6 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
regionfullmäktige bestämda ordningen. 
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i ordningen. 
 
Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och delta i 
dess överläggningar men inte i besluten. 
 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna. 
 
Vid sammanträden utgår arvode till 1:e ersättare i styrelse/nämnder. För de 
partierna med tre eller fler mandat i styrelse/nämnd utgår 
sammanträdesarvodering till ytterligare en ersättare. 
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Inkallande av ersättare 
§ 7 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till styrelsens eller nämndens sekreterare 
som svarar för att ersättare kallas in. Den ersättare som kallas står på tur att 
tjänstgöra. 
 
Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta 
i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser styrelsen/nämnden 
en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste ledamoten 
tjänstgör som ordförande tills den tillfälliga ordföranden utsetts. 
  
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får styrelsen/nämnden utse annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

Offentliga sammanträden 
§ 8 
Styrelse/nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelse/nämnden 
får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har 
medgett det. 
 
Styrelse/nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i 
ärenden  
1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos 
styrelse/nämnden. 

Personalföreträdares deltagande vid sammanträde 
Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för de anställda i  
Region Jönköpings län finns i kommunallagen 7 kapitlet 10-19 §§.  
Grundläggande är att närvarorätten gäller vid sammanträden med andra nämnder 
än regionstyrelsen.  
 
Med nämnder avses organ som har förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. 
Närvarorätten gäller inte i utskott, revision, förtroendenämnder eller valnämnd. 
Även om personalföreträdarna utses av arbetstagarorganisationerna så 
representerar de inte dessa. Personalföreträdarna ska fungera som ombud för alla 
medarbetare i Region Jönköpings län.  
 
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden 
som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess anställa.  
Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid 
behandling av andra ärenden. De har inte rätt att närvara vid behandlingen av 
ärenden av följande slag:  

• Ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild, såvida ärendet inte rör en 
obestämd krets av enskilda. 
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• Förhandlingar med en arbetstagarorganisation. 

• Uppsägningar av kollektivavtal.  

• Arbetskonflikter. 

• Rättstvister mellan regionen och en arbetstagarorganisation. 

• Ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.  

Protokoll 
§ 9 
Vid sammanträde med styrelsen/nämnden ska protokoll föras på ordförandens 
ansvar. 
 
Protokollet ska redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och 
vilka ärenden som har handlagts. 
 
Protokollet ska för varje ärende redovisa: 

• Vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka, 
genomförda om- röstningar och hur de har utfallit. 

• Vilka beslut som har fattats. 

• Vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid 
omröstningar. 

• Vilka reservationer som har anmälts mot besluten och som lämnats innan 
sammanträdet avslutats. 

 
Protokollet ska justeras av ordföranden och två ledamöter genom digital justering 
eller namnteckning senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som 
styrelsen/nämnden har bestämt.  
 
Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen 
tillkännages på Region Jönköpings läns digitala anslagstavla. 
 
Av tillkännagivandet ska framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag 
det har anslagits. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före 
utgången av den tid som gäller för överklagande enligt 13 kap. 5 § första stycket 
i kommunallagen. Bevis om anslagsdagen ska tecknas på protokollet. 
 
Beslut av styrelsen/nämnden ska genom protokollsutdrag, eller på annat lämpligt 
sätt, meddelas de berörda. 
 
Fullständigt protokoll ska delges styrelsens/nämndens ledamöter och ersättare 
samt regionens revisorer. 
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Delegation 
§ 10 
Styrelsen/nämnd får uppdra åt utskott, en ledamot/ersättare i styrelsen eller en 
anställd i regionen att, i styrelsens/nämndens ställe, besluta i ett visst ärende eller 
viss grupp av ärenden, dock inte i fall som avses i 6 kap. 37-39 § kommunallagen. 
Sådana delegationsbeslut ska anmälas till styrelsen/nämnden vid nästkommande 
sammanträde. 
 
Om styrelse/nämnd delegerat beslutanderätten till regiondirektören får 
styrelsen/nämnden också bestämma att regiondirektören i sin tur får delegera 
beslutanderätten vidare enligt 6 kap. 37-39 § kommunallagen. Vidaredelegering 
kan bara ske i ett led. Beslut som fattas på vidaredelegation ska anmälas till 
regiondirektören, som i sin tur ska anmäla besluten i den ordning som 
styrelsen/nämnden bestämt. 

Delgivning 
§ 11 
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordförande eller den 
styrelsen/nämnd beslutar. 

Undertecknande av handlingar 
§ 12 
Styrelsens/nämnds skrivelser, avtal och andra handlingar ska på 
styrelsen/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
den styrelsen/nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden träder vice 
ordföranden in och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen/nämnden 
utser. 
 
Styrelse/nämnd får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnds lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra 
handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat 
beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

Utskott, beredningar och delegationer 
§ 13 
Styrelsen/nämnden tillsätter och utser ledamöterna i utskott, beredningar och 
delegationer samt väljer ordförande och vice ordförande och beslutar om 
mandattid. Sekreterare/föredragande utses enligt 3 §. Reglemente för utskott  
tas fram av parlamentariska nämnden. 
 
§ 14 
Utskott, beredningar och delegationer bestämmer tid för sammanträden enligt § 4, 
kallar till sammanträden och tjänstgörande enligt §§ 5–7. 
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 ARBETSORDNING 7(7) 

 
 

   
Godkänt av Siv Kullberg Gäller från 2023-01-01 
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 4.0 
Kapitel       Dokument ID 89456  

§ 15 
Utskott ska föra protokoll enligt § 9. Delegationsbeslut undertecknas enligt § 12 
tredje stycket. 
 
§ 16 
Beredningar och delegationer ska föra protokoll som tillställs styrelsen och 
revisionen. 
 

Initiativärende 
§ 17 
Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden eller 
styrelse, så kallad initiativrätt. För att få en korrekt och enhetlig struktur av 
inkomna initiativärenden gäller följande:  
 
• Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet. 

 
• Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas. 

Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller 
myndighetsutövning, för nämnderna. 
 

• Vid sammanträdet avgörs: 
- Om ärendet ska avgöras direkt 
- Om ärendet ska beredas 
- Om ärendet ska bordläggas 

 
• Ett ärende kan avgöras vid samma sammanträde som det väckts. 

 
• Ledamot lämnar in ärendet skriftligen senast fem arbetsdagar före 

sammanträdet till nämndsekreterare. 
 

• Ärenden som inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet anmäls, 
efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på dagordningen där det 
framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning tillställs ledamöterna. 
 

• Ärenden som inte inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet får 
väckas muntligen av ledamoten vid sammanträdet. Detta förordas ske vid 
sammanträdets början. 
 

• Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i 
nämnden. 
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Månadsrapport dec 2022 Regional utveckling ANA 
5  3  6  0  av 14 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Sökande per 
utbildningsplats 
(folkhögskolan) 
 
 
 
 

2,1 
 

 

Antalet sökande 
per plats har 
sjunkit sedan 
2021. Det är en 
tendens som 
känns igen från 
många folkhögsko-
lor i Sverige. Om-
världsfaktorer, 
ekonomi, ökad 
konkurrens är 
tänkbara förkla-
ringar.  

 

 Andel 
antagna i förhål-
lande till antal 
elever som slu-
tar årskurs 9 i 
länet (Natur-
bruksskolorna) 
 
 
 
 

3,7 % 
 

 

Naturbruksskolorna 
ligger på en stabilt 
hög nivå av sökan-
den och intresset 
för de gröna näring-
arna är fortsatt högt.  

 

 Betalande 
publik Smålands 
Musik och 
Teater 
 
 
 
 

47 122 
 

 

Året 2022 bjöd på 
flertalet publik-
succéer. Efter pan-
demiåren kan vi se 
ett förändrat köp-
mönster där biljet-
ter köps mer nära 
inpå evene-
mangen. SMoT 
har ändå lyckats 
locka tillbaka en 
stor del av sin 
publik, framför allt 
inom teater. I siff-
ran 47 122 ingår 
inte de evene-
mang som erbju-
dits gratis exem-
pelvis scensamtal, 
kulturlov, lunch-
lyriker med mera. 
Därför är siffran för 
total publik rele-
vant, vilken ham-
nar på 82 629. 

 

48



Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Publik vid 
föreställningar 
för barn och 
ungdom 
 
 
 
 

22 961 
 

 

SMoT nådde inte 
fullt målet för 
publik vid föreställ-
ningar för barn och 
unga trots succéer 
såsom Tordyveln 
flyger i skym-
ningen, FLOW och 
Barnens bästa. 
Anledningen är 
pandemieffekter 
då det har varit 
svårt att locka till-
baka skolor till 
Spira. Ingen verk-
samhet hölls för 
barn under januari 
månad med anled-
ning av restriktion-
erna. 

 

 Andel delta-
gare som slutför 
kurs inom folk-
högskolan 
 
 
 
 

89 % 
 

 

De deltagare som 
finns med i utfallet 
är de som påbörjat 
studier läsåret 
2021/2022. 89 % 
fullföljde sina stu-
dier med resultatet 
godkänd. Relativt 
många avhopp på 
vissa kurser, fram-
för allt allmän kurs.  

 

 Andel elever 
på naturbruks-
programmet 
som slutför sin 
utbildning med 
godkänd 
examen 
 
 
 
 

83 % 
 

 

En stor försämring 
av siffrorna för 
Stora Segerstad 
2022. Till stor del 
beror detta på 
effekter av distans-
undervisningen 
som rådde under 
lång tid för dessa 
studenter. För en 
del elever har det 
varit svårt att stu-
dera under dessa 
förhållanden samt 
svårt att hinna läsa 
i kapp ej godkända 
kurser. Det var 
svårt att ge ele-
verna extra an-
passningar som vi 
annars gör. Ten-
hult nådde nästan 
målet (89 %). Stor 
andel av de som 
inte lyckas nå yr-
kesexamen har 
fått reducerade 
studieplaner, ofta 
på grund av psy-
kisk ohälsa.  
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

 Antal kom-
muner i länet 
som Smålands 
Musik och 
Teater genom-
fört föreställ-
ningar i 
 
 
 
 

13 
 

 

SMoT har besökt samtliga länets 13 kommuner med föreställningar under 
2022. Samtliga kommuner har tagit del av produktioner för barn och unga 
och 12 av länets kommuner har tagit del av föreställningar riktade till vuxna. 

 SMOT Antal 
samverkansav-
tal med kommun 
 
 
 
 

2,00 
 

 

Samverkansavtal 
finns med två av 
länets kommuner 
men 2022 blev 
andra året av lö-
pande möten med 
länets kulturchefer, 
där syftet var att 
ytterligare stärka 
kulturen i länet. 
Fokus har varit att 
hitta samsyn, för-
stå varandras be-
hov och uppdrag 
för att sedan göra 
kulturell skillnad 
för de som bor och 
vistas i kommu-
nerna. 
 

 

 Andel över-
tidstimmar i för-
hållande till 
totalt utförd 
arbetstid % 
 
 
 
 

1,3 % 
 

 

All övertid hante-
ras i dialog mellan 
medarbetare och 
närmsta chef. Ut-
fallet för 2022 är 
under målvärdet. 
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

 
Personalom-
sättning (andel 
externa av-
gångar exkl 
pension) 
 
 
 
 

6,9 % 
 

 

Personalomsätt-
ningen i de fem 
verksamheterna är 
något större jäm-
fört med året in-
nan. Inom admi-
nistrationen på 
verksamhetsområ-
det blir det stor 
procentuell föränd-
ring när en person 
i en liten enhet slu-
tar, vilket har skett 
under 2022. 

 

 Andel med-
arbetarsamtal 
 
 
 
 

53 % 
 

 

Nytt för 2022 var 
att medarbetar-
samtalen ska ge-
nomföras och sig-
neras digitalt i 
Region Jönkö-
pings läns Lärande 
och kompetens-
portal (LoK). Alla 
chefer inom reg-
ional utveckling 
har erbjudit samt-
liga medarbetare 
medarbetarsamtal 
men inte registre-
rat detta i LoK. 
Samtal som inte 
dokumenterats i 
det nya systemstö-
det kommer inte 
med i beräkningen 
av mätetalet vilket 
förklarar det låga 
utfallet. Under 
2023 förväntas alla 
samtal genomfö-
ras med det nya 
systemstödet. 

 

 
 Andel hel-

tidsanställda 
 
 
 
 

76 % 
 

 

Andelen heltidsan-
ställda är i stort 
sett oförändrad 
jämfört med året 
innan. Deltidsan-
ställda finns fram-
förallt på de fyra 
skolorna och är 
personer som ar-
betar nära eller 
med elever. Det är 
bland annat inom 
kök och service på 
skolorna men 
också fritids- och 
elevassistenter 
samt en del lärare 
i udda ämnen på 
folkhögskolorna. 
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Mätetal Resultat Analys Diagram 

 
 Personal-

hälsa - sjukfrån-
varo 
 
 
 
 

4,6 % 
 

 

Sjukfrånvaron, 
både lång och 
kort, har ökat jäm-
fört med förra året. 
Ökningen är något 
större bland kvin-
nor än bland män. 
Flera har varit 
sjuka i samband 
med högre smitt-
spridningar i sam-
hället i både Co-
vid-19 och andra 
influensaliknande 
symptom. Den 
högsta sjukfrånva-
ron var i början av 
året. 

 

 Ekonomi i 
balans 
 
 
 
 

19 223 tkr 
 

 

 

 
 
Regional utveckling (ANA) +19,2 mnkr 
A. Verksamhetsområdet Utbildning och kultur (+8,6 mnkr) 
Verksamhetsområdet har en positiv budgetavvikelse på ca 8,6 mnkr efter december månad. 
Folkhögskolornas budgetavvikelse är positiv och uppgår till 1,6 mnkr och beror till största delen på högre 
statsbidrag än budgeterat bland annat för fler deltagarveckor. Även lägre personalkostnader än budgeterat med 
anledning av vakanser bidrar till den positiva budgetavvikelsen. 
Verksamheten vid SMoT uppvisar en positiv budgetavvikelse med 4,6 mnkr. Den beror framför allt på en del 
vakanser under året, vilket har lett till lägre personalkostnader än budgeterat. Intäkterna överstiger budget bland 
annat med anledning av att flera produktioner har sålt mer biljetter än beräknat och det har varit fler konferenser 
och uthyrningar under hösten än budgeterat. Även statsbidragen har blivit högre än budgeterat. 
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt kulturprojekten har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. I sam-
band med bokslutet har en teknisk justering angående konstens värde gjorts vilket medförde att nettoavvikelsen 
minskade med 3,5 mnkr men detta vägs upp av flera positiva avvikelser som bland annat lägre personal- och 
verksamhetskostnader än budgeterat med anledning av vakanser inom verksamheten och högre statsbidrag än 
budgeterat. 
Bidragsgivning en positiv budgetavvikelse med ca 1,2 mnkr. Vilket främst förklaras av att ersättningen till folkhög-
skolor för deltagare från F län inte beräknas uppgå till budgeterat belopp. De administrativa kostnaderna visar en 
positiv budgetavvikelse på 0,4 mnkr bland annat beroende på lägre lönekostnader än budget. 
Naturbruksskolorna är inte anslagsfinansierade och respektive skolas resultat balanseras vid årets slut som möter 
tidigare års upparbetade resultat. Båda skolorna märker av minskade eller helt uteblivna ersättningar från kom-
munerna för tilläggsbelopp och boendestöd för elever i behov av särskilt stöd. Likaså har båda skolorna fått högre 
driftkostnader med anledning av kraftiga prisökningar för bland annat konstgödsel, foder och diesel. Men de har 
också fått ökade intäkter vid försäljning av mjölk och kött som i mångt och mycket kompenserat för ökade drift-
kostnader i jord- och skogsbruket. 
Tenhults naturbruksgymnasium uppvisar ett negativt resultat med ca -1,7 mnkr. Det negativa resultatet beror på 
flera delar, bland annat lägre elevintäkter samt att verksamheten under året har tagit kostnader av engångskarak-
tär för inventarier i samband med att ett nytt djurvårdshus byggs. 
Stora Segerstads naturbrukscentrum visar ett positivt resultat med 2,9 mnkr som till stor del kan förklaras med 
poster av engångskaraktär. Under slutet av året såldes två skogsmaskiner och försäljningsintäkten lades i sin hel-
het in i resultatet med anledning av att de var helt avskrivna. Likaså har återstoden av ett projektbidrag återförts 
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verksamhetens ekonomi samt att högre intäkter i jordbruket bidrar till det positiva resultatet. 
B. Centrala anslag (+10,6 mnkr) 
Här redovisas: 
- Regionala utvecklingsmedel 
- Nämndens egna kostnader 
Den positiva budgetavvikelsen med 10,6 mnkr förklaras genom att regionala utvecklingsmedel har under året för-
delats i projekt, evenemangsstöd samt krisresidens med ca 8,1 mnkr och ca 2,6 mnkr har återförts från avslutade 
projekt. Nämndens egna kostnader visar en liten positiv avvikelse. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
Delegationsordning - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2023-2026 
Diarienummer: RJL 2022/3442 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Fastställa delegationsordning för nämnd arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet 2023-2026 att gälla från och med 2023-03-01.  

Sammanfattning  
Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller 
anställd hos regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. Vid delegering till förvaltningschef får nämnden 
överlåta åt denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att 
fatta beslutet. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-12-22 
• Delegationsordning - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet daterad 2022-12-22 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2022-12-22 RJL 2022/3442 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Delegationsordning - Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 2023-2026 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Fastställer nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
delegationsordning 2023-2026 att gälla från och med 2023-03-01.  

Sammanfattning  
Nämnden får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, ersättare eller anställd 
hos regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en  
viss grupp av ärenden. Vid delegering till förvaltningschef får nämnden överlåta 
åt denne att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom regionen att fatta beslutet. 

Information i ärendet 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden uppdra åt presidiet, ett utskott, en  
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en  
viss grupp av ärenden. 
 
Av 7 kap. 5 § kommunallagen framgår att nämnden får uppdra åt en anställd hos 
regionen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. 
 
Det framgår vidare 7 kap. 6 § kommunallagen att om en nämnden med stöd av 5 § 
uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta 
beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan 
anställd inom regionen att fatta beslutet. 
 
Enligt 6 kap. 38 § kommunallagen får beslutanderätten inte delegeras när det 
gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, ärenden som väckts genom 
medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller ärenden som enligt lag 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/3442 

 
 

 

eller annan författning inte får delegeras. 
 
Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när 
det gäller ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap., ärenden 
där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas, ärenden om 
upphandling, eller ärenden om valfrihetssystem. 
 
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av  
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad  
ram/investeringsplan för berörd verksamhet. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-12-22 
• Delegationsordning - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet daterad 2022-12-22 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret – Regiondirektör, kansli 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Jane Ydman 
Regiondirektör 

Siw Kullberg  
Kanslidirektör 
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DELEGATIONSORDNING 1(7)  
2022-12-22 RJL 2022/3442 

 
  
  
  
  

   

Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 121902 

Delegationsordning Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
 

1. Allmänt 

Grunder för delegering av beslut 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. 
 
Vidare framgår det av 7 kap. 5 § kommunallagen att nämnden får uppdra åt en 
anställd hos Region Jönköpings län att besluta på nämndens vägnar i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden.  
 
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av 
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad 
ram/investeringsplan för berörd verksamhet. 

Beslut som inte får delegeras 
Av 6 kap. 38 § kommunallagen framgår att beslutsrätten i följande ärenden inte 
får delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 

Vidaredelegering 
Regiondirektören har ställning som förvaltningschef. Beslut som delegeras till 
förvaltningschef får vidaredelegeras i de fall nämnden godkänt detta, vilket fram- 
går av delegationsordningen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. Därutöver 
är vidaredelegering inte tillåtet. Detta framgår av 7 kap. 6 § kommunallagen. 
 
Formell vikarie för delegat erhåller dennes delegation. 
Delegat kan hänskjuta beslutsfattandet till den som gett delegationen. 
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 DELEGATIONSORDNING 2(7) 

 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 121902 

 

Undertecknade av handlingar i nämndens namn 
Avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller av utskottet på 
delegation ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice 
ordföranden samt kontrasigneras av regiondirektören, vid dennes förfall av 
ekonomidirektör. 
 
Befattningshavare som fattar beslut på delegation undertecknar de handlingar som 
är en följd av beslut som vederbörande fattat. 
 

Diarieföring av delegationsbeslut 
Delegaten ansvarar för att beslutet diarieförs. 
 

Anmälan av delegationsbeslut 
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid  
nästkommande sammanträde, såvida annat inte anges i delegationsordningen 
nedan. Beslut som regiondirektören har vidaredelegerat ska av beslutsfattaren 
anmälas till regiondirektören, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. 
Anmälan ska ske på för ändamålet särskild framtagen blankett. 
 

Verkställighetsbeslut 
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar regionens  
tjänstemän s.k. verkställighetsbeslut eller verkställighetsåtgärder.  
Med verkställighet avses åtgärder som en tjänsteman utför i den dagliga 
verksamheten och inom ramen för de arbetsuppgifter som normalt ingår i 
befattningen. I det dagliga arbetet utgår verkställighet ofta från beslut som 
regleras i lag eller avtal. För att ett beslut ska ses som verkställighet får det inte 
föreligga några alternativa lösningar av principiell och övergripande natur. Det 
måste också finnas politiskt fastställda mål för verksamheten samt en politiskt 
fastställd ekonomisk ram. De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen 
och för i budgeten eller i annat beslut fastställt ända- mål betraktas som 
verkställighetsbeslut. Detta gäller också beslut som rör förvaltningen och 
regionens interna förhållanden. 
 
Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 
 

Jäv 
Vid både delegationsbeslut och verkställighet gäller jävsreglerna i kommunalla- 
gen och förvaltningslagen. 
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 DELEGATIONSORDNING 3(7) 

 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 121902 

2. Delegering till presidiet 
 
2.1 Rätt att besluta om deltagande i kurser, konferenser, utbildning o dyl. för 

nämndens ledamot/ersättare inom och utanför riket 
 

2.2 Rätt att besluta om avstängning av elev i gymnasieskola, kommunal  
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 17 och  
19 §§ skollagen 
 

2.3 Rätt att besluta om avstängning av elev i folkhögskola 
 
 

 
 

3. Delegering till ordföranden 
 
3.1 Rätt att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden enligt 

6 kap. 39 § kommunallagen 
Anm. Vid ordförandens förfall fattar vice ordföranden beslut 
 

 
 

4. Delegering till regiondirektören 
Regiondirektörens rätt att fatta beslut på delegation samt besluta om  
vidaredelegering framgår av tabellen nedan. 
 
Därtill utövar regiondirektören, som regionens främsta tjänsteman och enda  
förvaltningschef, den operativa ledningen av regionens verksamheter och ansvarar 
för att dessa bedrivs i enlighet med politiska riktlinjer och fastställda budgetar. 
 
Företrädarskap allmänt 
4.1 Beslut Får vidaredelegeras 

4.1.1 Rätt att motta delgivning 
 

Ja 

4.1.2 Rätt att utse befattningshavare med rätt att teckna 
regionens firma i olika ärenden 
 
 

Nej 
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 DELEGATIONSORDNING 4(7) 

 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 121902 

4.1.3 Rätt att besluta om yttranden i ärenden av mindre 
principiell natur där regionen är remissinstans 

Ja 

4.1.4 Förändring av ANA:s utgiftsramar till följd av 
avtal, politiska beslut, aktivering av investeringar, 
tekniska justeringar och motsvarande så länge 
detta inte kommer i konflikt med 6 kap. 38 § 
kommunallagen. 

Ja 

 
 

Upphandling, försäljning 
4.2 Beslut Får vidaredelegeras 

4.2.1 Upphandling av varor och tjänster, i enlighet  
med beslutad budget 

Ja 

 
 

Gymnasieutbildning 
4.3 Beslut Får vidaredelegeras 
4.3.1 Rätt att besluta om plan för utbildning och 

individuell studieplan enligt 17 kap. 7 § 
skollagen (2010:800) 

Ja 

4.3.2 Rätt att besluta om behörighet och mottagande 
enligt 17 kap. 14 § skollagen 

Ja 

4.3.3 Rätt att besluta om vilka kurser som ska erbjudas 
som programfördjupning och  
individuellt val enligt 4 kap. 6 och 7 §§ 
gymnasieförordningen (2010:2039) 

Ja 

4.3.4 Rätt att besluta om arbetsplatsförlagt lärande 
enligt 4 kap. 12-13 §§ gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.5 Rätt att besluta om antal undervisningstid enligt 4 
kap. 22§ gymnasieförordningen 

Ja 
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 DELEGATIONSORDNING 5(7) 

 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 121902 

4.3.6  Rätt att besluta om urval och behörighet enligt 6 
kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.7 Rätt att besluta om skolförläggning enligt 6  
kap. 5 § gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.8 Rätt att besluta om urval till nationella program 
och fri kvot enligt 7 kap. 2-3 §§ 
gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.9 Rätt att preliminärt besluta om antagning enligt 7 
kap. 7 § gymnasieförordningen 

Ja 

4.3.10 Rätt att besluta om antagning vid senare tidpunkt 
samt byte av studieväg enligt 7 kap. 8-9 §§ 
gymnasieförordningen 

Ja 

 
 

Folkhögskola 
4.4 Beslut Får vidaredelegeras 
4.4.1 Beslut om tillfällig avstängning fram till det att 

nämnden prövat ärendet 
Ja 

 
 

Regional utveckling 
4.5 Beslut Får vidaredelegeras 
4.5.1 Rätt att besluta om förlängning av regionala 

utvecklingsprojekt 
Ja 

4.5.2 Rätt att träffa överenskommelser kring projekt 
med högst tre års varaktighet och ett sammantaget 
åtagande om högst 150 000 kr 

Ja 
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 DELEGATIONSORDNING 6(7) 

 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 121902 

4.5.3 Rätt att bevilja företagsstöd enligt förordningen 
(2000:284) om stöd till kommersiell service och 
förordningen (2015:210) om statligt stöd för att 
regionalt främja små och medelstora företag 
 
(Beloppsgräns upp till 150 000 kronor) 

Ja 

4.5.4 Rätt att bevilja projektbidrag enligt förordningen 
(2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom 
den regionala tillväxtpolitiken 
 
(Gäller insatser som är avgränsade från den 
ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi 
och arbetsinsats) 
 
(Beloppsgräns upp till 150 000 kronor) 

Ja 

 
 

Kultur 
4.6 Beslut Får vidaredelegeras 
4.6.1 Rätt att besluta om bidrag till studiedistrikt (enligt 

riktlinjerna för bidragsgivning) 
Ja 

4.6.2 Rätt att besluta om arrangörsbidrag (enligt 
riktlinjerna för kulturbidrag) 

Ja 

4.6.3 Rätt att ingå, underteckna och säga upp avtal om 
samarbete, partnerskap och dylikt inom  
Smålands musik och teaters  
verksamhet 

Ja 

4.6.4 Rätt att hyra ut och sälja produktioner inom 
Smålands musik och teaters verksamhet 

Ja 
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 DELEGATIONSORDNING 7(7) 

 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.2 
Kapitel    Dokument ID 121902 

Dataskyddsförordningen 
4.7 Beslut Får vidaredelegeras 
4.7.1 Rätt att förordna Dataskyddsombud Nej 

4.7.2 Rätt att ingå, underteckna och säga upp 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Ja 

4.7.3 Rätt att helt eller delvis avslå begäran om de 
registrerades rättigheter, avseende registerutdrag, 
rättelse, radering, begränsning, dataportabilitet 
och invändning enligt 15 – 18 och 20 - 21 artikel 
dataskyddsförordningen 

Ja 

4.7.4 Rätt att anmäla personuppgiftsincident som ej 
osannolikt medför en risk för fysiska personers 
fri och rättigheter till  
Datainspektionen enligt 33 artikel 
dataskyddsförordningen 

Ja 

 

Allmänna handlingar 
4.8 Beslut Får vidaredelegeras 
4.8.1 Beslut att helt eller delvis avslå begäran att ta del 

av allmän handling 
Ja 

 

Övrigt 
4.9 Beslut Får vidaredelegeras 
4.9.1 Besluta om avvisning av för sent  

inkommen överklagan av beslut 
Ja 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 11  
 
Projekt - Constr:ACT klimatneutral bygg – och 
fastighetssektor 
Diarienummer: RJL 2022/3327 

Per Eriksson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Energikontor Norra Småland högst 2 574 000 kr under 
förutsättning att övrig finansiering beviljas. 

2. Budgetposterna i ansökans budget fastställs då samtliga finansiärer 
tagit beslut om finansiering. 

3. Finansiering sker från statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Bygg- och fastighetssektorn svarar för en stor del av Sveriges totala 
energianvändning och växthusgasutsläpp. Uppvärmning och byggprocessen 
står för majoriteten av dessa.  
Syftet med projektet är att svara upp mot utmaningen att minska 
energianvändning och växthusgasutsläpp hos aktörer inom bygg- och 
fastighetssektorn med det långsiktiga målet att vara klimatneutrala till 2045 
och samtidigt göra länets företag mer konkurrenskraftiga. Målgruppen är 
små och medelstora företag för hela värdekedjan för bygg- och 
fastighetssektorn i Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 
• Ansökan om stöd daterad 2022-12-20 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-12-20 RJL 2022/3327 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Constr:ACT - Klimatneutral bygg- och 
fastighetssektor 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Energikontor Norra Småland högst 2 574 000kr under 
förutsättning att övrig finansiering beviljas. 

2. Budgetposterna i ansökans budget fastställs då samtliga finansiärer tagit 
beslut om finansiering. 

3. Finansiering sker från statliga 1:1-medel. 
 

Sammanfattning  
Bygg- och fastighetssektorn svarar för en stor del av Sveriges totala 
energianvändning och växthusgasutsläpp. Uppvärmning och byggprocessen står 
för majoriteten av dessa.  
Syftet med projektet är att svara upp mot utmaningen att minska 
energianvändning och växthusgasutsläpp hos aktörer inom bygg- och 
fastighetssektorn med det långsiktiga målet att vara klimatneutrala till 2045 och 
samtidigt göra länets företag mer konkurrenskraftiga. Målgruppen är små och 
medelstora företag för hela värdekedjan för bygg- och fastighetssektorn i 
Jönköpings län. 
Genom kunskapshöjande aktiviteter såsom seminarium, kartläggning av goda 
exempel, studiebesök, kommer kunskapsnivån öka inom målgruppen för hur de 
effektivt kan arbeta med att minska sin energianvändning och sina 
växthusgasutsläpp. Insatser för att främja innovation och samverkan, såsom 
workshops med olika aktörer inom branschen och test och utvärdering av nya 
verktyg och arbetssätt kommer öka branschens innovationsförmåga och 
handlingskraft till gemensamma satsningar. 

Information i ärendet 
Energikontor Norra Småland har under år 2021 och 2022 genomfört två förstudier 
för att undersöka hur bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län kan minska sin 
klimatpåverkan. 
Resultaten visade att flera hinder försvårar sektorns klimatomställning och att 
dessa bäst överkoms genom att samverka. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/3327 

 
 

 

Att stötta aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen att öka takten i sitt arbete 
mot minskade växthusgasutsläpp är en viktig del i vägen framåt, då det enligt 
förstudien är ett arbete som många av de små och medelstora företagen kämpar 
med att driva själva. Eftersom bygg- och fastighetsbranschen är hårt 
konkurrensutsatt så hålls inte naturligt en öppen dialog mellan parterna, vilket gör 
att branschen inte haft ett gemensamt forum där de effektivt kan gå framåt i frågan 
om att minska klimatpåverkan. Samverkan, resurser, innovation och kompetens 
efterfrågas i arbetet och det är dessa bitar projektet kan bidra med att få på plats.   
 
I förstudien framkom att branschens aktörer såg ett stort värde av att en oberoende 
part ansvarar för koordineringen och därför bildades en medlemsfinansierad ideell 
förening bestående av aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län, 
med Energikontoret som oberoende, koordinerande part. Projektets målgrupp är 
alla små och medelstora företag i Jönköpings län och alla aktiviteter som utförs i 
genomförandeprojektet kommer att vara tillgängliga för och riktas till hela 
projektets målgrupp. Den nybildade föreningen tillhör denna målgrupp men utgör 
bara en del av den. Däremot utgör föreningen en bra grund och kontaktyta för att 
nå ut till många aktörer i branschen. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 
• Ansökan om stöd daterad 2022-12-20 

 

Beslut skickas till 
Energikontor Norra Småland 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Anna Olsson  
sektionschef 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Klimatneutral bygg- och fastighetssektor 
Ansökansid: 420522 
Ärendeid: 20360013 
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag: 2022-12-19 
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Region Jönköpings Län Org.Nr: 232100-0057 
BOX 1024 
55111 JÖNKÖPING 
Sverige 

Antal anställda: 10000 

  
Arbetsställe  
Namn: Landstingets Kansli Jönköping Arb.ställenr.: 19235886 
Postadress: 
Box 1024 
55111 Jönköping 

Besöksadress: 
Husargatan 4 
55453 Jönköping 

 Region: Jönköping 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?  
Ja 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF?  
Ja 
 
Hemsida  
https://www.rjl.se/energikontoret  
 
 
1.3 Samverkanspart 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankgiro 
Kontonummer:  935-2683 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Bygg- och anläggningssektorn har tagit fram en färdplan med målet att nå netto nollutsläpp av 
växthusgaser 2045. Färdplanen täcker hela värdekedjan från tillverkning av material/produkter 
till drift, förvaltning och demontering av fastigheter. Av Boverkets senaste miljöindikator 
framgår att bygg- och fastighetssektorns CO2-utsläpp uppgår till 21 % av Sveriges totala CO2-
utsläpp, vilket är en ökning sedan senast tillfället om än marginell. Klimatomställningen går 
alldeles för långsamt och dessvärre också åt fel håll. Omställningen behöver accelerera kraftigt 
för att klara målen i färdplanen, samt de regionala mål som finns i Jönköpings läns klimat- och 
energistrategi. 2019 svarade bygg- och fastighetssektorn för ca 34 % av Sveriges totala 
energianvändning där uppvärmning och byggprocessen stod för majoriteten av användningen. 
Dessutom pekar EU:s färdplan för hållbar ekonomi ut att utformningen av byggnader behöver 
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ligga i linje med den cirkulära ekonomin, något som bygg- och fastighetssektorn är långt ifrån 
att uppfylla idag då sektorn genererar hela 35 % av allt avfall i Sverige. 
 
För att kunna sätta in så effektiva insatser som möjligt är det bra att veta var de största 
klimatutsläppen uppkommer. Sett till en byggnads livscykel härrör utsläppen främst till 
uppvärmningsfasen och byggprocessen även inräknat processer såsom materialproduktion. 
Forskning som granskat byggprocessen för ett flerfamiljshus av betong visar att 
klimatbelastningen under byggprocessen är lika stor som vid drift av huset under 50 år. 
Dessutom står ingående material för 84 % av klimatbelastningen från byggprocessen (varav 
betong 50 %). Arbetsprocesser och transporter på själva byggarbetsplatsen står för endast 16 % 
(IVA och Sveriges Byggindustrier, 2014). Det visar på vikten av att inte bara fokusera på låg 
energianvändning för att minska växthusgasutsläppen utan också att fokusera på byggprocessen 
och ingående byggmaterial. 
 
Men kännedom om utsläpp är inte tillräckligt för att få till förändring. Energikontor Norra 
Småland har därför under loppet av två år genomfört två förstudier för att undersöka varför 
bygg- och fastighetssektorn i länet har svårt att minska sin klimatpåverkan och vad som kan 
göras åt det. De främsta utmaningarna är bristen på kunskap om hur man i praktiken kan 
minska sina utsläpp, merkostnader för att åstadkomma det samt att beställare och kunder 
ställer för låga klimatkrav och mest fokuserar på pris. Aktörerna är överens om att branschen 
behöver samverka med varandra för att kunna överkomma dessa hinder. Eftersom branschen är 
så hårt konkurrensutsatt så har inte en öppen dialog mellan parterna funnits förutom rena 
affärsrelationer. 
 
Som ett direkt resultat av Energikontor Norra Smålands arbete har nu branschen etablerat ett 
samverkansforum i form av en ideell förening för minskad klimatpåverkan, vilket är ett oerhört 
viktigt första steg för ökad samverkan för klimatneutralitet. Initialt har medlemsbasen främst 
varit koncentrerad till Jönköping då det underlättade uppstarten. Men intresse finns från flera 
aktörer i hela länet och föreningen ska enligt stadgarna verka i hela länet. För att nyttja det 
momentum som branschens nybildade förening innebär och för att dra nytta av den kontaktyta 
gentemot branschen som föreningen möjliggör, ser vi att ett genomförandeprojekt riktat till 
Jönköpings läns alla aktörer i bygg- och fastighetssektorns värdekedja* kan göra stor skillnad 
för att nå klimatmålen. Genomförandeprojektets fokus på att stötta branschen i att öka takten i 
sitt klimatarbete genom att rikta in sig på deras identifierade utmaningar ligger också i linje 
med utlysningens inriktning. 
 
*Med bygg- och fastighetssektorns värdekedja menas alla de aktörer som gör affärer med 
varandra eller på annat sätt påverkar och styr utvecklingen av byggnader, från konstruktion och 
design, tillverkning av material och produkter som används i byggskedet, till byggnation, 
förvaltning, drift och underhåll samt till slutlig demontering av en byggnad. 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Bygg- och fastighetssektorn svarade 2019 för ca 34 % av Sveriges totala energianvändning och 
21 % av Sveriges växthusgasutsläpp. Uppvärmning och byggprocessen står för majoriteten av 
dessa.  
 
Syftet med projektet Constr:ACT är att svara upp till utmaningen att minska energianvändning 
och växthusgasutsläpp hos aktörer inom bygg- och fastighetssektorn med det långsiktiga målet 
att vara klimatneutrala till 2045. Målgruppen är små och medelstora företag för hela 
värdekedjan för bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län. 
 
Genom kunskapshöjande aktiviteter såsom seminarium, kartläggning av goda exempel, 
studiebesök, kommer kunskapsnivån öka inom målgruppen för hur de effektivt kan arbeta med 
att minska sin energianvändning och sina växthusgasutsläpp. Insatser för att främja innovation 
och samverkan, såsom workshops med olika aktörer inom branschen och test och utvärdering 
av nya verktyg och arbetssätt kommer öka branschens innovationsförmåga och handlingskraft 
till gemensamma satsningar. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Tillägg till den sammanfattande beskrivningen 
Att stötta aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen att öka takten i sitt arbete mot minskade 
växthusgasutsläpp är en viktig del i vägen framåt, då det enligt förstudien är ett arbete som 
många av de små och medelstora företagen kämpar med att driva själva. Eftersom bygg- och 
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fastighetsbranschen är hårt konkurrensutsatt så hålls inte naturligt en öppen dialog mellan 
parterna, vilket gör att branschen inte haft ett gemensamt forum där de effektivt kan gå framåt i 
frågan om att minska klimatpåverkan. Samverkan, resurser, innovation och kompetens 
efterfrågas i arbetet och det är dessa bitar vi ser att projektet kan bidra med att få på plats.   
 
Bakgrund 
Energikontor Norra Småland har under år 2021 och 2022 genomfört två förstudier för att 
undersöka hur bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län kan minska sin klimatpåverkan. 
 
Resultaten visade att flera hinder försvårar sektorns klimatomställning och att dessa bäst 
överkoms genom att samverka. Resultatet visade att en ideell förening med medlemsavgifter 
som bas skulle ha bäst förutsättningarna att möta behovet av en samverkansyta för 
erfarenhetsutbyte. För att möta behovet av kompetenshöjning och stärkt innovationskapacitet 
skulle dock föreningen initialt (de första åren då medlemsavgifterna inte räcker till) behöva 
kroka arm med andra aktörer. I förstudien framkom att de såg ett stort värde av att en 
oberoende part ansvarar för koordineringen och därför bildades en medlemsfinansierad ideell 
förening bestående av aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i Jönköpings län, med 
Energikontoret som oberoende, koordinerande part. 
 
Vi ser att ett genomförandeprojekt med Energikontor Norra Småland som projektägare kan 
möta flera nyttor. Utöver att möta behovet av ökad kompetens inom energieffektivisering, 
materialval, återbruk och beställarkrav, som bygg- och fastighetssektorn i länet efterfrågat, kan 
projektet kroka arm med och dra nytta av den nybildade föreningen för att effektivt nå ut till de 
behovsägande aktörerna. För att förtydliga, projektets målgrupp är alla små och medelstora 
företag i Jönköpings län och alla aktiviteter som utförs i genomförandeprojektet kommer att 
vara tillgängliga för och riktas till hela projektets målgrupp. Den nybildade föreningen tillhör 
denna målgrupp men utgör bara en del av den. Däremot ser vi att föreningen utgör en bra grund 
och kontaktyta för att nå ut till många aktörer i branschen. 
 
Detta upplägg ligger i linje med tidigare förstudier som vi fått finansiering för och vi ser det som 
naturligt att resultatet (dvs. bildandet av en förening för samverkan) kommer till nytta i ett nytt 
genomförandeprojekt. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Den primära målgruppen för projektet är små och medelstora företag i form av alla de aktörer 
som gör affärer med varandra eller på annat sätt påverkar och styr utvecklingen av byggnader, 
inom hela kedjan för bygg- och fastighetssektorn. Detta omfattar bl.a. materialleverantörer, 
bygghandlare, arkitekter, konstruktörer, installatörer, byggentreprenörer, fastighetsbolag, 
kommuner, regioner,  rivningsentreprenörer och avfallsbolag. 
 
Enligt Sveriges byggindustrier var 9,6 % av de som arbetade i byggindustrin år 2018 kvinnor. 
Statistiken skiljer sig dock åt inom olika yrkesområden. I kategorin Yrken med krav på 
fördjupad högskoleutbildning är andelen kvinnor strax under 40% och i yrken med krav på 
kortare högskoleutbildning är andelen kvinnor ca 16%. I fastighetsbranschen är det enligt 
Fastighetsägarna en jämnare könsfördelning med ca 40% kvinnor och 60% män, även där 
finner man fler kvinnor i tjänstemannayrken där 56% är kvinnor. Siffrorna över andelen kvinnor 
med fördjupad högskoleutbildning ligger i linje med andelen kvinnor som deltagit i 
Energikontor Norra Smålands tidigare genomförda förstudier, nämligen ca 41%. Många av 
dessa kvinnor har ansvar för sin organisations hållbarhetsarbete. Enligt en kartläggning är 77 % 
av svenska hållbarhetschefer kvinnor (Källa: Aktuell Hållbarhet, 2022). Av detta drar vi 
slutsatsen att det är enklare att uppnå en jämns könsfördelning när många av deltagarna utgörs 
av personer med ansvar för hållbarhetsfrågor. Men projektets målgrupp är bredare än 
hållbarhetschefer. Det är därför av stor vikt att många olika personer med olika roller behöver 
nås av projektets aktiviteter för att projektmålet ska nås. Därmed blir det även viktigare men 
också mer komplext att säkerställa en jämn könsfördelning och mångfald (se mer hur vi 
hanterar detta under avsnittet om de globala målen). Generellt finns det dock fortsatt potential 
till förbättring att nå personer med utländsk bakgrund. 
 
Avseende den geografiska spridningen på de företag som vi i våra tidigare förstudier varit i 
kontakt med har den varit något fokuserad kring Jönköping med omnejd. Förstudiernas fokus 
på att få till en samverkan underlättades av fysiska möten, vilket dock fick till följd att 
deltagande företag främst kom ifrån Jönköping. Det här bedöms inte vara ett hinder i det 
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kommande genomförandeprojektet främst tack vare att det redan finns ett stort intresse från 
aktörer i övriga länet, som vi ännu inte hunnit ta vidare. Dessutom har föreningens befintliga 
medlemmar uttryckt att de vill att deras leverantörer ska bli medlemmar och när föreningen 
växer får projektet lättare att nå ut till fler i länet. 
 
Målgruppens behov utifrån våra förstudier är att få möjlighet att arbeta tillsammans över 
branschgränserna istället för att som nu arbeta i sina egna stuprör. I många av företagen finns 
det inte en person som arbetar med hållbarhet på heltid, utan det är en del av personens tjänst. 
Det gör att arbetet ofta prioriteras ner och personen blir lätt ensam i sitt arbete för hållbarhet. 
Inte sällan anses personen lite besvärlig i ett företag där vinstmarginalerna är låga och där 
ekonomin ligger betydligt högre på agendan, åtminstone kortsiktigt. Att både ge dessa 
människor en plats att samverka och gemensamt höja sin kompetens samt en plats där man får 
känna att man är en viktig del i ett sammanhang för att nå klimatneutralitet och ökad 
energieffektivisering, är till hjälp i deras arbete. Vad målgruppen vill samverka kring och vilka 
aktiviteter som projektet bör anordna kommer under hela projektet styras av vad målgruppens 
behov är för tillfället (inom ramen för Tillväxtverkets utlysning). Då projektet spänner över 3 år 
kommer behovet definitivt förändras under projektets gång. Därför är det viktigt att 
kontinuerligt stämma av vilka behov målgruppen har. Genom att Energikontoret koordinerar 
samt ingår i styrelsen för den nybildade föreningen kommer vi ha god insyn i vad bygg- och 
fastighetsaktörer i länet har på gång och planerar. 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
Projektmål 
Efter projektslut har kunskapsnivån ökat inom bygg- och fastighetsbranschen i Jönköpings län 
för hur de kostnadseffektivt kan arbeta med att minska sina växthusgasutsläpp och 
energieffektivisera både processer och fastigheter sett till hela livscykeln av en fastighet. Nya 
samarbeten* har etablerats och benägenheten inom branschen att testa nya verktyg, arbetssätt 
och innovationer har ökat.   
 
*Samarbete kan vara mellan företag inom bygg- och fastighetssektorn, mellan företag och 
forskningsaktörer eller mellan företag och offentlig sektor.  
 
Indikatorer för projektmål: 
 Upplevelse av ökad kunskap hos målgruppen för hur de kostnadseffektivt kan 
arbeta med att minska sina växthusgasutsläpp och energieffektivisera både processer och 
fastigheter kommer att utvärderas genom intervjuer och/eller enkäter efter varje 
kunskapshöjande aktivitet.  
 Ökad innovationsförmåga hos branschen kommer att följas upp genom att de nya 
verktyg, arbetssätt eller innovationer som aktörer inom målgruppen har testat inom ramen för 
projektet samt infört inom respektive organisation vid projektslut kommer att bokföras. 
 
För Tillväxtverkets Indikatorer, se bifogad fil. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
På medellång sikt har målgruppen fattat beslut kring investeringar och förändrade arbetssätt 
som gör att växthusgasutsläppen minskar.  
 
På lång sikt har branschen minskat sina utsläpp av växthusgaser. Målet är att bidra till att uppnå 
klimatneutralitet till 2045 från bygg- och fastighetssektorn. 
 
Utmaningar från Tillväxtverkets utlysning 
Projektet bidrar till att lösa utmaningen Låg takt i klimatomställning och utveckling för en 
bättre miljö. De kunskapshöjande aktiviteter som kommer att arrangeras och de tester av 
verktyg och innovationer som kommer att utföras kommer att bidra till att bygg- och 
fastighetsbranschen får ökad kapacitet och handlingskraft till att själva utföra de åtgärder som 
krävs för att effektivt minska sina utsläpp av växthusgaser.  
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Därutöver bidrar projektet till att lösa utmaningen Låg innovationsgrad. Genom de 
samverkansträffar och workshops som kommer att arrangeras i projektet där företag från bygg- 
och fastighetsbranschen får tillfälle att samverka med forskningsaktörer och andra 
innovationsaktörer ökas innovationskapaciteten inom sektorn. Ett resultat av detta är att idéer 
kan komma att genereras till nya samverkansprojekt som kan bidra till att lösa 
branschgemensamma utmaningar, samt att nya arbetssätt, verktyg och innovationer kan 
komma branschen till nytta. 
 
Utmaningen behov av ökad kunskap och medvetenhet inom energieffektiviseringsområdet blir 
projektets kärna. Kompetenshöjning i sig är viktigt eftersom resurserna för hållbarhetsarbete 
ofta är små i små och medelstora företag, inte minst i byggbranschen. Men vi ser även en stor 
vinst i att byggföretag och fastighetsföretag och alla utöver dem i processen att bygga eller 
renovera en fastighet samarbetar. Istället för att hitta lösningar endast i sitt område kan en 
gemensam syn och överblick ge större effekt när det gäller att minska både energi och 
klimatpåverkan. Att samverka med exempelvis kommuner och regionen blir även det en viktig 
nyckelfaktor.  
 
 
Vilka effekter kommer projektet ha för regionen? 
Resultatet kommer vara till stor nytta för regionens små och medelstora företag i hur de kan 
minska sin klimatpåverkan. Bygg- och anläggningssektorn (fastighetssektorn inkluderat) har på 
nationell nivå enats om vägen mot fossilfri konkurrenskraft, där målet är att uppnå 
klimatneutralitet till 2045. Ett genomförandeprojekt hjälper länets bygg- och fastigheter att 
uppnå branschens överenskommelse och stärker förutsättningarna för ökad konkurrenskraft. 
Företag som halkar efter i omställningsresan kommer ha svårigheter att överleva, projektet 
bidrar på så viss till en framtidssäkring bland länets företag i branschen. 
 
Avseende RUS:ens vision kopplar projektet starkt till strategin om en hållbar ekonomisk tillväxt 
i näringsliv och samhälle eftersom projektets samtliga aktiviteter har som målsättning att stärka 
länets företag med fokus på grön omställning och digitalisering för hållbar utveckling.  
 
Projektet bidrar till genomförandet av flera åtgärder i Länsstyrelsens åtgärdsprogram för 
minskad klimatpåverkan, bland annat "ökat samarbete och vägledning för näringslivet" samt 
åtgärder med målsättningen om att fler företag använder cirkulära affärsmodeller. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Projektgrupp 
Energikontor Norra Småland kommer att äga projektet. Energikontoret har övergripande 
kunskaper om hållbart byggande och vana av att leda projekt, samt ett brett kontaktnät som 
underlättar genomförandet. De roller som kommer att behövas är en projektledare (80%), en 
projektmedarbetare (60%), en ekonom (10) % och en kommunikatör (30%). Projektet kan 
bemannas med befintlig personal, någon nyanställning är inte aktuell. Projektledaren är 
ansvarig för att projektet genomförs enligt plan.  
 
Stödfunktioner inom ekonomi, administration och ledning  
Energikontor Norra Småland ansvarar för projektledning och projektadministration. 
Projektledaren och projektgruppen har inom organisationen stöd av enhetschef och teamledare 
som stöttar och följer upp projektet tillsammans med ekonom månatligen plus andra 
regelbundna avstämningar avseende budget, resurser och prioriteringar. Svårare strategiska 
prioriteringar och beslut lyfts till styrgruppen när så krävs.  
 
Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län och har därför den kompetens 
och de resurser som behövs för att göra inköp och upphandlingar genom Regionens 
upphandlingsavdelning.  
 
Styrgrupp  
Projektet kommer ha en styrgrupp som utgörs av en representant från de parter som är med och 
finansierar projektet (se nedan). Styrgruppen har till uppgift att fatta strategiska beslut som rör 
projektet, följa projektet, ansvara för ekonomi- och målstyrning samt se till att 
hållbarhetsaspekterna integreras i projektet. De fattar beslut om projektets innehåll av 
innovations- och kunskapshöjande aktiviteter samt vilka verktyg, arbetssätt och innovationer 
som ska köpas in och testas i projektet. Styrgruppen kommer ha regelbundna avstämningar 

71



under projekttiden. Vid val av styrgruppsrepresentanter kommer jämställdhetsaspekter att 
beaktas så att det blir en homogen grupp med jämn könsfördelning, samt en spridning från de 
olika företagen i målgruppen. 
Följande organisationer medfinansierar projektet och ingår därmed i projektets styrgrupp. 
 Vätterhem 
 Swegon 
 HSB Göta 
 YLAB 
 Jönköpings kommun (Tekniska kontoret) 
 Regional Jönköpings län (Regionfastigheter) 
 Ideella föreningen Samverkan för Klimatneutralt Byggande i Jönköpings län 
 
 
Hållbarhetskompetens 
Våra medarbetare är ingenjörer, samhällsvetare, kommunikatörer och beteendevetare med ett 
gemensamt intresse för hållbarhetsfrågor, oftast också med en högskoleutbildning i frågorna. 
Många har en utbildning som inkluderar projektledning och de flesta erfarenhet av att driva 
projekt sedan tidigare. En del har tidigare arbetat i näringslivet, andra med miljöfrågor i 
offentliga organisationer vilket ger oss en bred bas för att förstå våra målgrupper. Vår 
kompetens är av naturliga skäl starkast inom den miljömässiga aspekten av hållbarhet med 
Agenda 2030-målen om Bekämpa klimatförändringarna, hållbar energi för alla och hållbara 
städer och samhällen som konstanta vägledare. I alla projekt vi bedriver försöker vi också se till 
de sociala- och ekonomiska pelarna av hållbarhet och har med tiden byggt upp god kompetens 
även inom detta. Under 2021 gav vi en student inom Global utveckling i uppdrag att analysera 
vår verksamhet utifrån de globala målen och hur vi kan uppnå fler aspekter av hållbarhet genom 
våra projekt. Vi försöker att alltid skärskåda våra projektidéer utifrån frågor som "vem gynnas 
mest av våra projektresultat?", "finns det röster som vi inte hört som borde varit med i 
problemformuleringen? och "hur sätter vi samman en heterogen projektgrupp eller 
referensgrupp?".  
 
De personer som tänkta att ha rollen som projektledare och projektmedarbetare är certifierade 
som hållbarhetsledare. Projektledare har även arbetat som platschef i byggbranschen och har 
därmed god insyn i de hållbarhetsutmaningar som branschen står inför. 
 
Hållbarhetskompetens säkerställer projektets genomförbarhet och möjlighet att nå sina mål. 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Energikontor Norra Smålands ordinarie verksamhet är att driva satsningar och projekt likt detta 
till förmån för energiomställningen hos offentliga och privata aktörer i Jönköpings län. I och 
med detta har vi väl upparbetade rutiner för att hålla olika projekts ekonomiska förehavanden 
isär, samtidigt som projekten i sig samverkar med varandra för att uppnå största möjliga nytta.   
 
Liknande projekt och verksamheter 
Energikontor Norra Småland bedriver projektet RE:AGERA, där vi ger rådgivning till små och 
medelstora företag för att stötta dem i deras gröna omställning. Primär målgrupp är tillverkande 
industri och andra pandemidrabbade sektorer. RE:AGERA har inga kontaktytor med detta nya 
projekts målgrupp. Däremot kan vi dra nytta av den erfarenhet inom RE:AGERA som finns av 
att arrangera workshops och seminarium  m.m. Projekten konkurrerar inte utan drar enbart 
nytta av lärdomar från varandras arbeten. 
 
I Jönköpings län har det, som vi nämnt ovan, tidigare saknats ett samordnande forum/nätverk 
som branschen kan utbyta kunskap och erfarenheter inom. I andra delar av Sverige finns 
däremot flera regionala klimatinitiativ där bygg- och fastighetssektorn samarbetar. Vi har fört 
en dialog med flera av initiativen nedan för att få hjälp i processen att starta upp en liknande 
satsning i Jönköpings län. Vi avser i detta projekt ha en fortsatt dialog och öppnar upp för 
möjlighet till samarbete i vissa aktiviteter: 
 LFM30 - ett lokalt klimatinitiativ i Malmö 
 Östergötland bygger klimatneutralt - ett nätverk med gemensam målsättning om 
en klimatneutral värdekedja år 2045 
 Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län - en förening som 
arbetar för en hållbar bygg- och förvaltningsprocess 
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 Byggdialog Dalarna - en förening med uppdraget att stötta och utveckla 
branschen mot ett mer hållbart byggande 
 Goda Hus - en ideell förening med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns 
klimatpåverkan i Kalmar, Kronoberg och Blekinge 
 Centrum för cirkulärt byggande - en arena för samverkan kring återbruk och 
cirkulära materialflöden 
 CSR Småland - en förening som arbetar för att företag ska ta sitt 
hållbarhetsansvar 
 Smart Housing Småland (SHS)- en förening som främjar det regionala 
innovationssystemet formerat kring Smålands styrkeområden trä/glas. Energikontor Norra 
Småland och SHS samarbetar för att uppdatera utbildningssatsningen Trähusskolan, som 
Klimatrådet initierat 2016.  
 
Internt arbete för en inkluderande kultur 
Energikontoret inkluderar arbete med mångfald, jämställdhet och lika möjligheter och 
ickediskriminering enligt Region Jönköpings gällande policys.  
 
Detta kommer att göras görs på flera sätt, exempelvis genom att lyfta fram företag med 
underrepresenterade grupper när vi sprider goda exempel om hur aktörer i bygg- och 
fastighetssektorn har minskat sina koldioxidutsläpp. Underrepresenterade grupper kan vara 
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, 
sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Det kan även handla om att lyfta 
fram företag som framgångsrikt arbetat med social hållbarhet som goda exempel samt att visa 
på fördelarna med mångfald i företags klimatarbete. I kommunikation ut till målgruppen 
kommer vi se till att vi riktar oss till en bredd av företag från olika delar av regionen, i olika 
storlek på företag samt olika typer av företag. 
 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
Projektets bidrag till att nå de globala hållbarhetsmålen 
Projekt syftar till att öka kompetens, innovationsförmåga och handlingskraft hos målgruppen 
för hur de effektivt kan minska sina växthusgasutsläpp, med det långsiktiga målet att bygg- och 
fastighetssektor i Jönköpings län ska bli klimatneutral till år 2045.  Det finns därmed en tydlig 
koppling till det globala målet 13. Bekämpa klimatförändringarna. 
 
I arbetet med att minska klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn kommer projektet att 
rikta sina insatser inom några specifika fokusområden.  Ett av dessa områden är 
energieffektivisering kopplat till fastighetsförvaltning, drift, underhåll och renovering.  Här 
innefattas kunskapshöjande aktiviteter och pilottester av nya energieffektiva verktyg och 
innovationer, vilket förväntas bidra till ökad kunskap, handlingskraft och innovationsförmåga 
hos målgruppen för att bli mer energieffektiva. Detta bidrar till att uppnå det globala målet 7. 
Hållbar energi för alla och delmålet 7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet.  
 
Projektet kommer ha liknande insatser inom fokusområdena 1) cirkulära byggprocesser - 
återbruk, återvinning och avfallshantering, 2) klimatsmarta materialval och 3) hållbar 
upphandling vilket bidrar till att nå målet 12. Hållbar konsumtion och produktion och bl.a. 
delmålet 12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling 
 
De ovanstående beskrivna insatserna bidrar även till en mer resurseffektiv byggindustri samt 
främjar innovationer för en hållbar byggindustri, därigenom bidrar projektet till att uppnå målet 
9. Hållbar industri, innovation och infrastruktur och delmålet 9.4 Uppgradera all industri och 
infrastruktur för ökad hållbarhet.  
 
Projektet bidrar även till att nå målet 11. Hållbara städer och samhällen, och framförallt 
delmålet 11.6 Minska städers miljöpåverkan genom att bygg- och fastighetssektorn som är en 
viktig aktör i städerna får verktyg att minska sin miljö- och klimatpåverkan under byggnadens 
hela livscykel - från tillverkning av material och produkter som används i byggskedet, till 
byggnation, förvaltning, drift och underhåll samt till slutlig demontering av en byggnad. 
 
Vi inkluderar arbete med mångfald, jämställdhet och lika möjligheter och ickediskriminering 
enligt Region Jönköpings gällande policys. Detta kommer att göras görs på flera sätt, exempelvis 
genom att lyfta fram företag med underrepresenterade grupper när vi sprider goda exempel om 
hur aktörer i bygg- och fastighetssektorn har minskat sina koldioxidutsläpp. 
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Underrepresenterade grupper kan vara kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet 
eller uttryck. Det kan även handla om att lyfta fram företag som framgångsrikt arbetat med 
social hållbarhet som goda exempel samt att visa på fördelarna med mångfald i företags 
klimatarbete. I kommunikation ut till målgruppen kommer vi se till att vi riktar oss till en bredd 
av företag från olika delar av regionen, i olika storlek på företag samt olika typer av företag. Vi 
arbetar med mångfald i projektgrupp och styrgrupp för att säkerställa att olika röster påverkar 
projektets utformning, samt för att inte reproducera normativa föreställningar i vårt 
kommunikationsmaterial. 
 
De personer som tänkta att ha rollen som projektledare och projektmedarbetare är certifierade 
som hållbarhetsledare. 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda länder 
Sverige 
 
 

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

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda kommuner 
Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd, Gnosjö, Sävsjö, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Arbetspaket 1 : Arena 
för innovation och 
kunskapshöjande 
aktiviteter 

Kunskapshöjande aktiviteter kommer 
att arrangeras såsom seminarium, 
studiebesök, utbildningar med syftet 
att öka kompetensen hos målgruppen 
för hur de effektivt kan minska sina 
utsläpp av växthusgaser. 
Samverkansträffar och workshoppar 
kommer att arrangeras för att 
möjliggöra samarbeten inom 
branschen för att lösa gemensamma 
utmaningar.  
 
Vid projektslut har målgruppen en 
ökad kunskap och kompetens för hur 
de effektivt kan minska sina 
växthusgasutsläpp. Därutöver har 
innovationsförmågan hos målgruppen 
ökat genom att nya samarbeten 
skapats mellan olika aktörer inom 
bygg- och fastighetsbranschen och 
med forskningsaktörer och andra 
innovationsaktörer. Detta har 
genererat idéer för nya 

2023-04-01 - 
2026-04-30 

3 313 465 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

samverkansprojekt som syftar till att 
lösa gemensamma utmaningar. 
 
Statsstödsregler 
Vi ser inte att detta stöd kommer 
utgöra statsstödskaraktär då stödet 
blir öppet för alla och kan jämföras 
med t.ex. gratis webbinarier eller 
nätverksträffar som redan erbjuds av 
andra parter.  
 
Detta är det arbetspaket som kräver 
störst personalinsatser med 
planering, genomförande, 
kommunikation mot målgruppen, 
utvärderingar mm.  
 
Budget för arbetspaket exkl. lön - 238 
900 kr 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 60% 

Aktivitet 1.1 : 
Kunskapshöjande 
aktiviteter 

Utbildningar, studiebesök, seminarier 
och webbinarier kommer att 
arrangeras med syftet att öka 
målgruppens kunskaper inom 
inledningsvis de fokusområden som 
identifierats i tidigare studier: 
 
* Hållbar upphandling - 
beställarkompetens och beställarkrav  
* Klimatsmarta materialval 
* Energieffektivisering kopplat till 
fastighetsförvaltning, drift, underhåll 
och renovering 
* En cirkulär byggprocess - återbruk, 
återvinning och avfallshantering 
 
De kommer erbjudas brett över 
målgruppen men vi ser även att alla 
seminarier inte kommer vara aktuella 
för alla företag i målgruppen, utan 
troligen kommer fokus och deltagare 
att variera beroende på ämne. 
Studiebesök kommer att erbjudas i 
anslutning till några av dessa 
seminarier. Även utbildningar 
kommer att erbjudas till målgruppen. 
Det kan exempelvis handla om 
tillfällen med inhyrd föreläsare som 
instruerar i hur ett verktyg för 
återbruk fungerar.  
 
Behovet av ökad kunskap och 
kompetens hos målgruppen 

2023-04-01 - 
2026-04-30 

1 932 854 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

säkerställdes under de två förstudier 
som utfördes tidigare. I dialog med 
målgruppen specificerades projektets 
fokusområden, dvs. ämnesområden 
där det identifierades extra behov av 
kunskap inom.  
 
Aktiviteten förväntas stärka 
kunskapen och kompetensen hos 
målgruppen och därmed underlätta 
för målgruppen att ta nästa steg mot 
klimatneutralitet.  
 
Energikontor Norra Småland 
koordinerar aktiviteten och bjuder in 
föreläsare baserat på ämnesområde. I 
samband med 
seminarium/webbinarium hålls 
diskussioner och erfarenhetsutbyte 
mellan deltagande företag för att öka 
kunskapen mellan branscherna och 
förstärka vilja och möjlighet att 
samarbeta samt öka samförstånd. 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 35% 

Aktivitet 1.2 : 
Innovationsfrämjande 
aktiviteter 

Samverkansträffar och workshoppar 
kommer att arrangeras och erbjudas 
brett inom målgruppen. Syftet är att 
främja nya samarbeten inom 
branschen och med externa aktörer 
för att lösa gemensamma utmaningar. 
Till dessa tillfällen kan externa 
innovationsaktörer komma att bjudas 
in. Vid minst ett tillfälle kan 
forskningsaktörer bjudas in till en 
workshop med branschen, med syfte 
att gemensamt utveckla nya 
projektidéer som kan bidra till att lösa 
branschens utmaningar. Exempel på 
forskningsaktörer som kan bli 
aktuella att bjuda in är RISE, JU och 
Linneuniversitetet. 
 
Målgruppen har i tidigare förstudier 
uttryck ett behov av samverkan och 
kunskapsutbyte för att lösa 
gemensamma lösningar. Aktiviteten 
bidrar till ökad innovationsförmåga 
hos målgruppen, genom att nya 
samarbeten skapats mellan olika 
aktörer inom bygg- och 
fastighetsbranschen och med 
forskningsaktörer och andra 
innovationsaktörer. I och med att 

2023-04-01 - 
2026-04-30 

1 380 610 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

förståelsen ökar för varandras 
områden kan nya lösningar tas fram 
för att arbeta mot klimatneutralitet. 
Energikontor Norra Småland kommer 
att arrangera aktiviteten. 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 25% 

Arbetspaket 2 : 
Omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning kommer att göras 
i projektet med syftet att identifiera 
goda exempel (t.ex. digitala verktyg 
eller lösningar som en aktör i 
framkant har infört) för hur aktörer 
inom bygg- och fastighetssektorn, 
nationellt och internationellt, har 
arbetat med att minskat sina utsläpp 
av växthusgaser. Resultatet kommer 
att kommuniceras till målgruppen, 
vilka då får en bättre bild av vilka 
verktyg och arbetssätt som har 
fungerat bra.   
 
Vid projektslut har målgruppen fått 
ökad handlingskraft och 
urskiljningsförmåga att fatta beslut 
om vilka nya verktyg eller arbetssätt 
som de ska investera i. 
 
Budget för arbetspaket 2 exkl. 
personalkostnader - 156 000kr 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 20% 

2023-04-01 - 
2026-04-30 

1 180 855 

Aktivitet 2.1 : 
Identifiering av goda 
exempel 

För att identifiera goda exempel 
(verktyg och arbetssätt) för hur 
aktörer inom bygg- och 
fastighetssektorn har arbetat med att 
minskat sina utsläpp av växthusgaser 
kommer löpande omvärldsbevakning 
att göras som innefattar deltagande 
på externa konferenser, webbsökning, 
litteraturstudier, intervjuer samt 
kunskapsdelning under workshops 
och samverkansträffar. Därutöver 
kommer erfarenhetsutbyte att ske 
med andra nationella nätverk inom 
bygg- och fastighetsbranschen, såsom 
Byggdialog Dalarna, ÖBKN, LFM30, 
Lågan Hus, BEBO, BELOK.  
 
Målgruppen har under de båda 
förstudierna som gjorts uttryckt ett 
behov av ökad kunskap om goda 
exempel på verktyg och arbetssätt 
som andra aktörer inom branschen 

2023-04-01 - 
2026-04-30 

668 427 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

har testat med syftet att minska sina 
växthusgasutsläpp. Aktiviteten utförs 
av Energikontor Norra Småland, med 
stöd av projektets styrgrupp och 
inspel från målgruppen.  
 
Målet med aktiviteten är öka 
kännedom om vilka verktyg, 
arbetssätt och innovationer som finns 
på marknaden för att dels kunna 
skapa ett aktuellt och 
målgruppsanpassat program för 
projektets kunskaps- och 
innovationshöjande aktiviteter, dels 
för att tillsammans med styrgruppen 
bättre kunna välja ut de verktyg som 
ska testas i arbetspaket 3. 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 10% 

Aktivitet 2.2 : 
Sammanställning och 
kunskapsspridning av 
goda exempel  

En sammanställning kommer att 
göras av de goda exempel som 
identifierats. Resultatet kommer att 
delges målgruppen genom bl.a. 
webbpublikationer, studiebesök 
och/eller gästföreläsningar i samband 
med de seminarier som planeras i 
projektet, (se aktivitet 1.1). 
Energikontor Norra Småland ansvarar 
för aktiviteten och sprider resultaten i 
sina tillgängliga kanaler.  
 
Målet med aktiviteten är att 
underlätta för målgruppen att få en 
övergripande bild av vilka goda 
exempel som finns på marknaden idag 
för att minska utsläppen av 
växthusgaser i bygg- och 
fastighetssektorn. Efter projektet har 
målgruppen fått ökad handlingskraft 
och urskiljningsförmåga att fatta 
beslut om vilka nya verktyg eller 
arbetssätt som de ska investera i. 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 10% 

2023-04-01 - 
2026-04-30 

512 427 

Arbetspaket 3 : 
Pilottester 

Utvalda verktyg, arbetssätt eller 
innovationer kommer finnas 
möjlighet att testa och utvärdera av 
en eller flera aktörer i branschen inom 
ramarna för projektet. Resultatet ska 
spridas till hela målgruppen. Vid 
projektslut har målgruppen en ökad 
beslutsförmåga huruvida de själva ska 

2023-05-01 - 
2026-04-30 

888 641 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

investera i samma verktyg, arbetssätt 
eller innovation. 
 
Statsstödsregler 
I detta arbetspaket finns möjlighet för 
företag som vill agera testbädd att få 
ett mindre stöd för inköp av verktyg 
samt konsultstöd vid utförandet av 
pilottesterna. (Se aktivitet 3.2). Detta 
kan innebära stöd av 
statsstödskaraktär. Vi kan inte idag 
bedöma det exakta värdet av det stöd 
som kan bli relevant för respektive 
företag, då vi inte vet vilka verktyg, 
arbetssätt eller innovationer som kan 
bli aktuella att testa. Vi har erfarenhet 
av att värdesätta sådant stöd, förklara 
reglerna för företag och kräva in intyg 
bland annat från våra tidigare projekt 
RE:AGERA och ATTRACT. 
 
Budget arbetspaket 3 exkl 
personalkostnader - 120 000kr 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 10% 

Aktivitet 3.1 : Val av 
verktyg som kan testas 

Samtliga aktörer inom målgruppen 
har möjlighet att komma med förslag 
på verktyg, arbetssätt eller 
innovationer som de önskar testa 
inom ramen för projektet. Kriteriet är 
att det ska vara ett verktyg, arbetssätt 
eller innovation som effektivt minskar 
växthusgasutsläppen samt att det ska 
komma målgruppen till nytta.  
 
Projektets styrgrupp avgör om det 
verktyg, arbetssätt eller innovationer 
som önskas testas uppfyller kriteriet 
och därmed ska ingå i projektet.  
 
Målet med aktiviteten är att ett antal 
verktyg, arbetssätt eller innovationer 
som effektivt minskar 
växthusgasutsläppen inom bygg- och 
fastighetssektorn har valts ut för att 
senare testas inom målgruppen. 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 4% 

2023-05-01 - 
2026-04-30 

204 971 

Aktivitet 3.2 : 
Utförande av 
pilottester och 
spridning av resultat  

Aktörer från målgruppen kommer att 
få möjlighet att testa de verktyg, 
arbetssätt och innovationer som har 
valts ut inom ramen för projektet. Det 
är öppet för alla i målgruppen att vara 

2023-05-01 - 
2026-04-30 

683 670 
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Slutdatum 

Kostnad 

en testbädd. Att vara testbädd innebär 
att en organisation åtar sig att lägga 
resurser på att testa och utvärdera ett 
verktyg, arbetssätt eller innovation 
och sedan sprida resultatet till övriga i 
målgruppen. Det kan vara en eller 
flera organisationer som testar 
samma verktyg. 
 
Projektet har möjlighet att ge ett 
mindre stöd till inköp av verktyg samt 
ev. bistå med mindre konsultstöd i 
genomförandet ifall det finns behov av 
det. Efter genomfört pilottest kommer 
verktyget, arbetssättet eller 
innovationen att utvärderas med hjälp 
av specifika frågeställningar som är 
lika för varje pilottest. Utvärderingen 
kommer att göras av Energikontor 
Norra Småland i samverkan med den 
aktör som genomför pilottestet. 
Resultatet kommer att spridas till 
målgruppen i samband med 
projektets kunskapshöjande 
aktiviteter, såsom på seminarier, 
webbinarier och studiebesök (se 
aktivitet 1.1) samt via 
Energikontorets övriga kanaler.  
 
Målet med aktiviteten är att bidra till 
ökad kunskap och 
innovationsförmåga hos målgruppen 
genom att de själva får testa och 
utvärdera ett urval av verktyg, 
arbetssätt och innovationer 
tillsammans med andra aktörer inom 
målgruppen.  
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 11% 

Arbetspaket 4 : 
Avslutsarbete, 
kommunikation och 
resultatspridning 

I detta arbetspaket innefattas 
rapportskrivning, utvärdering och 
kommunikationsinsatser för 
marknadsföring och resultatspridning 
av SLUTRESULTATET. Genom 
målgruppsanpassad kommunikation 
av projektets resultat kommer 
målgruppen lättare kunna ta till sig 
den nya kunskapen, vilket leder till 
fördjupat lärande hos målgruppen för 
hur de kan minska sina utsläpp av 
växthusgaser.  
 
Allmänt om kommunikation i 
projektet 

2023-04-01 - 
2026-07-31 

265 714 
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Kostnad 

Extern kommunikation  och 
resultatspridning är en viktig del av 
projektet som svarar direkt mot 
projektmålet. Kommunikation och 
resultatspridning integreras 
genomgående under hela projektet, 
vilket innebär att stora delar av 
kommunikationen kommer 
inkluderas även i övriga arbetspaket. 
Kommunikationsinsatserna innefattar 
marknadsföring av de kunskaps- och 
innovationshöjande aktiviteter som 
kommer att arrangeras inom 
arbetspaket 1. Dessa kommer att 
marknadsföras brett till målgruppen 
genom Energikontorets egna 
kommunikationskanaler och med stöd 
av nätverket. Därutöver kommer 
resultat från projektet att spridas 
kontinuerligt under projekttiden.  
 
Vår ambition är att målgruppen ska 
tycka att klimatneutralitet är 
eftersträvansvärt och att de ska vidta 
åtgärder i sina egna organisationer för 
att närma sig klimatneutralitet genom 
att vi kommunicerar de aktiviteter 
som projektet kommer tillhandahålla.  
 
Exempel på resultat som kommer att 
spridas är goda exempel på verktyg, 
arbetssätt och innovationer som 
effektivt har bidragit till att minska 
växthusgasutsläppen och resultat från 
utvärdering av de pilottester som 
kommer att utföras inom ramen för 
projektet.  
 
Målgruppen för kommunikation blir 
företag, organisationer och 
myndigheter som är en del av eller 
berörs av något steg i kedjan för bygg- 
och fastighetssektorn, inkluderat 
materialleverantörer och 
avfallsentreprenörer utöver 
byggentreprenörer och 
fastighetsbolag.  Inkludering uppnås 
genom att kommunikations- och 
marknadsföringsmaterialet i största 
möjliga mån speglar och är anpassad 
till målgruppens mångfald samt att 
spridningen av det tar hänsyn till de 
olika förutsättningar som målgruppen 
har att ta till sig kommunikationen 
och marknadsföringen.  
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Kostnad 

 
En redan tillgänglig 
projektkommunikatör blir resurs i 
projektet och kommer att stödja 
projektledare och medverka i att 
sprida resultat och information via 
webbsida, sociala medier, nyhetsbrev, 
filmer, via direktkontakt med företag 
och mot andra företagsfrämjande 
aktörer. 
 
 
Kostnad för arbetspaket 4 exkl 
personalkostnader - 9 500kr 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 5% 

Aktivitet 4.1 : 
Kommunikation och 
resltatspridning 

Kommunikation och resultatspridning 
innefattar annonsering och 
marknadsföring av projektets 
slutresultat. Det kan komma att 
kommuniceras ut via exempelvis 
deltagande på mässa samt produktion 
av kommunikationsmaterial, såsom 
broschyrer, mm.  
 
Aktiviteten bidrar dels att fler aktörer 
inom målgruppen får kännedom om 
projektet, dels till ett fördjupat 
lärande hos målgruppen genom att 
resultat från projektet kommuniceras 
på ett målgruppsanpassat sätt.  
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 3% 

2026-04-01 - 
2026-07-31 

111 985 

Aktivitet 4.2 : 
Avslutsarbete 

Avslutsarbetet innefattar 
slutrapportskrivning och utvärdering 
av projektet. Energikontor Norra 
Småland ansvarar för aktiviteten, med 
stöd från projektets styrgrupp. 
Utvärderingen avser projektets 
måluppfyllnad och görs med hjälp av 
intervjuer och enkäter som skickas ut 
till de aktörer som har deltagit i 
projektets aktiviteter. Resultatet 
kommer att delges målgruppen och 
bidrar till lärande för målgruppen 
samt ökad kunskap inför framtida 
projektutvecklingsarbete. 
 
Personalresurser planerade i procent 
av hela projektet - 2% 

2023-04-01 - 
2026-07-31 

153 728 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2023 2024 2025 2026      Totalt 
Personal: 
Kommunikatör 30% 108 000 148 320 152 770 91 789      500 879 
Personal: 
Projektmedarbetare 
60% 226 800 311 472 320 816 192 757      1 051 845 
Personal: 
Lönebikostnader 
totalt för all 
personal 314 712 432 204 445 171 267 473      1 459 560 
Personal: 
Projektledare 80% 302 400 415 296 427 755 257 009      1 402 460 
Personal: 
Projektekonom 10% 32 400 44 496 45 831 27 537      150 264 
Schablonkostnader: 
Schablonkostnad 
inkl. indirekta 
kostnader 233 661 320 895 330 522 198 588      1 083 666 
Summa kostnader 1 217 973 1 672 683 1 722 865 1 035 153      5 648 674 
Projektintäkter         
           
           
Summa faktiska 
kostnader 1 217 973 1 672 683 1 722 865 1 035 153      5 648 674 
Bidrag annat än pengar          
Privat bidrag i annat 
än pengar 30 000 30 000 30 000 0      90 000 
Summa bidrag i 
annat än pengar 30 000 30 000 30 000 0      90 000 
Summa totala 
kostnader 1 247 973 1 702 683 1 752 865 1 035 153      5 738 674 

 
 
Finansiering 

Finansiär 2023 2024 2025 2026       Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Jönköpings kommun, 
Tekniska kontoret: 
Avser gå in med 30 
000 kr om året i tre 
år. 30 000 30 000 30 000 0      90 000 
ERUF: Sökt stöd av 
Tillväxtverket 516 481 688 641 688 641 401 707      2 295 470 
Total offentlig 
kontantfinansiering 546 481 718 641 718 641 401 707      2 385 470 
Total offentlig 
finansiering 546 481 718 641 718 641 401 707      2 385 470 
Privata bidrag annat än pengar          
Swegon: Avser gå in 
med 70 timmar per 
år i tre år. 30 000 30 000 30 000 0      90 000 
Total privat bidrag 
annat än pengar 30 000 30 000 30 000 0      90 000 
Privat kontantfinansiering          
YLAB Larssons Bygg 
AB: Finansierar med 30 000 30 000 30 000 0      90 000 
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Finansiär 2023 2024 2025 2026       Totalt 
totalt 90 000 kr, 
fördelat över tre år. 
Bostads AB 
Vätterhem: Avser gå 
in med totalt 90 000 
kr fördelat på 3 år. 30 000 30 000 30 000 0      90 000 
Samverkan för 
klimatneutralt 
byggand: Ideell 
förening, via 
medlemsavgifter 100 000 120 000 120 000 80 000  .    420 000 
HSB Göta ekonomisk 
förening: Avser gå in 
med totalt 90 000 kr 
fördelat på tre år 30 000 30 000 30 000 0      90 000 
           
Total privat 
kontantfinansiering 190 000 210 000 210 000 80 000      690 000 
Total privat 
finansiering 220 000 240 000 240 000 80 000      780 000 
Summa 
medfinansiering 766 481 958 641 958 641 481 707      3 165 470 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2023 2024 2025 2026      Totalt 
Stödfinansiering 481 492 744 042 794 224 553 446      2 573 204 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 45,55% 
Stödandel av totala kostnader 44,84% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 44,84% 
Stödandel av total finansiering 44,84% 
Andel annan offentlig finansiering 41,57% 
Andel offentlig finansiering 86,41% 
Andel privat finansiering 13,59% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Camilla Axelsson 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: camilla.axelsson@rjl.se 
Roll: Övrigt 
Namn: Carlos Pettersson 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: carlos.pettersson@rjl.se 
Roll: Övrigt 
Namn: Joel Runesson 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer:  
E-postadress: joel.runesson@rjl.se 
Roll: Övrigt 
Namn: Linda Gladh 
Telefonnummer:  
Mobiltelefonnummer: 076-144 73 39 
E-postadress: linda.gladh@rjl.se 
Roll: Projektledare 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: Riskanalys ConstrACT.pdf 
Beskrivning: Riskanalys 
Uppladdningsdatum: 2022-12-14 
Filnamn: Tillväxtverkets indikatorer.pdf 
Beskrivning: Urklipp av tillväxtverkets indikatorer 
Uppladdningsdatum: 2022-12-14 
Filnamn: Tre pelare av hållbarhet.pdf 
Beskrivning: Förtydligande 
Uppladdningsdatum: 2022-12-14 
Filnamn: Budget ConstrACT.pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-15 
Filnamn: Budget per aktivitet ConstrACT.pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-15 
Filnamn: Originalansökan 
Beskrivning: Inkommen originalansökan - Maskinläsbart format 
Uppladdningsdatum: 2022-12-19 
Filnamn: Signeringsinformation 
Beskrivning: Ansökan 
Uppladdningsdatum: 2022-12-19 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 12  
 
Projekt -  Logistikutveckling i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/3326 

Per Eriksson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Bevilja Nässjö Näringsliv AB högst 2 400 000 kr under förutsättning 
att övrig finansiering beviljas. 

2. Budgetposterna i ansökans budget fastställs då samtliga finansiärer 
tagit beslut om finansiering. 

3. Finansiering sker från statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Projektet ska bidra till en mer hållbar utveckling i logistikbranschen inom 
klimat-miljö, innovationsförmåga och kompetens-jämlikhet/jämställdhet. 
Projektets utmaningar är att omställningen går för långsamt hos regionens 
företag. Kopplingen mellan företagen och forskningen ska stärkas. 
Projektmålet är att få 30 företag att jobba strategiskt med 
utvecklingsmetoder genom workshops med efterföljande coachning för att 
säkerställa att kunskap och verktyg används efter projektet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 
• Ansökan om stöd daterad 2022-12-20 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 2022-12-20 RJL 2022/3326 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  

Logistikutveckling i Jönköpings län 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Beviljar Nässjö Näringsliv AB högst 2 400 000 kr under förutsättning att 
övrig finansiering beviljas. 

2. Budgetposterna i ansökans budget fastställs då samtliga finansiärer tagit 
beslut om finansiering. 

3. Finansiering sker från statliga 1:1-medel. 

Sammanfattning  
Projektet ska bidra till en mer hållbar utveckling i logistikbranschen inom klimat-
miljö, innovationsförmåga och kompetens-jämlikhet/jämställdhet. Projektets 
utmaningar är att omställningen går för långsamt hos regionens företag. 
Kopplingen mellan företagen och forskningen ska stärkas. Projektmålet är att få 
30 företag att jobba strategiskt med utvecklingsmetoder genom workshops med 
efterföljande coachning för att säkerställa att kunskap och verktyg används efter 
projektet. 

Information i ärendet 
Omställningen till mer hållbara företag går för långsamt hos regionens företag 
inom projektets målgrupp i logistikbranschen. Det finns ett gap och behov av 
kunskap för att öka konkurrenskraften inom utveckling, innovation, 
omvärldskunskap och hållbarhetsfrågorna. En annan utmaning i målgruppen är 
kompetens- och jämställdhetsfrågorna med en obalanserad könsfördelning av män 
och kvinnor. Det saknas ofta jämställdhets- och kompetensförsörjningsplanering 
och ett systematiskt utvecklat hållbarhetsarbete. Digitaliseringsnivån är 
fortfarande låg och i behov att utvecklas och uppgraderas. För få företag har 
vetskap om hur ny teknik kan användas. En annan problematisk utmaning är att 
alldeles för få företag finns med i nätverk för utbyte och kopplingar till 
kunskapsnoder. Det saknas en samordnande regional kraft/kluster med 
branschkunskap som kan svara för omvärldsbevakning, driva utveckling av 
branschens behov/möjligheter och genomföra aktiviteter för att möta de framtida 
utmaningarna. 
 
Företagen inom logistikbranschen behöver alltså satsa ännu mer på 
utvecklingsfrågor där såväl kompetensförsörjningsfrågan som hållbarhetsfrågorna 
är väsentliga. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

  RJL 2022/3326 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 
• Ansökan om stöd daterad 2022-12-20 

 

Beslut skickas till 
Nässjö Näringsliv AB 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Anna Olsson 
sektionschef 
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Ansökan om stöd 
1.1 Allmänna uppgifter 
Projektnamn: Logistikutveckling i Jönköpingsregionen 1.0 
Ansökansid: 421710 
Ärendeid:  
 
Typ av finansiering: Regionala projektmedel 
Sista ansökningsdag:  
Ansvarig organisation: Region Jönköpings Län 
 
1.2 Stödsökande 

Namn: Nässjö Näringsliv Aktiebolag Org.Nr: 556459-2987 
Karlagatan 3 
57180 NÄSSJÖ 
Sverige 

Antal anställda: 9 

  
Arbetsställe  
Namn: Nässjö Näringsliv Aktiebolag Arb.ställenr.: 30820096 
Postadress: 
Karlagatan 3 
57131 Nässjö 

Besöksadress: 
Karlagatan 3 
57131 Nässjö 

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

Namn: Internationella Handelshögskolan i Jönköping 
Aktiebolag 

Org.Nr: 556487-2728 

 Antal anställda: 199 
Postadress:  
Box 1026  
55111 JÖNKÖPING  
Sverige  
  

 
Arbetsställe 
 
 

Namn: Ihh Arbetsställenr: 22212310 
  
Postadress: Besöksadress: 
Box 1026 Gjuterigatan 5 
55111 Jönköping 55318 Jönköping 
 Region: Jönköping 

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

Namn: Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag Org.Nr: 556487-2751 
 Antal anställda: 499 
Postadress:  
Box 1026  
55111 JÖNKÖPING  
Sverige  
  

 
Arbetsställe 
 
 

Namn: Teknisk Utbildning Arbetsställenr: 27152602 
  
Postadress: Besöksadress: 
Box 1026 Gjuterigatan 5 
55111 Jönköping 55318 Jönköping 
 Region: Jönköping 

 
 
 
 
Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? 
Nej 
 
Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan 
upphandlingslagstiftning, t.ex. LUF? 
Ja 
 
Hemsida 
www.ju.se 
 
 
1.4 Betalningssätt 
Typ av konto: Bankkontonummer 
Kontonummer:  8150-5,44 434 585-4 
Detaljerad info:  
 
1.5 Projektinformation 

Vilket/vilka problem vill projektet lösa? 
Omställningen till mer hållbara företag går för långsamt hos regionens företag inom projektets 
målgrupp i logistikbranschen. Det finns ett gap och behov av kunskap för att öka 
konkurrenskraften inom utveckling, innovation, omvärldskunskap och hållbarhetsfrågorna. En 
annan utmaning i målgruppen är kompetens- och jämställdhetsfrågorna med en obalanserad 
könsfördelning av män och kvinnor. Det saknas ofta jämställdhets- och 
kompetensförsörjningsplanering och ett systematiskt utvecklat hållbarhetsarbete. 
Digitaliseringsnivån är fortfarande låg och i behov att utvecklas och uppgraderas. För få företag 
har vetskap om hur ny teknik kan användas. En annan problematisk utmaning är att alldeles för 
få företag finns med i nätverk för utbyte och kopplingar till kunskapsnoder. Det saknas en 
samordnande regional kraft/kluster med branschkunskap som kan svara för 
omvärldsbevakning, driva utveckling av branschens behov/möjligheter och genomföra 
aktiviteter för att möta de framtida utmaningarna. 
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Företagen inom logistikbranschen behöver alltså satsa ännu mer på utvecklingsfrågor där såväl 
kompetensförsörjningsfrågan som hållbarhetsfrågorna är väsentliga. Företagen behöver 
tillsammans bli ett starkt kluster, i syfte att stärka företagens/organisationers konkurrenskraft 
och gröna omställningsförmåga på lång sikt. Detta är avgörande för regionens näringsliv, 
oavsett bransch. Detta beskrivs även i den Regionala Utvecklingsplanen, RUS, för Region 
Jönköpings län samt i regionens strategi för Smart Specialisering. 
 
Tillsammans med Nässjö kommun, Nässjö Näringsliv, Näringslivsenheterna i Vaggeryd och 
Jönköpings kommuner är detta initiativ för att påskynda förändringsarbetet och skapa 
ytterligare kvalitet och snabba på omställningen i logistikbranschen. Viktiga 
samverkanspartners är Näringslivsenheterna i Vaggeryd och Jönköpings kommuner samt 
Jönköpings University och RISE. 
 
Det finns namnkunnig expertis i regionen med hög internationell klass och även nationell 
erfarenhet för våra utvecklingsinitiativ. Här finns kunskap och metoder vi vill använda in i 
utvecklingsarbetet inom bl. a omvärldsarbete, innovationsarbete, kompetensutveckling och 
hållbarhetsarbete. Det finns även möjligheter till utbyte av goda utvecklingsexempel i nätverket. 
Jönköping University kommer vara en av de viktiga aktörerna för såväl projektet som 
branschens omställningsarbete. 
 
Kompetensförsörjningsfrågan behöver lösas i branscher med stort personalbehov. I flera av de 
planerade branscherna för projektet ser vi en stor obalans mellan könen med övervägande andel 
män. Det finns en stor brist på innovationskunskap, behov av jämställdhets-/jämlikhet- och 
kompetensförsörjningsplaner och ett utvecklat hållbarhetsarbete. De specifika utmaningarna i 
projektet har fångats upp av näringslivsbolagen/enheterna, som har en nära kontakt med 
företagen i målgruppen och följer löpande deras utveckling. NNAB gör ca 2000 företagsbesök 
per år och har stor insyn i statusen på företagen. 
 
 

Sammanfattande beskrivning till Projektbanken 
Projektet ska bidra till en mer hållbar utveckling i logistikbranschen inom klimat-miljö, 
innovationsförmåga och kompetens-jämlikhet/jämställdhet. Projektets utmaningar är att 
omställningen går för långsamt hos regionens företag. Kopplingen mellan företagen och 
forskningen ska stärkas. Projektmålet är att få 30 företag att jobba strategiskt med 
utvecklingsmetoder genom workshops med efterföljande coachning för att säkerställa att 
kunskap och verktyg används efter projektet. Projektet omfattar:  
1. Omvärldskunskap/utveckling/innovation.  
2. Kompetens/jämlikhet/ jämställdhet.  
3. Grön omställning.  
4. Utveckling av nätverket och utbyte mellan företag i Nässjö, Vaggeryd och Jönköping samt 
med utbildnings- och forskningsinstitutionerna på Jönköping University, RISE och Closer.  
5. Analysera förutsättningarna för framtida utökad samverkan mellan företag, akademi och 
regionala aktörer i logistiksektorn. 
6. Genomföra internationellt erfarenhetsutbyte med Tyskland och Holland för benchmarking. 
 
Projektmålet är att få 30 företag inom målgruppen genomföra ett förändringsarbete för ökad 
hållbarhet och konkurrenskraft. Projektet ska generera en mer hållbar utveckling inom 
klimatområdet, branschens attraktivitet, ökad jämlikhet/jämställdhet, ökad 
innovationsförmåga, och ökad effektivitet i företagen bl. a med stöd av digitalisering. Effekter på 
medellångsikt är att organisationerna fått in ett arbetssätt, med hjälp av efterföljande 
coachning, där man jobbar med nyvunnen kunskap, metoder och mallar och analysresultat för 
en snabbare omställning för att bli mer hållbar och konkurrenskraftig. De långsiktiga effekterna 
bidrar till en strukturell förändring i bolagens strategiska arbete samt till en ökad regional 
samverkan mellan företagen och utbildnings/forskningsinstitutioner. 
Ett kompletterande långsiktigt mål i projektet är att analysera förutsättningarna för en framtida 
klustersamverkan   för omvärldsbevakning och samordning av framtida utvecklingsprogram. 
 
 

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)? 
Projektets primära målgrupp är små och medelstora företag inom logistiksektorn. Deltagare 
inom branschen från hela länet kommer kunna vara med även om kärnvolymen kommer att 
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rekryteras från Nässjö, Jönköping och Vaggeryd. Även SME-företag inom andra branscher med 
stor andel egna transporter och fordon för detta ingår i den primära målgruppen. I första hand 
är det företagens ledningsfunktioner på olika nivåer som kommer ta del av projektets 
aktiviteter, men vissa aktiviteter kommer erbjudas till en bredare grupp medarbetare i aktuella 
branscher. 
De flesta företag i projektets målgrupper har en ojämnställd könsfördelning, där det är fler män 
än kvinnor som är anställda generellt. Projektet kommer dock att vända sig till medverkande 
företags ledningsfunktioner och ledningsgrupper där det är en större andel kvinnor än i 
verksamheterna generellt. 
Det finns även tillgång till olika analyser te x Forskningsrapporten Brobyggande mellan 
näringsliv och akademi (författad av IMCG och beställd av Nordic Infracenter) redovisar 
utförligt järnvägssektorns struktur och även dess styrkor och svagheter. Rapporten visar en 
bransch med traditionellt manliga och lite konservativa förtecken samtidigt som den på flera 
sätt befinner sig mitt i en stor förändringsresa. Den traditionellt manliga branschen behöver 
arbeta med att stärka ett antal sociala hållbarhetvariabler, som t ex ökad jämställdhet, större 
fokus på icke-diskriminering men också hur man rent generellt kan bli en attraktiv arbetsgivare 
på en alltmer konkurrensutsatt arbetsmarknad. 
Behoven i målgruppen är matchade mot; 
30 ska under projektperioden nåtts av inspirerande och utvecklande seminarier, workshops 
eller möten. Här söks företag som i första hand har ledningsgrupp och någon Hr-ansvarig. Här 
ses 30 som max per tillfälle för att fysiskt kunna genomföra bra workshops och träning i mindre 
grupper. 
30 företag ska ha deltaget på workshop om omvärldsbild, drivkrafter, affärsplanering och 
planering av olika initiativ till sina organisationer 
30 företag ska ha utvecklat sitt kompetensförsörjningsarbete och arbetat med employer 
branding,  utvecklat sitt jämställdhets/jämlikhetsarbete och taget till sig och använder 
erfarenheter och metoder i sitt framtidsarbete 
30 ska ha utvecklat och uppdaterat sitt hållbarhetsarbete och även fått djupare analyser och 
coachning runt produkter, produktion och logistik 
30 företag ska ha fått vetskap om vad som är möjligt att göra med ny teknik och digitalisering 
för att få en större bredd och utväxling av sitt utvecklingsarbete 
30 företag har deltaget i ett strukturerat utbyte i nätverket där man fått kunskap från andra 
företag och kunskap från JU och RISE. Interaktionen mellan företag, expertis och studenter och 
forskare gynnar både huvudmålgruppen och den sekundära målgruppen för att snabba på den 
hållbara omställningen. 
Företagen kommer satsa deltagaravgifter och ett stort antal timmar i deltagandet i aktiviteterna 
och i utvecklingsarbete. 
INDIKATORER 
Primär målgrupp  
RK1: I enskilda företag 
Projektet kommer tillföra målgruppen:  
RK1: Beslutsunderlag, stöddokument och strategier, RK1: Förbättrat/förstärkt ledarskap, RK1: 
Förändrade attityder och synsätt, RK1: Nya arbetssätt och metoder, RK1: Nya kontakter, RK1: 
Samverkan och kunskapsöverföring, RK1: Relevant kunskap 
Förändrade beteenden som förväntas de stärkta förmågorna leda till hos målgruppen: 
RK1: Använder teknik och infrastruktur för ren energi, RK1: Genomför kompetensutveckling, 
RK1: Samarbetar med nya sektorer, branscher och aktörer, RK1: Utvecklar ett hållbart 
företagande (jämställdhet), RK1: Utvecklar ett hållbart företagande (miljö & klimat), RK1: 
Utvecklar ett hållbart företagande (mångfald & integration), RK1: Utvecklar innovationer, RK1: 
Utvecklar strategisk kompetensförsörjning, RK1: Ökad digital kompetens (generell, icke-teknisk, 
specialist), RK1: Använder resurseffektiv teknik, metod och processer 
 
 
 
 

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort 
sikt? 
1. PROJEKTSTART 
BAKGRUND 
Endast ett fåtal företag har en helhetsbild över vad som påverkar förändringar i deras 
verksamheter. Projektets innehåll baseras på det samlade utvecklingsbehovet hos företagen som 
inhämtats via kontakter/ intervjuer. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
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Företagens ska få samlad bild av projektets innehåll och hur deras medverkan i projektet kan 
bidra till utvecklingen av deras verksamheter.  
Mätning av ingångsvärden visar hur företagen är positionerat inom olika områden och skapar 
en ökad insikt/förståelse för vilka insatser som krävs för att åstadkomma, förändring till 
utveckling. 
2. INNOVATION AFFÄRSPLAN 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT  
-Insikt i hur omvärlden förändras. 
-En affärsmodell idag Business Model Canvas (BMC) 
-En framtida affärsmodell (BMC) anpassad efter hot och möjligheter samt den strategiska vilja 
man har. 
-Plan med konkreta steg man behöver ta för att införa den nya affärsmodellen. 
3. KOMPETENS-JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Företagen ska fått en insikter om frågor kring kompetensutveckling, jämställdhet och jämlikhet 
samt verktyg för implementering 
4.GRÖN OMSTÄLLNING 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
- Förståelse för hur integrering av hållbarhetskriterier i produktutvecklingsprocessen bidrar till 
påverkan på såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala förutsättningar i hela värdekedjan 
(från första råvaruutvinning, via förädling av råvaror och tillverkning av produkter, till 
användning och slutligt omhändertagande av produkten) 
-Förståelse för olika cirkulära lösningar och affärsmodeller samt hur de kan bidra till såväl 
miljönytta som till ökat affärsvärde 
-Genomfört en nulägesanalys avseende en produkts cirkulära potential 
-Identifierat potentialen för cirkulär utveckling av verksamheten och bolagets produkter 
-Kunskap om vilka cirkulära affärsmodeller som är relevanta för företaget 
5. DIGITALISERING 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
-Ökad kunskap om det egna företagets behov och möjligheter till ökad digitalisering, 
6. SAMVERKAN MED LÄROSÄTEN OCH FORSKNING 
BAKGRUND 
Endast ett fåtal av företagen i målgruppen har idag ett utvecklat samarbete med 
Universitet/Högskolor eller Forskningsinstitutioner.  
FÖRÄNDRINGSEFFEKT  
-Ökad kunskap för företagen om möjligheter till samverkan och erbjudanden från Jönköping 
University och RISE. 
7. INTERNATIONELLT UTBYTE 
BAKGRUND 
Aktivitetens innehåll baseras på det samlade utvecklingsbehovet hos företagen som inhämtats 
via kontakter/ intervjuer som visar på en begränsad kunskap av omvärlden och den 
internationella utvecklingen. Projekt ska bidra med omvärldskunskap, som företagen annars 
själva har begränsade möjligheter att få fram. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT  
Ökad kunskap om utvecklingen i omvärlden och utvecklingen i ledande konkurrentländer i 
Europa. Etablerade kontakter med internationella utvecklings- och forskningsorganisationer  
8. KLUSTERSAMVERKAN 
BAKGRUND 
De enskilda företagen har behov av stöd för att kunna driva utvecklingsfrågor för ökad 
hållbarhet konkurrenskraft. Projektet ska analysera förutsättningar för bildande av ett regionalt 
logistikkluster i samverkan mellan företag och regionala aktörer. Detta beskrivs även i RUS, för 
Region Jönköpings och strategi för Smart Specialisering. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap om nuläget av företagens och utbildnings-/forskningsorganisationernas behov 
framtida stöd till att driva gemensamma utvecklingsfrågor i logistikbranschen och hur de ser på 
en organiserad samverkan i form av ett logistikkluster 
9. SPRIDNINGSKONFERENS 
BAKGRUND 
En viktig del i projektet är att sprida kunskap av hur företagen i projektet arbetat med 
hållbarhetsfrågorna , vilket ska inspirera nya företag att påbörja eller utveckla sitt eget 
hållbarhetsarbete. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap för deltagarna om hur man kan utveckla och driva hållbarhetsfrågorna kopplade 
till företagens affärsplan. 
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Ökad kunskap om vilken regional kompetens av konsulter, utbildning och forskning på 
Jönköping University och RISE. 
Ökad samverkan genom kommunens näringslivsbolag och ett ev. framtida logistikkluster. 
 
 

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet uppnår på 
lång sikt? 
Övergripande långsiktiga effekter: Endast ett fåtal av företagen har en helhetsbild över vad som 
påverkar förändringar i deras verksamheter ska projektet leda till konkreta och långsiktiga 
förändringar i företagens organisationer. Detta finns specifikt redovisade nedan. Insatserna i 
projektet kommer att ha en strategisk påverkan i företagen genom att systematiskt inkludera 
innovation, kompetens-jämställdhet/jämlikhet, grön omställning och digitalisering i företagens 
affärsplaner  med koppling till de globala målen i Agenda 2030.  
Företagens ökade kompetens och positionering ökar deras konkurrenskraft vilket också stärker 
Region Jönköpings framtida utveckling och tillväxt och förutsättningar att gemensamt uppnå de 
globala målen i Agenda 2030. 
Innovation affärsplan: Implementering av affärsmodellen för innovation på företagen bidrar till 
en 
strategisk påverkan i företagen att systematiskt inkludera innovation i företagens affärsplaner 
med koppling till de globala målen i Agenda 2030. 
Kompetens-Jämställdhet och Jämlikhet: Företagen ska ha implementerat i sin affärsplan med 
Plan för genomförande av ledarskaps-utveckling, Värdegrundspolicy, 
Kompetensutvecklingsplan 
Insatserna bidrar till en strategisk påverkan i företagen att systematiskt inkludera 
kompetensutvecklingsplan, jämställdhet-/jämlikhetsplan i företagens affärsplaner med 
koppling till de globala målen i Agenda 2030. 
Grön omställning: Implementering i företagets affärsplan av en CSR-strategi och strategi för 
Agenda 2030 bidrar till strategisk påverkan i företagen med att systematiskt inkludera 
aktiviteter för grön omställning i företagens affärsplaner med koppling till de globala målen i 
Agenda 2030. 
Digitalisering: Företagen ska ha genomfört idégenerering och implementering av nya digitala 
lösningar i företagens verksamheter som bidrar till strategisk påverkan genom att systematiskt 
inkludera digitaliseringen i företagens affärsplaner med koppling till de globala målen i Agenda 
2030. 
Samverkan med lärosäten och forskning 
Företagen tar en aktiv del av forsknings- och utbildningserbjudanden och anlitar studenter för 
uppdrag och exjobb. Detta bidrar till en strukturell förändring i bolagens strategiska arbete samt 
till en ökad regional samverkan mellan företagen och utbildnings/forskningsinstitutioner med 
koppling till de globala målen och Agenda 2030. 
Internationellt utbyte: Ett utvecklat internationellt samarbete med utvecklings- och 
forskningsorganisationer för fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som stärker företagens 
och regionens utveckling inom logistiksektorn. Strategisk påverkan av företagens verksamheter 
och regionens utveckling med koppling till de globala målen i Agenda 2030. 
Klustersamverkan: Analysen av förutsättningar, att öka samverkan mellan företag och regionala 
aktörer ska leda till en sammanställning inför ett framtida logistikkluster för Region Jönköping, 
som samordnar och driver utvecklingen och samarbetet mellan företagen och utbildnings-/ 
forskningsorganisationer. Logistikklustret ska vara en nationellt och internationellt ledande 
organisation inom logistiksektorn, som stärker företagens och regionens utveckling och 
konkurrenskraft och har en strategisk påverkan av företagens verksamheter med koppling till de 
globala målen i Agenda 2030. 
Spridningskonferens: Spridning om erfarenheterna i projektet ska inspirera till att nya projekt 
och en fördjupad klustersamverkan inom logistiksektorn, som driver utvecklingen och 
samarbetet mellan företagen, utbildnings-/forskningsorganisationer och som har en strategisk 
påverkan av företagens verksamheter med koppling till de globala målen i Agenda 2030. 
 
 

Hur ska projektet organiseras och styras? 
Nässjö Näringsliv AB kommer vara projektägare. 
En styrgrupp etableras som jobbar för att projektet ska fullgöras enligt projektets mål och 
intentioner. Styrgruppen kommer ha medlemmar från dessa organisationer: Jönköpings 
Länstrafik, Nässjö kommun, region Jönköping, Nässjö Näringsliv AB, Näringslivsenheterna i 
Vaggeryd och Jönköpings kommuner, CFL, TCC, Trafikverket, JU och RISE. 
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Att flera samverkanspartners samverkar och utvecklar, upphandlar och säkerställer mesta 
möjliga kunskap ut till deltagande företag gynnar målgruppen i slutändan. 
Redan i tidigt skede i upphandlingen kommer tidpunkterna att säkerställas med leverantörer. 
Det finns även flera leverantörer inom de olika områdena. Exempel på kompetens som köps in 
från externa parter; Agenda 2030, hållbarhet, social hållbarhet, jämlikhet,  jämställdhet & 
mångfald, ledarskap förändringsledning, omvärldskunskap, innovationskunskap och 
innovationssystematik,  hållbara investeringar, hållbara affärsmodeller förberedda för 
internationalisering, cirkulär ekonomi, kunskap ny teknik, digitalisering, nya program, AI, hur 
innovation kan få genomslag via nya teknik, sensorer, 
Samverkanspartners är näringslivsenheterna Vaggeryd och Jönköping har kunskap och 
kompetens för att delta i styrgruppen och för att ha kunskap för att rekrytera deltagande 
företagare. Här finns i varje enhet flera personer som är aktuella för projektet vilket 
riskminimerar deras deltagande. 
Samverkanspart: RISE Conny Gustavsson, Forsknings- och affärsutvecklare, material och 
produktion, avdelning tillverkningsprocesser. RISE är ett statligt forskningsinstitut 
samverkande med akademi, industri, samhälle en central part i svenska innovationssystemet. 
Tidigare erfarenheter från samverkan både ur ett ledningsperspektiv inför styrgruppen och 
operativt mot små och medelstora företag. Inför workshopsarbete finns från RISE sida 
specialintresse inom digitaliseringen mot företagen, utveckla effektivitet via sensorer och att 
använda tillgänglig data. Även återbruk, återtillverkning och återvinning, cirkulära 
materialflöden. Hållbara försörjningskedjor i osäkert geopolitiskt läge. 
 
Projektpart: JTH, Stefan Brolin, projektledare inom samverkansavdelningen; Bl a tidigare 
erfarenheter i styrgruppen Growkomp. För att deltaga operativt inom workshop och länk inom 
detta projekt med företagen finns erfarenheter från te x JU, J-ACT 2022, även som 
projektledare för Internship by JIBS 2017-2019 Tillväxtverket. 
Projketpart: JIBS, Vaida Staberg, länk till forskare och studenter, tidigare erfarenhet till 
samarbete med projektägaren och företagens samt 
Carla Machado och Leona Achtenhagen 
 
JIBS/JTH driver ett stort antal forskningsprojekt. Den samlande kompetensen, 
produktutveckling osv. och de nätverk som JIBS/JTH förfogar över utgör en stor nytta för det 
föreslagna projekt/initiativet då deltagande företag i projektet kan knytas närmare högskolan. 
Genom aktiviteter där, dels studenter kopplas mot företagen t ex genom praktik eller 
examensarbeten, dels genom workshops tillsammans med forskare där gemensamma 
forskningsrelevanta frågeställningar kan upptäckas får företagen närmare kopplingar mot 
högskolan och möjligheter skapas för såväl innovation, utveckling, kompetensutveckling m.m. 
 
Projektledaren Anders Karlsved kommer jobba 60% och planera och genomföra de olika 
aktiviteterna. Kompetens både lednings, coachning och projektledningskompetens. 
Projektägaren kommer vara delaktig med 22,6% tid för genomförande av de olika aktiviteterna. 
Här finns kompetens för projektägande sedan tidigare Framtidens Järnväg 1.0, och ett flertal 
olika projekt te x Growkomp. 
 
En kommunikationsroll Elvira Eklund är deltidsknuten på 33% till projektägaren, och kommer 
säkerställa kommunikationen tillsammans med projektledaren. 
Aspia, är en extern leverantör på ekonomi, upphandlad av NNAB avseende lönehantering och 
löpande ekonomi och periodrekvisitioner. 
 
Samverkansavtal kommer tecknas med ingående projektpartners för att tydliggöra rollerna i 
projektet. 
 
 
 

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet? 
Projektets innehåll och genomförande ligger utanför projektägaren Nässjö Näringslivs AB 
ordinarie verksamhet. 2 personer kommer ha en procentuell andel av sin tjänst avdelad till 
projektet. Arbetspaketen kommer genomföras av externa konsulter som ska upphandlas 
tillsammans med JU och RISE. Projektet innebär också ett utökat samarbete för de tre 
näringslivsorganisationerna och att få dynamiken i samarbetet med JU och RISE direkt in i 
målgruppen. 
Projekt kommer att ha ett eget projektnummer. Alla kostnader och intäkter i projektet redovisas 
separat i bokföringen. 

95



 
 

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet? 
INNOVATION- AFFÄRSPLAN 
Mål 9 Innovation med koppling till affärsplanen har en strategisk påverkan för företagen att nå 
de globala målen delmål 9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering och delmål 9.4 
Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet. Detta bidrar till en ökad tillväxt 
och sysselsättning som är positiv för regionens tillväxt. Det finns en risk för negativ påverkan 
med ökad energiåtgång. Detta kan mötas med energieffektivisering och smarta innovationer i 
företagens verksamheter. 
KOMPETENS- JÄMSTÄLLDHET OCH JÄMLIKHET 
Mål5 delmål 5.1 utrota diskriminering av kvinnor och flickor samt delmål 5.5 Säkerställ fullt 
deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Mål 10 Delmål 10.1 Minska 
inkomstklyftorna påverkas med införande kompetensutvecklingsplaner. Delmål 10.2 Ökad 
jämlikhet påverkas i projektet genom att människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, 
ras, etnicitet får del av projektet. Ökad jämställdhet och jämlikhet skapar mer kreativa miljöer 
på företagen vilket har en positiv effekt. 
GRÖN OMSTÄLLNING 
Mål 12 Delmål 12.5 Projektet ska bidra till införande av cirkulära metoder och arbetsprocesser 
för att väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända 
och återvinna avfall. Delmål 12.6 Genom att projektet kommer jobba med hållbara processer, så 
kommer projektets offentliggörande att visa andra om hållbara metoder för en grön 
omställning, På sikt minskas företagens klimatavtryck vilket har en positiv påverkan. 
DIGITALISERING-NY TEKNIK 
Mål 9 Digitalisering har en tydlig koppling till delmål 9.4. Aktiviteten ska bidra till att anpassa 
företagen för att göra dem mer hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och 
miljövänliga tekniker och industriprocesser. Effekten kan bli minskad sysselsättning, Med mer 
rationella metoder i verksamheterna bidrar det till stärkt konkurrenskraft och ger utrymme för 
tillväxt vilket har en positiv effekt. 
SAMVERKAN LÄROSÄTEN OCH FORSKNING 
Mål 9 delmål 4 En ökad samverkan för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning ska 
bidra till ökad kompetens i företagen och en mer kompetent region. En vidareutveckling av 
högskolans betydelse för länets utveckling genom fler forsknings-, innovations- och 
utvecklingsmiljöer knyter an till projektets intentioner och har en positiv påverkan.  
INTERNATIONELLT UTBYTE 
Mål 17 Delmål 17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, teknik och innovation. I 
projektet ingår ett internationellt samarbete med Tyskland och Nederländerna för 
erfarenhetsutbyte och möjliga gemensamma utvecklingsprojekt inom logistiksektorn och dess 
samarbetspartners. Aktiviteten har en positiv påverkan genom ökad omvärldskunskap och att 
det skapas möjliga samarbeten inom logistiksektorn vilket bidrar till en positiv utveckling för 
företagen och regionen. Studieresorna har en direkt negativ klimatpåverkan. Genom att välja 
färdsätt ex. tåg samt genomföra digitala möten kan vi minska klimatpåverkan för aktiviteten.  
LOGISTIKKLUSTER 
Mål 17 delmål 17.17 Aktiviteten har en koppling delstrategier som finns i Jönköpings läns RUS 
och som projektet adresserar och återfinns i Region Jönköpings länsstrategi för Smart 
Specialisering Smart Industri mål Hållbar affärs- och innovationsutveckling där tjänstedesign är 
ett fokusområde och framför allt E-handel & Logistik mål genom att skapa kluster med aktörer i 
hela logistikkedjan för flödesoptimering och livslångt lärande. Ökad samverkan mellan 
näringslivet, lärosäten och forskning skapar en positiv utvecklingseffekt. 
SPRIDNINGSKONFERENS 
Mål17 delmål 17.17 En viktig del i projektet är att sprida kunskap och erfarenheter av hur 
företagen i projektet arbetat med hållbarhetsfrågorna, vilket ska inspirera nya företag att 
påbörja eller utveckla sitt eget hållbarhetsarbete.  Goda företagsexempel, synliggörande av 
utbildningar och forskning och internationellt samarbete, samt planerna på ett logistikkluster 
bidrar till en långsiktig positiv utvecklingseffekt. 
 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda länder 
Sverige 
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Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda län 
Jönköping 
 
 

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta? Valda kommuner 
Vaggeryd, Vetlanda, Habo, Eksjö, Aneby, Gislaved, Jönköping, Mullsjö, Gnosjö, Sävsjö, 
Värnamo, Nässjö, Tranås 
 
 
 
 
1.6 Tid och aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

PROJEKTSTART Den inledande fasen i projektet 
innebär att först samla de olika 
samverkanspartnerna för en 
genomgång av projektets struktur och 
innehåll samt parternas olika roller i 
projektet, Genomförande av 
upphandling av leverantörer för de 
olika ingående aktiviteterna.  
Initiera kontakten med företagen för 
att säkerställa deras medverkan 
genom signering av Letter of Intent 
där villkor och projektets 
förutsättningar och erbjudanden finns 
angivna. 
Planering för genomförande av 
mätning av förändringsprocessen på 
företagen från projektstart, under 
projektets genomförande och vid 
projektets avslut. 
BAKGRUND 
Endast ett fåtal företag har en 
helhetsbild över vad som påverkar 
förändringar i deras verksamheter.  
Projektets innehåll baseras på det 
samlade utvecklingsbehovet hos 
företagen som inhämtats via 
kontakter/ intervjuer 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Företagens ska få samlad bild av 
projektets innehåll och hur deras 
medverkan i projektet kan bidra till 
utvecklingen av deras verksamheter. 
Aktiviteten bidrar även till ökat 
nätverkande mellan de deltagande 
företagen, leverantör, JU/RISE samt 
övriga samverkanspartners i 
projektet. 
Mätning av ingångsvärden visar hur 
företagen är positionerat inom olika 
områden och skapar en ökad 
insikt/förståelse för vilka insatser 

2023-03-01 - 
2023-09-30 

 

97



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

som krävs för att åstadkomma, 
förändring till utveckling. 

Uppstartsmöte Uppstartsmötet planeras för 
presentation av projektets innehåll 
och tidsplan för de deltagande 
företagen. 
GENOMFÖRANDE 
Workshop 1 dag 
MEDVERKANDE 
Projektledning från NNAB, 
Näringslivsenheterna i Vaggeryd och 
Jönköping. 
Konsulter/leverantörer i projektet. 
Representanter från Jönköping 
University och RISE 
 
AGENDA 
Agenda 2030- Globala målen 
Innovation 
Omvärld och utveckling 
Kompetens och 
jämställdhet/jämlikhet 
Grön omställning 
Digitalisering/ny teknik 
Nätverk/internationalisering 
Samverkan med Jönköping 
University/RISE 
Villkor för företagens medverkan 
Tidplan 
Kommunikation i projektet 
Förändringsmätning av företagen 
 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 5000kr/ftg  x 30ftg =150.000kr 

2023-03-30 - 
2023-03-30 

150 000 

Mätning 
ingångsvärden- 
Kartläggning av 
företagens specifika 
behov. 

För att kunna följa 
förändringsprocessen i företagens 
utveckling kommer en mätning göras 
av företagens ingångsvärden för alla 
ämnesområdena som ingår i 
projektet.  
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Externa konsulter/leverantörer, 
Jönköping University, 
Näringslivsenheterna. 
GENOMFÖRANDE 
Mätningen sker genom enkäter och 
uppföljande intervjuer för att 
säkerställa kvaliteten i mätningen. 
Följande parametrar kommer att 
mätas 
INNOVATION-Affärsplan 

2023-04-01 - 
2023-09-30 

500 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Omsättning, vinst senaste tre åren 
Orderbok i KSEK, Bruttovinst 
Andel som investeras i 
utvecklingsarbete De viktigaste 
marknaderna, Affärsidé, Långsiktigt 
mål (5 år) 
JÄMSTÄLLDHET 
Jämställdhet är en strategisk och 
viktig fråga? Finns en 
jämställdhetsplan? Antal kvinnor i 
ledande befattning? 
JÄMLIKHET 
Mångfald är det en viktig fråga? Vi har 
rutiner för åtgärder vid kränkningar 
och trakasserier?  
Är Jämställdhet och jämlikhet 
avgörande faktorer då vi rekryterar? 
Har alla samma förutsättningar och 
möjligheter till utveckling oavsett kön, 
ålder, sexuell läggning, etnicitet, 
religion, funktionshinder? 
FÖRETAGSKULTUR/VÄRDEGRUND 
Företagskultur/Värdegrund är en 
viktig fråga som finns med i 
affärsplan/strategidokument.  
CSR/HÅLLBARHET 
Finns CSR/ hållbarhetsstrategi? Finns 
en miljö- och/eller 
hållbarhetsansvarig? 
Uppsatta hållbarhetsmål? Vi ställer 
sociala, etiska och miljömässiga krav 
vid upphandling och inköp? Vi har en 
uppförandekod/Code of Conduct? 
Hållbarhet är en strategisk fråga 
integrerad i affärsverksamheten? 
KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Kompetensförsörjning är en 
strategiskt viktig fråga för oss? 
Samarbetar ni med skolor, universitet, 
forskare? 
KLUSTERSAMVERKAN 
Behov av gemensam samverkan  
Omvärldsbevakning 
Utbildningar 
Kompetensförsörjning 
Forskning 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Insikt i hur omvärlden förändras. 
En affärsmodell idag (BMC) 
En framtida affärsmodell (BMC) 
anpassad efter hot och möjligheter 
samt den strategiska vilja man har. 
Plan med konkreta steg man behöver 
ta för att införa den nya 
affärsmodellen. 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

MEDELLÅNG SIKT 
Implementering av affärsmodellen för 
innovation på företagen 
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan i företagen att 
systematiskt inkludera innovation i 
företagens affärsplaner med koppling 
till de globala målen i Agenda 2030.. 
Globala mål 9 delmål 9.2 och 9.4. 
Aktiviteten för Innovation genomförs i 
form av en Bootcamp gemensamt med 
alla deltagande bolag i syfte att uppnå 
en dynamisk effekt mellan deltagarna. 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 16.667kr/ftg  x 30ftg =500.000kr 

Innovation-Affärsplan 
Bootcamp 1 

En grundläggande förutsättning för 
att uppnå förändringar i företagens 
utveckling är att alla 
utvecklingsprocesser finns med i 
företagens strategiska arbete och 
finns förankrade ledningsgrupper och 
företagsledning. Därför finns det ett 
krav i projektet att deltagarna från 
företagen ska representeras av 
ledningsgruppen och 
företagsledningen.  
 
Området Innovation och Affärsplan 
genomförs i form av en Bootcamp 
gemensamt med alla deltagande bolag 
samt en uppföljande coachning på 
företagen under de kommande 6-9 
månaderna, Detta för att säkerställa 
aktiviteter initierade genom projektet 
blir genomförda. Mätning av 
effekter/värden sker löpande och 
kommer att följas upp efter varje 
aktivitet samt i slutet av projektet. 
BAKGRUND 
Innehållet för aktiviteten Innovation 
baseras på det samlade 
utvecklingsbehovet hos företagen som 
inhämtats via kontakter/ intervjuer. 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
GENOMFÖRANDE 
Bootcamp lunch till lunch 24 tim 
MEDVERKANDE 
Externt konsultteam 3 personer 
Näringslivsenheterna 
AGENDA 
Agenda 2030/hållbarhet - trender, 
kundens åsikt 

2023-10-19 - 
2023-10-20 

250 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Omvärldsbevakning och 
strategiutveckling 
Innovation, forskning och utveckling 
Digitalisering/ny teknik 
 
Affärsplans-Intressentmodellen är att 
man på en Canvas skriver ner vem sa 
vad för 5 år sedan, vad säger de idag 
och vad skall de säga om 5 år ( Kan 
köras på 3 år. Typiska intressenter är: 
Ägare, Ledning, Kunder, medarbetare. 
  
Blue Ocean Canvas (det är en matris 
med Create, Eleminate, Increase, 
Reduce) genomförs för att "stretcha" 
Business Model Canvas från idag till 
om 3-5 år från nu (3 år beroende på 
sammanhanget) 
 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
En affärsmodell idag (BMC Business 
Model Canvas) 
En framtida affärsmodell (BMC) 
anpassad efter hot och möjligheter 
samt den strategiska vilja man har. 
Plan med konkreta steg man behöver 
ta för att införa den nya 
affärsmodellen. 
MEDELLÅNG SIKT 
Implementering av affärsmodellen för 
innovation på företagen 
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan i företagen att 
systematiskt inkludera innovation i 
företagens affärsplaner  med koppling 
till de globala målen i Agenda 2030.. 
Globala mål 9 delmål 9.2 och 9.4. 
 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 8.333kr/ftg  x 30ftg =250.000kr 

Coachning Innovation 
och Affärsplan 

MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Externt konsultteam 3 personer 
Näringslivsenheterna 
GENOMFÖRANDE 
I den uppföljande coachning som 
omfattar 5 tim per bolag kommer 
support ges för att det ska bli en 
verklig implementering av den nya 
affärsmodellen som arbetades fram 
under Bootcamp. Uppföljningen sker 
digitalt och/eller vid fysiska besök. 

2023-11-01 - 
2024-09-30 

525 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Projektledningen kommer under hela 
processen ha löpande kontakt med 
företagen och konsulten för att 
säkerställa genomförandet. 
Resultatmätning genomförs vid 
aktivitetens slut och i avslutningen av 
projektet. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Insikt i hur omvärlden förändras. 
En affärsmodell idag (BMC) 
En framtida affärsmodell (BMC) 
anpassad efter hot och möjligheter 
samt den strategiska vilja man har. 
Plan med konkreta steg man behöver 
ta för att införa den nya 
affärsmodellen. 
MEDELLÅNG SIKT 
Implementering av affärsmodellen för 
innovation på företagen 
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan i företagen att 
systematiskt inkludera innovation i 
företagens affärsplaner med koppling 
till de globala målen i Agenda 2030. 
Globala mål 9 delmål 9.2 och 9.4. 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 17.500kr/ftg  x 30ftg =525.000kr 

Kompetens-
Jämställdhet och 
Jämlikhet Bootcamp 2. 

En grundläggande förutsättning för 
att uppnå förändringar i företagens 
utveckling är att alla 
utvecklingsprocesser finns med i 
företagens strategiska arbete och 
finns förankrade ledningsgrupper och 
företagsledning. Därför finns det ett 
krav i projektet att deltagarna från 
företagen ska representeras av 
ledningsgruppen och 
företagsledningen.  
Området Kompetens-Jämställdhet och 
Jämlikhet genomförs i form av en 
Bootcamp lunch till lunch samt en 
uppföljande coachning på företagen 
under de kommande 6-9 månaderna, 
Detta för att säkerställa aktiviteter 
initierade genom projektet blir 
genomförda. Mätning av 
effekter/värden kommer att löpande 
följas upp efter varje aktivitet samt i 
slutet av projektet. 
BAKGRUND 
Innehållet för aktiviteten Jämställdhet 
och Jämlikhet baseras på det samlade 
utvecklingsbehovet hos företagen som 
inhämtats via kontakter/ intervjuer. 

2024-03-28 - 
2024-03-29 

250 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

GENOMFÖRANDE 
Bootcamp lunch till lunch 24 tim 
Aktiviteten genomförs i form av en 
Bootcamp lunch till lunch för en 
sammanhållande aktivitet som sker 
tillsammans med alla deltagande 
företag för att uppnå en dynamik 
mellan deltagarna.  
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Externt konsultteam 3 personer 
Näringslivsenheterna 
AGENDA 
Agenda 2030/hållbarhet - social 
hållbarhet, jämställdhet mm  
Ledningsutveckling/arbetsledning 
Kompetensutvecklingsstrategier 
Rekryteringsarbete/processer 
STRATEGISKT LEDARSKAP  
Transformerande ledarskap   
Att vara en förebild  
Beteendestilarna enligt DiSC-
modellen med fokus på 
kommunikation.  
Strategiskt ledarskap; Vision  
Uppslutning - Genomförande  
VISION  
Vad är en vision och vad är viktigt vid 
framtagande av vision?  
Vilket ledarskap är det mest optimala 
vid visionsarbete?  
Vilka är dina styrkor och 
utvecklingsområden som ledare vid 
visionsarbete?   
UPPSLUTNING  
Hur skapar man motivation, 
engagemang och uppslutning för 
visioner/mål?  
Vilket ledarskap är det mest optimala 
för att skapa uppslutning och 
engagemang?  
Vilka är dina styrkor och 
utvecklingsområden som ledare för 
att skapa uppslutning? 
GENOMFÖRANDE  
Vilka är framgångsfaktorerna för att 
lyckas med genomförande av 
strategi/mål?  
Vilket ledarskap är det mest optimala 
för att lyckas med genomförande?  
Vilka är dina styrkor och 
utvecklingsområden som ledare vid 
genomförande?  Förändringsarbete, 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Förändringsprocessernas faser på 
grupp- och individnivå. Att leda 
förändringar. 
VÄRDERINGSSTYRT LEDARSKAP 
Kultur slår struktur 
Värderingar och företagskultur. 
Mina värderingar  Vilka är de och hur 
syns de i vardagen? 
Transformerande ledarskap  Att vara 
förebild: ord + handling. 
Erfarenhetsutbyte kring värderingar/ 
företagskultur. 
CSR, jämställdhet, mångfald  hur kan 
jag jobba med dessa saker i mitt 
ledarskap. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Företagen ska fått en insikter om 
frågor kring kompetensutveckling, 
jämställdhet och jämlikhet samt 
verktyg för implementering 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen ska ha implementerat i sin 
affärsplan: 
Plan för genomförande av 
ledarskapsutveckling 
Värdegrundspolicy  
Kompetensutvecklingsplan 
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan i företagen att 
systematiskt inkludera 
kompetensutvecklingsplan, 
jämställdhet-/jämlikhetsplan i 
företagens affärsplaner  med koppling 
till de globala målen i Agenda 2030.  
Globala mål Mål5 delmål 5.1  och 5.5 ; 
Mål 10 delmål 10.1 och 10.2 
 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 8.333kr/ftg  x 30ftg =250.000kr 

Coachning Kompetens 
Jämställdhet och 
Jämlikhet 

MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Externt konsultteam 
Näringslivsenheterna 
GENOMFÖRANDE 
I den uppföljande coachning som 
omfattar 5 tim per bolag kommer 
support ges för att det blir en verklig 
implementering av planerna för 
ledarskapsutveckling, 
värdegrundspolicy och 
kompetensutvecklingsplan som 
arbetades fram under Bootcamp. 

2023-04-01 - 
2024-12-31 

400 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Uppföljningen sker digitalt och/eller 
vid fysiska besök. Projektledningen 
kommer under hela processen ha 
löpande kontakt med företagen och 
konsulten för att säkerställa 
genomförandet. Resultatmätning 
genomförs vid aktivitetens slut och i 
avslutningen av projektet. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Företagen ska fått en insikter om 
frågor kring kompetensutveckling, 
jämställdhet och jämlikhet samt 
verktyg för implementering 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen ska ha implementerat i sin 
affärsplan: 
Plan för genomförande av 
ledarskapsutveckling 
Värdegrundspolicy  
Kompetensutvecklingsplan 
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan i företagen att 
systematiskt inkludera 
kompetensutvecklingsplan, 
jämställdhet-/jämlikhetsplan i 
företagens affärsplaner  med koppling 
till de globala målen i Agenda 2030.  
Globala mål Mål5 delmål 5.1  och 5.5 ; 
Mål 10 delmål 10.1 och 10.2 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 13.333kr/ftg  x 30ftg =400.000kr 

Grön Omställning 
Bootcamp 3 

En grundläggande förutsättning för 
att uppnå förändringar i företagens 
utveckling är att alla 
utvecklingsprocesser finns med i 
företagens strategiska arbete och 
finns förankrade ledningsgrupper och 
företagsledning. Därför finns det ett 
krav i projektet att deltagarna från 
företagen ska representeras av 
ledningsgruppen och 
företagsledningen.  
Aktiviteten för GRÖN OMSTÄLLNING 
genomförs i form av en Bootcamp 
gemensamt med alla deltagande bolag 
i syfte att uppnå en dynamisk effekt 
mellan  deltagarna, samt en 
uppföljande coachning på företagen 
under de kommande 6-9 månaderna, 
Detta för att säkerställa aktiviteter 
initierade genom projektet blir 
genomförda. Mätning av 
effekter/värden sker löpande och 

2024-10-24 - 
2024-10-25 

250 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

kommer att följas upp efter varje 
aktivitet samt i slutet av projektet. 
BAKGRUND 
Innehållet för aktiviteten Innovation 
baseras på det samlade 
utvecklingsbehovet hos företagen som 
inhämtats via kontakter/ intervjuer. 
GENOMFÖRANDE 
Bootcamp Lunch till lunch 24 tim 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 
deltagandeföretagen. 
MEDVERKANDE 
Externt konsultteam 3 personer 
Näringslivsenheterna 
AGENDA 
Agenda 2030 Introduktionsutbildning 
En enkel nulägesanalys, företagen får 
reflektera över och göra en 
bedömning av var de står idag 
Spel: klimatkollen (lättsamt, 
avslappnat, aha-upplevelser och en 
del skratt) 
Arbetsgrupper 
Område 1 "Klimatsmarta 
verksamheter": 
- Underlag för genomförande/påbörja 
genomförande av en klimatberäkning 
för en/flera produkter eller hela 
verksamheten 
- Analys av CO2 utsläpp av produkter 
som idag köps in från befintliga 
leverantörer 
- Transporter av inköpt material - hur 
hittar vi den mest effektiva och den 
minst miljöpåverkande 
transportsättet 
- Analyser av olika transportfordon 
och val av olika alternativa fordon 
Område 2 "Hållbar 
produktutveckling" 
- Metodik för en hållbar 
produktutvecklingsprocess 
- Cirkulära affärsmodeller 
 Dessa inkluderas i ovan: 
- Val produktionsmetod för att 
minimera miljöpåverkan med 
verifiering av resultat 
- Val av tillverkningsmaterial map 
hållbarhet och minimering av 
miljöpåverkan. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
- Förståelse för hur integrering av 
hållbarhetskriterier i 
produktutvecklingsprocessen bidrar 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

till påverkan på såväl miljömässiga 
som ekonomiska och sociala 
förutsättningar i hela värdekedjan 
(från första råvaruutvinning, via 
förädling av råvaror och tillverkning 
av produkter, till användning och 
slutligt omhändertagande av 
produkten) 
-Förståelse för olika cirkulära 
lösningar och affärsmodeller samt hur 
de kan bidra till såväl miljönytta som 
till ökat affärsvärde 
-Genomfört en nulägesanalys 
avseende en produkts cirkulära 
potential 
-Identifierat potentialen för cirkulär 
utveckling av verksamheten och 
bolagets produkter 
-Kunskap om vilka cirkulära 
affärsmodeller som är relevanta för 
företaget 
MEDELLÅNG SIKT 
Implementering i företagets 
affärsplan av CSR-strategi och strategi 
för Agenda 2030  
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan i företagen med 
att systematiskt inkludera aktiviteter 
för grön omställning i företagens 
affärsplaner med koppling till de 
globala målen i Agenda 2030. Globala 
mål 12 delmål 12.5 och 12.6. 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 8.333kr/ftg  x 30ftg =250.000kr 

Coachning Grön 
omställning 

GENOMFÖRANDE 
I den uppföljande coachning som 
omfattar 5 tim per bolag kommer 
support ges för att det ska bli en 
verklig implementering av strategier 
för grön omställning som arbetades 
fram under Bootcamp. Uppföljningen 
sker digitalt och/eller vid fysiska 
besök. Projektledningen kommer 
under hela processen ha löpande 
kontakt med företagen och konsulten 
för att säkerställa genomförandet. 
Resultatmätning genomförs vid 
aktivitetens slut och i avslutningen av 
projektet. 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Externa konsulter 

2024-11-01 - 
2025-09-30 

400 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Näringslivsenheterna 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
- Förståelse för hur integrering av 
hållbarhetskriterier i 
produktutvecklingsprocessen bidrar 
till påverkan på såväl miljömässiga 
som ekonomiska och sociala 
förutsättningar i hela värdekedjan 
(från första råvaruutvinning, via 
förädling av råvaror och tillverkning 
av produkter, till användning och 
slutligt omhändertagande av 
produkten) 
-Förståelse för olika cirkulära 
lösningar och affärsmodeller samt hur 
de kan bidra till såväl miljönytta som 
till ökat affärsvärde 
-Genomfört en nulägesanalys 
avseende en produkts cirkulära 
potential 
-Identifierat potentialen för cirkulär 
utveckling av verksamheten och 
bolagets produkter 
-Kunskap om vilka cirkulära 
affärsmodeller som är relevanta för 
företaget 
MEDELLÅNG SIKT 
Implementering i företagets 
affärsplan av CSR-strategi och strategi 
för Agenda 2030  
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan i företagen med 
att systematiskt inkludera aktiviteter 
för grön omställning i företagens 
affärsplaner med koppling till de 
globala målen i Agenda 2030. Globala 
mål 12 delmål 12.5 och 12.6. 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 13.333kr/ftg  x 30ftg =400 000kr 

Digitalisering Ny 
teknik 

Många företagsledningar känner ett 
ökat tryck från sina styrelser om hur 
strategin ser ut för digitalisering av 
verksamheten. De är också med 
medvetna om att de saknar insikt i 
digitaliseringens möjligheter, vad som 
kan vara aktuellt för just deras 
verksamhet och hur låga prisnivåerna 
blivit för nya smarta tekniska 
lösningar. Det finns ett gap mellan den 
faktiska tillgängligheten av digitala 
lösningar och det som 
företagsledningar tror finns av 
digitala lösningar, som skulle kunna 

2024-01-25 - 
2024-01-25 

130 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

skapa tillväxt och bidra till ökad 
konkurrenskraft 
BAKGRUND 
Aktivitetens innehåll baseras på det 
samlade utvecklingsbehovet hos 
företagen som inhämtats via 
kontakter/ intervjuer. 
 
Första steget för att adressera 
kunskapsgapet kring digitalisering  är 
att som gruppering skapa sig insikt 
som man kan dela med varandra. 
Detta görs genom en strukturerad 
workshop där man med fördel 
använder sig av metoder i 
idégenerering, klustring, test och 
experiment som fungerar bra inom 
innovation och nya idéer.  
GENOMFÖRANDE 
Workshop 1 dag 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Externa konsulter 
Näringslivsenheterna 
AGENDA 
Steg 1 
Skapa sig insikt som man kan dela 
med varandra.  
Lyfta blicken från den dagliga 
verksamheten för att skapa hållbara 
affärer för morgondagen. 
Exempel på hur andra bolag har 
använt nya idégenerering, klustring, 
test och experiment som fungerar bra 
inom innovation och nya idéer.  
Steg 2 
Genom en strukturerad process, 
idégenerera kring hur identifierade 
behov och lösningar kan översättas 
till företagets egen verksamhet.  
Att göra detta individuellt, och sedan 
bygga på varandras idéer skapar en 
samsyn.  
Genom processen tas några extra 
intressanta idéer fram och utvecklas.  
Steg 3 
Ta fram en konkreta förslag till hur 
man kan utforska en av idéerna när 
man är tillbaka i vardagen.  
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap om det egna företagets 
behov och möjligheter till ökad 
digitalisering, 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

MEDELLÅNG SIKT 
Genomfört idégenerering och 
implementering av nya digitala 
lösningar i företagens verksamheter. 
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan genom att 
systematiskt inkludera 
digitaliseringen i företagens 
affärsplaner  med koppling till de 
globala målen i Agenda 2030. Globalt 
mål 9 delmål 9.4. 
 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 

Samverkan lärosäte 
och forskning 

Aktiviteten ska bidra till ökad 
kunskap om och möjligheter till att 
stärka företagens utveckling genom 
ett utvecklat samarbete med 
Jönköping University (JIBS och JTH) 
samt RISE. Flera olika workshop 
kommer att genomföras inom 
forskningsområden och utbildningar 
med koppling till projektets 
ämnesområden. Även studenter ska 
kopplas till företagen för 
projektuppdrag och exjobb. 
BAKGRUND 
Endast ett fåtal av företagen i 
målgruppen har idag ett utvecklat 
samarbete med Universitet/ 
Högskolor eller 
Forskningsinstitutioner.  
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap för företagen om 
möjligheter till samverkan och 
erbjudanden från Jönköping 
University och RISE. 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen tar en aktiv del av 
forsknings- och 
utbildningserbjudanden. 
Anlitar studenter för uppdrag och 
exjobb 
LÅNG SIKT 
De långsiktiga effekterna bidrar till en 
strukturell förändring i bolagens 
strategiska arbete samt till en ökad 
regional samverkan mellan företagen 
och 
utbildnings/forskningsinstitutioner 
med koppling till de globala målen 
och Agenda 2030. Globalt mål 9 
delmål 9.4. 

2023-03-01 - 
2026-02-28 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Workshop 1 JU-JTH Aktiviteten avser presentera 
företagens möjligheter till samarbete 
med Tekniska Högskolan i Jönköping 
GENOMFÖRANDE 
Workshop 4tim 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Utbildare och forskare från JTH 
AGENDA 
Under 2022 så driver Tekniska 
Högskolan i Jönköping mer än 30 
forskningsprojekt. Den samlande 
kompetensen, produktutveckling osv. 
och de nätverk som Tekniska 
Högskolan förfogar över utgör en stor 
nytta för det föreslagna 
projekt/initiativet då deltagande 
företag i projektet kan knytas 
närmare högskolan. Genom 
aktiviteter där, dels studenter kopplas 
mot företagen t ex genom praktik eller 
examensarbeten, dels genom 
workshops tillsammans med forskare 
där gemensamma forskningsrelevanta 
frågeställningar kan upptäckas får 
företagen närmare kopplingar mot 
högskolan och möjligheter skapas för 
såväl innovation, utveckling, 
kompetensutveckling m.m. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap för företagen om 
möjligheter till samverkan och 
erbjudanden från JU-JTH. 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen tar en aktiv del av 
forsknings- och 
utbildningserbjudanden. 
Anlitar studenter för uppdrag och 
exjobb 
LÅNG SIKT 
De långsiktiga effekterna bidrar till en 
strukturell förändring i bolagens 
strategiska arbete samt till en ökad 
regional samverkan mellan företagen 
och 
utbildnings/forskningsinstitutioner 
med koppling till de globala målen 
och Agenda 2030. 
Globalt mål 9 delmål 9.4. 
 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 2.333kr/ftg  x 30ftg =70.000kr 

2024-02-15 - 
2024-02-15 

70 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Workshop 2 JU-JIBS Aktiviteten avser presentera 
företagens möjligheter till samarbete 
med JIBS, Jönköping 
GENOMFÖRANDE 
Workshop 4 tim 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Utbildare och forskare från IBS 
AGENDA 
Företagsbedömning  
1) Expertstöd för kvalitativ och/eller 
kvantitativ undersökning av företag 
som deltar i eller är relevanta för 
projektet. Potentiella områden för 
undersökning: innovation, digital 
beredskap och mognad (inklusive 
kompetenser för digital 
transformation, internationalisering, 
hållbarhet och cirkulär ekonomi samt 
jämställdhet, logistiklösningar. Data & 
Resultat (anonymiserad) skulle 
sammanställas och rapporteras; 
uppföljningsundersökning i slutet av 
projektet för att spåra utvecklingen; 
Resultaten kommer att bidra till 
forskning och inspirera till ytterligare 
utvecklingsverksamhet.  
2) Baserat på bedömningen, utforska 
möjligheter för samskapande av 
skräddarsydda framtida livslånga 
inlärningskurser för att tillgodose de 
specifika behoven hos företag i 
Jönköpingsregionen (t.ex. Digital 
Supply Chain Management) 
Utbildning - Kursprojekt 
(kandidatexamen, masternivå) 1) 
Möjligheter till projektsamarbete med 
studenter på olika nivåer, till exempel 
inom följande områden:  
 Internationell ledning och den 
samtida internationella affärsmiljön.  
 Organisation och ledarskap med 
hållbarhetsfokus för en hållbar värld  
 Innovation och teknik  
 Strategi och teknik  
 Supply Chain Sustainability  
 IT-aktiverade förändringar i Supply 
Chain Management  
Logistikföretag och logistiktjänster 
Executive Education & Livslångt 
lärande  
För att stödja 
affärskompetensutveckling erbjuder 

2023-05-23 - 
2023-05-23 

70 000 
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Slutdatum 

Kostnad 

JIBS chefskurser som tar itu med små 
och medelstora företags nuvarande 
utmaningar. Dessa kurser är 
affärsorienterade och kan 
skräddarsys för logistik och supply 
chain, liksom andra 
affärssammanhang.  
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap för företagen om 
möjligheter till samverkan och 
erbjudanden från JU-JIBS. 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen tar en aktiv del av 
forsknings- och 
utbildningserbjudanden. 
Anlitar studenter för uppdrag och 
exjobb 
LÅNG SIKT 
De långsiktiga effekterna bidrar till en 
strukturell förändring i bolagens 
strategiska arbete samt till en ökad 
regional samverkan mellan företagen 
och 
utbildnings/forskningsinstitutioner 
med koppling till de globala målen 
och Agenda 2030. Globalt mål 9 
delmål 9.4. 
 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 2.333kr/ftg  x 30ftg =70.000kr 
  

Workshop  3 JU-JIBS Aktiviteten avser presentera 
företagens möjligheter till samarbete 
med JIBS, Jönköping 
GENOMFÖRANDE 
Workshop 4 tim 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Utbildare och forskare från JIBS 
AGENDA 
Workshop där företagen får testa 
verktyg/metodik  hur man kan 
påskynda en hållbarhetsomställning 
med fokus på social innovation, 
miljöförstöring och behovet av att 
påskynda förändringar för att uppnå 
IPCC: s globala mål och Agenda 2030. 
Metodiken är utvecklad i samarbete 
med Region Jönköping och Science 
Park. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 

2023-09-20 - 
2023-09-20 

70 000 
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Kostnad 

Ökad kunskap för företagen om 
möjligheter till samverkan och 
erbjudanden från JU-JIBS.. 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen tar en aktiv del av 
forsknings- och 
utbildningserbjudanden. 
Anlitar studenter för uppdrag och 
exjobb 
LÅNG SIKT 
De långsiktiga effekterna bidrar till en 
strukturell förändring i bolagens 
strategiska arbete samt till en ökad 
regional samverkan mellan företagen 
och 
tbildnings/forskningsinstitutioner 
med koppling till de globala målen 
och Agenda 2030. Globalt mål 9 
delmål 9.4. 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 2.333kr/ftg  x 30ftg =70.000kr 
Aktiviteten avser presentera 
företagens möjligheter till samarbete 
med RISE. 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Forskare/Specialister från RISE 
GENOMFÖRANDE 
Workshop 6 tim 
AGENDA 
Introduktion/coachning kring 
framtagning av klimatdatablad och 
fullständiga LCA   
Industriell energieffektivisering 
Kemikalieinventering och substitution 
(bättre miljöval med 
bibehållna/förbättrade funktion) 
Återbruk/återtillverkning, ex vis med 
stöd av 3D-printning (additiv 
tillverkning) av metaller och plast. 
Hållbara försörjningskedjor i osäkert 
geopolitiskt läge. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap för företagen om 
möjligheter till samverkan och 
erbjudanden från och RISE. 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen tar en aktiv del av 
forsknings- och 
utbildningserbjudanden. 
LÅNG SIKT 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

De långsiktiga effekterna bidrar till en 
strukturell förändring i bolagens 
strategiska arbete samt till en ökad 
regional samverkan mellan företagen 
och 
utbildnings/forskningsinstitutioner 
med koppling till de globala målen 
och Agenda 2030. 
Globalt mål 9 delmål 9.4. 
 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 2.333kr/ftg  x 30ftg =70.000kr 

Workshop 4 RISE Aktiviteten avser presentera 
företagens möjligheter till samarbete 
med RISE. 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Forskare/Specialister från RISE 
GENOMFÖRANDE 
Workshop 6 tim 
AGENDA 
Introduktion/coachning kring 
framtagning av klimatdatablad och 
fullständiga LCA   
Industriell energieffektivisering 
Kemikalieinventering och substitution 
(bättre miljöval med 
bibehållna/förbättrade funktion) 
Återbruk/återtillverkning, ex vis med 
stöd av 3D-printning (additiv 
tillverkning) av metaller och plast. 
Hållbara försörjningskedjor i osäkert 
geopolitiskt läge. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap för företagen om 
möjligheter till samverkan och 
erbjudanden från och RISE. 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen tar en aktiv del av 
forsknings- och 
utbildningserbjudanden. 
LÅNG SIKT 
De långsiktiga effekterna bidrar till en 
strukturell förändring i bolagens 
strategiska arbete samt till en ökad 
regional samverkan mellan företagen 
och 
utbildnings/forskningsinstitutioner 
med koppling till de globala målen 
och Agenda 2030. 
Globalt mål 9 delmål 9.4. 
 

2024-02-13 - 
2024-02-13 

70 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 2.333kr/ftg  x 30ftg =70.000kr 

Workshop 5 RISE Aktiviteten avser presentera 
företagens möjligheter till samarbete 
med RISE. 
MÅLGRUPP 
Ledningsgrupper i de 30 deltagande 
företagen. 
MEDVERKANDE 
Forskare/Specialister från RISE 
GENOMFÖRANDE 
Workshop 6 tim på RISE 
testanläggning 
AGENDA 
Genomföra digitala och fysiska 
studiebesök i RISE anläggningar för 
att ta del av relevanta test- och 
demonstrationsutrustningar. 
RESULTAT 
Erbjuda företagen möjligheter till att 
genomföra praktiska aktiviteter där 
mindre grupper får använda RISE 
utrustning för specifika behov eller 
testa olika alternativ ex vis inför ett 
inköp av egen utrustning. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap för företagen om 
möjligheter till samverkan och 
erbjudanden från RISE. 
MEDELLÅNG SIKT 
Företagen tar en aktiv del av 
forsknings- och utbildnings-
erbjudanden 
LÅNG SIKT 
De långsiktiga effekterna bidrar till en 
strukturell förändring i bolagens 
strategiska arbete samt till en ökad 
regional samverkan mellan företagen 
och 
utbildnings/forskningsinstitutioner 
med koppling till de globala målen 
och Agenda 2030. Globalt mål 9 
delmål 9.4. 
 
EKONOMISKT VÄRDE 
Det ekonomiska värdet för aktiviteten 
är 2.333kr/ftg  x 30ftg =70.000kr 

2024-05-21 - 
2024-05-21 

70 000 

Internationellt utbyte Ökad kunskap om utvecklingen i 
omvärlden är en viktig del för 
företagen i projektet. Vilken 
konkurrenssituation befinner sig 
företagen i? Hur ska de möta framtida 
utmaningar? Vad kan vi lära av andra 
ledande regioner i Europa inom 

2023-09-01 - 
2026-02-28 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

logistikområdet? Vad krävs för att bli 
en stark logistikregion?  Detta är 
några av de frågeställningar projektet 
ska söka svar på genom ett 
internationellt utbyte. Det finns sedan 
tidigare etablerade kontakter i 
Nederländerna och i Tyskland, som är 
ledande i Europa inom 
logistikområdet.  Genom 
benchmarking och studiebesök för 
erfarenhetsbyte ska projektet 
analysera hur man jobbar med 
hållbarhetsfrågorna, branschens 
attraktivitet, ökad 
jämlikhet/jämställdhet, ökad 
innovationsförmåga och ökad 
effektivitet, grön omställning i 
företagen bl. a med stöd av 
digitalisering.  
Vi kommer särskilt studera vilka 
insatser som görs mot företagen samt 
vilken forskning som finns på 
området. 
BAKGRUND 
Aktivitetens innehåll baseras på det 
samlade utvecklingsbehovet hos 
företagen som inhämtats via 
kontakter/ intervjuer som visar på en 
begränsad kunskap av omvärlden och 
den internationella utvecklingen. 
Projekt ska bidra med 
omvärldskunskap, som företagen 
annars själva har begränsade 
möjligheter att få fram. 
Representanter från styrgrupp, 
projektpartners och finansiärer i det 
regionala samarbetet bör åka och ta 
del av kunskapen. Här ser vi en extern 
resurs som planerar och håller 
samman resan, kostnader mot 
samverkande organisationer, resa och 
logi o dylikt. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap om utvecklingen i 
omvärlden och utvecklingen i ledande 
konkurrentländer i Europa. 
Etablerade kontakter med 
internationella utvecklings- och 
forskningsorganisationer 
MEDELLÅNG SIKT 
Ett utvecklat regionalt samarbete med 
utvecklings- och 
forskningsorganisationer för fortsatt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

stärker företagens och regionens 
utveckling inom logistiksektorn.  
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan av företagens 
verksamheter och regionens 
utveckling med koppling till de 
globala målen i Agenda 2030. Globalt 
mål 17 delmål 17.17 

Studieresa till 
Nederländerna 

Genomföra studieresa till DINALOG, 
Breda, Nederländerna för 
benchmarking och initiering av 
framtida samarbete. 
GENOMFÖRANDE 
Studieresa med styrgruppens 
medlemmar. 
AGENDA 
Genomgång av DINALOGs 
företagsfrämjande insatser. 
Vilka forskningsprojekt pågår? Vilka 
planeras? Samverkansmöjligheter? 
Information om vårt projekt, 
medverkande aktör 
Presentation av Region Jönköping och 
Jönköping University. 
Gemensamma frågor kring möjliga 
samarbetsområden. 
Bjuda in DINALOG att besöka 
projektet och Jönköping University 
och RISE. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap om utvecklingen i 
omvärlden och utvecklingen i ledande 
konkurrentländer i Europa. 
Etablerade kontakter med 
internationella utvecklings- och 
forskningsorganisationer  
MEDELLÅNG SIKT 
Ett utvecklat regionalt samarbete med 
utvecklings- och 
forskningsorganisationer för fortsatt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som 
stärker företagens och regionens 
utveckling inom logistiksektorn.  
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan av företagens 
verksamheter och regionens 
utveckling med koppling till de 
globala målen i Agenda 2030. Mål 17 
Delmål 17.6 

2024-03-05 - 
2024-03-08 

198 000 

Studieresa till 
Tyskland 

Genomföra studieresa till 
Dortmund/Düsseldorf, Tyskland för 
benchmarking och initiering av 
framtida samarbete med Technische 
Hochschule och CSR-nätverk. 
GENOMFÖRANDE 

2024-09-10 - 
2024-09-13 

198 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Studieresa med styrgruppens 
medlemmar. 
AGENDA 
Genomgång av organisationernas 
företagsfrämjande insatser. 
Vilka forskningsprojekt pågår? Vilka 
planeras? Samverkansmöjligheter? 
Information om vårt projekt, 
medverkande aktör 
Presentation av Region Jönköping och 
Jönköping University. 
Gemensamma frågor kring möjliga 
samarbetsområden. 
Bjuda in Technische Hochschule och 
CSR-nätverk att besöka projektet och 
Jönköping University och RISE. 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap om utvecklingen i 
omvärlden och utvecklingen i ledande 
konkurrentländer i Europa. 
Etablerade kontakter med 
internationella utvecklings- och 
forskningsorganisationer  
MEDELLÅNG SIKT 
Ett utvecklat regionalt samarbete med 
utvecklings- och 
forskningsorganisationer för fortsatt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som 
stärker företagens och regionens 
utveckling inom logistiksektorn.  
LÅNG SIKT 
Strategisk påverkan av företagens 
verksamheter och regionens 
utveckling med koppling till de 
globala målen i Agenda 2030. Mål 17 
Delmål 17.6 

Klustersamverkan Logistiksektorns utveckling i Region 
Jönköping är beroende av en 
fungerande infrastruktur och en väl 
utvecklad supporterande tjänste- och 
serviceföretagssektor. Detta är också 
en viktig förutsättning för att länets 
alla producerande industrier ska 
kunna utvecklas och bli 
konkurrenskraftiga. Det samma gäller 
en ökad samverkan med 
utbildningsaktörer där Jönköpings 
University har en ledande roll. 
BAKGRUND 
Näringslivet i Region Jönköping står 
inför stora utmaningar för att möta 
framtidens behov av hållbara 
logistiksystem. Vi befinner oss i en 
stor omställning i samhället med stora 
förändringsbehov.  Företagen inom 

2023-03-01 - 
2026-02-28 

100 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

logistikbranschen behöver satsa mer 
på centrala utvecklingsfrågor inom 
Innovation, Kompetens- 
Jämställdhet/Jämlikhet, Grön 
omställning och Digitalisering. 
Företagen tillsammans med ledande 
organisationer, utbildare, forskning 
m.fl.  behöver tillsammans bli ett 
starkt kluster, i syfte att stärka 
företagens och organisationernas 
konkurrenskraft och den gröna 
omställningsförmågan på lång sikt. 
Detta är avgörande för regionens 
näringsliv, oavsett bransch. Detta 
beskrivs även i den Regionala 
Utvecklingsplanen, RUS, för Region 
Jönköpings län samt i regionens 
strategi för Smart Specialisering. 
MEDVERKANDE 
Externa konsulter, Jönköping 
University, Näringslivsenheterna 
GENOMFÖRANDE 
Analys över nuläge och framtida 
behov av en klustersamverkan. 
Övergripande frågeställningar i 
studien är: 
Hur ser nuläget ut? 
Vilka framtida utmaningar finns? 
Vilka frågeställningar vill man ha svar 
på? 
Synen på en gemensam 
klusterorganisation?  
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 
Ökad kunskap om nuläget av 
företagens och utbildnings-
/forskningsorganisationernas behov 
framtida stöd till att driva 
gemensamma utvecklingsfrågor i 
logistikbranschen och hur de ser på 
en organiserad samverkan.  
MEDELLÅNG SIKT 
Analysen av förutsättningar, att öka 
samverkan mellan företag och 
regionala aktörer ska leda till en 
sammanställning inför ett framtida ett 
logistikkluster för Region Jönköping, 
som samordnar och driver 
utvecklingen och samarbetet mellan 
företagen och utbildnings-/ 
forskningsorganisationer  
LÅNG SIKT 
Logistikklustret ska vara en nationellt 
och internationellt ledande 
organisation inom logistiksektorn, 
som stärker företagens och regionens 

120



Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

utveckling och konkurrenskraft och 
har en strategisk påverkan av 
företagens verksamheter med 
koppling till de globala målen i 
Agenda 2030. 

Spridningskonferens I slutet av projektet ska en 
spridningskonferens genomföras för 
presentation av resultaten i projektet. 
Erfarenheter och goda exempel i 
projektet kommer att presenteras 
samt inspirationsföredrag med 
koppling till projektmålen och Agenda 
2030-de globala målen. 
BAKGRUND 
En viktig del i projektet är att sprida 
kunskap och erfarenheter av hur 
företagen i projektet arbetat med 
hållbarhetsfrågorna , vilket ska 
inspirera nya företag att påbörja eller 
utveckla sitt eget hållbarhetsarbete. 
MÅLGRUPP 
Målgruppen för deltagande på 
konferensen är företag som ingått i 
projektet, andra intresserade företag, 
supporterande konsulter och 
organisationer till logistiksektorn, 
utbildare, forskare, offentlig sektor 
m.fl. 
MEDVERKANDE 
Deltagande företag i projektet, 
Externa konsulter, Jönköping 
University, RISE, 
Näringslivsenheterna, Internationella 
kontakter från Dinalog, 
Nederländerna och CSR-nätverk, 
Tyskland 
GENOMFÖRANDE 
AGENDA 
Presentation av projektet. Projektmål, 
innehåll, genomförande, 
medverkande aktörer 
Resultat från projektet. Goda 
företagsexempel. 
Hur jobbar man internationellt med 
hållbarhetsfrågorna med koppling till 
Agenda 2030-de globala målen. 
Dinalog (Nederländerna) och CSR-
nätverk (Tyskland) 
Hur möter vi logistiksektorns 
framtida utmaningar? Är ett 
gemensamt logistikkluster en lösning? 
Inspirationsföredrag med koppling till 
Agenda 2030-de globala målen 
FÖRÄNDRINGSEFFEKT 

2025-10-23 - 
2025-10-23 

230 000 
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Aktivitet Beskrivning Startdatum - 
Slutdatum 

Kostnad 

Ökad kunskap för deltagarna om hur 
man kan utveckla och driva 
hållbarhetsfrågorna kopplade till 
företagens affärsplan. 
Ökad kunskap om vilken regional 
kompetens av konsulter, utbildning 
och forskning på Jönköping University 
och RISE. 
Samverkansmöjligheter genom 
kommunens näringslivsbolag och ett 
eventuellt framtida logistikkluster. 
Globalt mål17 delmål 17.17  
MEDELLÅNG SIKT 
Initiera nya projekt genom bildande 
av ett logistikkluster, som driver 
utvecklingen och samarbetet mellan 
företagen, utbildnings-
/forskningsorganisationer. 
LÅNG SIKT 
En logistiksektor som driver frågorna 
om företagens och regionens 
utveckling och konkurrenskraft, och 
som har en strategisk påverkan av 
företagens verksamheter med 
koppling till de globala målen i 
Agenda 2030. 
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1.7 Budget 
Kostnader 
 

Kostnadsslag 2023 2024 2025 2026      Totalt 
Personal: 
Projektledning 420 000 504 000 504 000 84 000      1 512 000 
Personal: 
Kommunikation 100 000 120 000 120 000 20 000      360 000 
Personal: 
Projektresurs 220 000 264 000 264 000 44 000      792 000 
Externa tjänster: 
Externa resurser 
enligt excelbilaga 813 889 976 667 976 667 162 777      2 930 000 
Externa tjänster: 
Ekonomitjänster 50 000 60 000 60 000 10 000      180 000 
Resor och logi: 
Konferens & 
resekostnader 
enligt excelbilaga 278 055 333 667 333 667 55 611      1 001 000 
Schablonkostnader: 
Indirekta kostnader 
15% 155 400 186 480 186 480 31 080      559 440 
Schablonkostnader: 
Schablon för 
lönebikostnader 
40% 296 000 355 200 355 200 59 200      1 065 600 
Summa kostnader 2 333 344 2 800 014 2 800 014 466 668      8 400 040 
Projektintäkter         
Projektintäkter 
(negativ kostnad): 
30 deltagande 
företag 41 667 50 000 50 000 8 333      150 000 
Summa avgår 
projektintäkter 41 667 50 000 50 000 8 333      150 000 
Summa faktiska 
kostnader 2 291 677 2 750 014 2 750 014 458 335      8 250 040 
Bidrag annat än pengar          
Summa bidrag i 
annat än pengar          0 
Summa totala 
kostnader 2 291 677 2 750 014 2 750 014 458 335      8 250 040 

 
 
Finansiering 

Finansiär 2023 2024 2025 2026       Totalt 
Offentligt bidrag annat än pengar          
Total offentligt 
bidrag annat än 
pengar          0 
Offentlig kontantfinansiering          
Nässjö Näringsliv AB: 
Ett bolag som ägs av 
näringslivet och 
kommun 
tillsammans för att 
utveckla näringslivet 
i Nässjö. 380 
intressentföretag 
finns med i 
samarbetet. 333 333 400 000 400 000 66 667      1 200 000 
Nässjö kommun: 
Näringslivsinriktad 
kommun med 333 333 400 000 400 000 66 667      1 200 000 
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Finansiär 2023 2024 2025 2026       Totalt 
intresse av det 
regionala samarbetet 
Jönköpings kommun: 
Näringslivsinriktad 
kommun med 
intresse av det 
regionala 
samarbetet. 20 833 25 000 25 000 4 167      75 000 
Vaggeryds kommun: 
Näringslivsinriktad 
kommun med 
intresse av det 
regionala samarbetet 20 833 25 000 25 000 4 167      75 000 
Region Jönköping: 
Intresse av de 
deltagande 
företagens 
utveckling och att 
bygga det regionala 
samarbetet och 
logistikklustret. 666 666 800 000 800 000 133 334      2 400 000 
Total offentlig 
kontantfinansiering 1 374 998 1 650 000 1 650 000 275 002      4 950 000 
Total offentlig 
finansiering 1 374 998 1 650 000 1 650 000 275 002      4 950 000 
Privata bidrag annat än pengar          
Total privat bidrag 
annat än pengar          0 
Privat kontantfinansiering          
           
Total privat 
kontantfinansiering          0 
Total privat 
finansiering          0 
Summa 
medfinansiering 1 374 998 1 650 000 1 650 000 275 002      4 950 000 

Stödfinansiering 
 

Finansiering 2023 2024 2025 2026      Totalt 
Stödfinansiering 916 679 1 100 014 1 100 014 183 333      3 300 040 

 
 
 
Sammanställning 

Stödandel av faktiska kostnader 40,00% 
Stödandel av totala kostnader 40,00% 
Stödandel av stödgrundande finansiering 40,00% 
Stödandel av total finansiering 40,00% 
Andel annan offentlig finansiering 60,00% 
Andel offentlig finansiering 100,00

% 
Andel privat finansiering 0,00% 
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1.8 Förskott 
Sökt förskottsbelopp: 0 
Motivering:  
 
1.9 Mina kontakter 

Namn: Anders Karlsved 
Telefonnummer: 070 240 89 23 
Mobiltelefonnummer: 070 240 89 23 
E-postadress: anders.karlsved@nordicinfracenter.se 
Roll: Projektledare 
Namn: Claes Johansson 
Telefonnummer: 070 67 388 73 
Mobiltelefonnummer: 070 67 388 73 
E-postadress: claes.johansson@nnab.se 
Roll: Kontaktperson 
Namn: Linda Hermansson 
Telefonnummer: 010 212 58 33 
Mobiltelefonnummer: 010 212 58 33 
E-postadress: linda.hermansson@aspia.se 
Roll: Ekonomi 

 
1.10 Dokument 

Filnamn: JIBS Registreringsbevis 556487-2728_220412.pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-08 
Filnamn: Registreringsbevis - 556459-2987 (1).pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-08 
Filnamn: Inköpspolicy (1).docx 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-08 
Filnamn: Hållbarhetsanalys -Logistikkluster.docx 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-08 
Filnamn: NNAB bekräftelse.pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-08 
Filnamn: JIBS_signed_2022-12-02.pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-08 
Filnamn: totalbudget 221209.xlsx 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-08 
Filnamn: JTH Bekräftelse av åtagande (M64) (EU21)-signed.pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-08 
Filnamn: JTHreg 2021.pdf 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-11 
Filnamn: Projekt Logistikutveckling Budget-struktur 20221213 (kopia).xlsx 
Beskrivning:  
Uppladdningsdatum: 2022-12-15 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 10  
 
Bidrag 2023 till folkhögskolor med annan huvudman 
än Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/3332 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• fastställa ersättning med 664 kronor per deltagarvecka för deltagare 
skrivna i F län som studerar på folkhögskolor inom länet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län följer sedan lång tid tillbaka Sveriges Kommuner 
och Regioners (SKR) rekommendation som innebär att ersättning lämnas till 
folkhögskolor såväl inom som utanför länet för kurser som omfattar minst 
15 veckor. Nämndens budget år 2023 för folkhögskoleutbildning vid andra 
folkhögskolor än Regionen Jönköpings läns egna är 21,4 mnkr, varav 18,2 
mnkr avser rörelsefolkhögskolor inom länet.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2022-12-21 RJL 2022/3332 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Bidrag 2023 till folkhögskolor med 
annan huvudman än Region 
Jönköpings län 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• fastställer ersättning med 664 kronor per deltagarvecka för deltagare 
skrivna i F län som studerar på folkhögskolor inom länet. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings län följer sedan lång tid tillbaka Sveriges Kommuner och Reg-
ioners (SKR) rekommendation som innebär att ersättning lämnas till folkhögsko-
lor såväl inom som utanför länet för kurser som omfattar minst 15 veckor. Nämn-
dens budget år 2023 för folkhögskoleutbildning vid andra folkhögskolor än Reg-
ionen Jönköpings läns egna är 21,4 mnkr, varav 18,2 mnkr avser rörelsefolkhög-
skolor inom länet.  

Information i ärendet 
SKR har sedan 1970-talet årligen fattat beslut om fastställande av ett schablonbe-
lopp som rekommendation för landsting och regioner för utbildningar vid folk-
högskolor, kallad mobilitetsstöd, tidigare interkommunal ersättning. 
Ersättningen betalas av den studerandes hemregion direkt till folkhögskolan för de 
deltagare/studerande som väljer att gå en utbildning på folkhögskola i en annan 
region. Bidraget är till för att underlätta rörligheten i landet. Ett fåtal regioner av-
viker från denna rekommendation och i de fall en folkhögskola har deltagare från 
sådant landsting/region gäller ömsesidighet. 
 
Under våren 2022 undertecknades en ny mellanregional överenskommelse om 
mobilitetsstöd av samtliga regioner. Den nya överenskommelsen trädde i kraft 
hösten 2022 och SKR:s styrelse har tagit beslut om att mobilitetsersättningen för 
2022 är 400 kronor per deltagarvecka.  
 
Den nya överenskommelsen innebär i korthet följande:  

• mobilitetsstödet räknas upp med LPIK exklusive läkemedel, som är en 
sammanvägning av pris- och löneökningar. SKR:s decemberprognos an-
vänds för kommande års mobilitetsstöd. 

• regioner som inte har använt sig av SKR:s rekommenderade belopp kom-
mer successivt att fasas in i samma nivå under fem år enligt en föreslagen 
trappa. 
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För statsbidragsberättigad utbildningsverksamhet inom länet avseende deltagare 
skrivna i länet tillåter budgeten en ersättning med 664 kronor per deltagarvecka. 
Vilket är en uppräkning av ersättningen från 2022 med 22 kr. Antalet deltagar-
veckor har ökat i omfattning under de senaste åren. År 2021 hade länets rörelse-
folkhögskolor budgeterat för 26 700 deltagarveckor och utfallet blev 27 240 del-
tagarveckor. För år 2022 bedömde folkhögskolorna en fortsatt hög nivå och la en 
budget motsvarande 27 200 deltagarveckor. Det preliminära utfallet för 2022 ser 
ut att stämma väl med budget. Det budgeteras för motsvarande nivå år 2023, se 
tabell nedan. 
 

Skola 

Deltagar-
veckor 
2021    
utfall 

Deltagar-
veckor 
2022 

budget 

Deltagar-
veckor 

2022 prel 
utfall 

Prel 
ersättning 
2022, tkr 

Deltagar-
veckor 
2023 

budget 

Ersättning 
enl 

budget, 
tkr 

Ädelfors fhsk 5 181 5 100 5 443 3 495 5 100 3 386 

Södra Vätterbygdens fhsk 6 748 6 700 7 058 4 531 7 000 4 648 

Mullsjö fhsk 3 409 3 500 3 453 2 217 3 600 2 390 

June fhsk 5 540 5 800 5 889 3 781 6 100 4 050 

Mariannelunds fhsk 1 933 1 700 1 804 1 158 1 700 1 129 

Sommenbygdens fhsk 3 596 3 600 3 045 1 955 3 300 2 191 

Braheskolan 833 800 636 408 600 398 

Summa 27 240 27 200 27 328 17 545 27 400 18 192 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 

 

Beslut skickas till 
Berörda folkhögskolor 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Anna-Gun Grännö  
Ekonomichef 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Läsårstider Naturbruksskolorna 2023/24 
Diarienummer: RJL 2022/3308 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Fastställa läsårstider 2023/2024 för Tenhults Naturbruksgymnasium 
och Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 

Sammanfattning  
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av huvudmannen 
för skolorna. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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 2023-01-04 RJL 2022/3308 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Läsårstider 2023/2024 för Tenhults 
naturbruksgymnasium och Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Fastställer läsårstider 2023/2024 för Tenhults Naturbruksgymnasium och 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum. 

Sammanfattning  
Enligt skollagen ska beslut om läsårets början och slut tas av huvudmannen för 
skolorna. 

Information i ärendet 
Läsårstiden för eleverna på Tenhults Naturbruksgymnasium fastställs till: 
Höstterminen 2023 åk 1och 3: 2023-08-21 – 2023-12-21 
Höstterminen 2023 åk 2:  2023-08-23 – 2023-12-21 
Vårterminen 2024 åk 1och 2: 2024-01-08 – 2024-06-13 
Vårterminen 2024 åk 3:  2024-01-08 – 2024-06-14 
Lovdagar: 

• Vecka 44 
• Vecka 7 
• Vecka 14 
• 10 maj 
• 7 juni 

 
Läsårstiden för eleverna på Stora Segerstad Naturbrukscentrum fastställs till: 
Höstterminen 2023 åk 1:  2023-08-16 – 2023-12-21 
Höstterminen 2023 åk 2-3:  2023-08-21 – 2023-12-21 
Vårterminen 2024 åk 1:  2024-01-10 – 2024-06-05 
Vårterminen 2024 åk 2-3:  2024-01-10 – 2024-06-12 
Lovdagar: 

• Vecka 44 
• Vecka 7 
• Vecka 14 
• 10 maj 
• 7 juni 
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Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 

Beslut skickas till 
Tenhults Naturbruksgymnasium 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Thomas Strand  
Skolchef 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Kulturbidrag 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1252 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Godkänna förslag om fördelning av kulturbidrag för 2023 mellan 
verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag, projektbidrag och kultur- 
och arbetsstipendier. 

2. Godkänner förslag om fördelning av verksamhetsbidrag för 2023.  
3. Godkänner förslag om fördelning av projektbidrag för 2023.  
4. Föreslår att bidrag på 100 000 kronor till projektet Livet efter Ida 

utgår enligt delegation. 

Sammanfattning  
Budget för kulturbidrag 2023 innehåller ett anslag på  
10 912 000 kronor. Bidragets syfte är att det ska bidra till att uppnå målen i 
den regionala kulturplanen och ges i form av fyra olika stöd. 
Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag och 
projektbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
finansieras.  Ärendet är berett i Kulturutskottet. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-08 
• Protokollsutdrag kulturutskottet 2022-12-21 
• Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur 
• Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län 
• Ansökningar för projektbidrag och verksamhetsbidrag 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Presidiet föreslår att bidrag på 100 000 kronor till projektet Livet efter Ida 
utgår enligt delegation, då verksamheter som samverkar med Sveriges 
television inte kan ta emot politiskt beslutade bidrag. 
 
Presidiet informeras om att en översyn och utredning av bidragssystemet 
kommer att göras. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2 
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 2022-12-08 RJL 2022/1252 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Kulturbidrag 2023 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner förslag om fördelning av kulturbidrag för 2023 mellan 
verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag, projektbidrag och kultur- och 
arbetsstipendier  

• Godkänner förslag om fördelning av verksamhetsbidrag för 2023  
• Godkänner förslag om fördelning av projektbidrag för 2023  

Sammanfattning  
Budget för kulturbidrag 2023 innehåller ett anslag på  
10 912 000 kronor. Bidragets syfte är att det ska bidra till att uppnå målen i den 
regionala kulturplanen och ges i form av fyra olika stöd. 
Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag och 
projektbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
finansieras.  

Information i ärendet 
 
Fördelning av Kulturbidrag  
Kulturbidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag och 
projektbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
finansieras. Den totala budgeten har ökats med 4%, men samtidigt har 1 miljon 
kronor lyfts bort i och med att ShareMusic & Performing arts har flyttats från 
verksamhetsbidrag till kultursamverkansmodellen. Arrangemangsbidrag och 
kultur- och arbetsstipendierna föreslås beviljas med samma summa som 2022, då 
en höjning med 125% (stipendier) respektive 50% (arrangemangsbidrag) gjordes 
då.  
 

 

Förslag till 
fördelning 2023 Fördelning 2022 

Projektbidrag 2 585 000 2 850 600 

Verksamhetsbidrag 6 601 936 6 394 400 

Arrangemangsbidrag 1 500 000 1 500 000 

Kultur- och arbetsstipendium 225 000 225 000 

134



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

  RJL 2022/1252 

 
 

 

Fördelning av verksamhetsbidrag 
Verksamhetsbidrag fördelas till i länet verksamma organisationer (juridiska 
personer) som bedriver stadigvarande verksamhet inom kulturområdet i huvudsak 
och där verksamheten bedöms vara viktig i länets kulturella infrastruktur. 
Föreslaget är att prioritera verksamhetsbidrag i fördelning, då många 
verksamheter står inför utmanande år med ökade kostnader. Alla verksamheter 
räknas upp med 4%, förutom Smålands konstarkiv som enligt överenskommelse 
med övriga stiftare räknas upp med 2,7%, samt erhåller en ökning med 99 000 kr. 
Grenna Bluegrass och Stiftelsen Lehmans verkstad förordas en prioritering med 
anledning av att deras ingång i verksamhetsbidrag var väldigt låg och att dom 
visar på stor utveckling kommande år. JONK! Scenkonst, TEATERi och 
Österängens konsthall förordas en prioritering för att de bedöms ha en stor 
betydelse för den kulturella infrastrukturen och för att nå målen i Regional 
kulturplan 2023-2025 Jönköpings län. 
 

Ansökande organisation 
Sökt belopp 
2023 

Beviljat 
belopp 2022 

Förslag till 
prioritering 

Förslag 
totalt stöd 
2023 

Föreningen Minopera 460 000 225 400   234 416 

Föreningen Underjord 350 000 265 000   275 600 

Grenna Bluegrass 500 000 150 000 100 000 256 000 

Huskvarna Folkets park 1 500 000 265 000   275 600 

JONK! Scenkonst  990 000 400 000 200 000 616 000 

Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt 50 000 40 000   50 000 

Jönköpings läns hembygdsförbund 120 000 110 000   114 400 

Jönköpings läns hemslöjdsförbund 55 000 54 000   55 000 

Jönköpings läns konstförening 45 000 35 000   36 400 

Kultivera 400 000 350 000   364 000 

Skådebanan Jönköpings län 300 000 220 000   228 800 

SmåLit - Smålands litteraturfestival 350 000 300 000   312 000 

Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by  650 000 370 000   384 800 

Stiftelsen Lehmanns verkstad 580 000 200 000 200 000 408 000 

Stiftelsen Smålands konstarkiv 686 000 560 000   674 120 
Sveriges konstföreningar distrikt 
JKPG län    30 000   31 200 

Sydöstra Folkets hus och parkregion 95 000 90 000   93 600 

Teateri 2 000 000 1 200 000 300 000 1 548 000 
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Österängens konsthall 814 000 475 000 150 000 644 000 

SUMMA TOTAL 9 945 000 5 339 400 950 000 6 601 936 
 
  
Fördelning av projektbidrag 
Projektbidrag syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka 
tillgängligheten till kulturyttringar i hela länet och har tre delar; utveckling, 
etablering och produktion. Stödet kan sökas av juridiska personer såsom 
föreningar, bolag utan vinstintresse, stiftelser och kommuner. Förslaget är att 
fortsätta stödja fleråriga pågående projekt med 1 200 000 kr, bevilja två nya 
projekt inom etablering och utveckling med totalt 760 000 kr, samt bevilja sex 
produktioner inom film och scenkonst med totalt 625 000 kr.    
 

Projekt fleråriga 
Beviljat belopp 
2022 

Sökt belopp    
2023 

Förslag till 
beviljat 
belopp 2023 

Jönköpings litteraturhus år 3 350000 350000 350000 
Hybridscen för inkluderande 
ordkonst år 3 200000 200000 200000 

Studio Silk år 2 350000 350000 350000 

Småland Live år 2 290000 300000 300000 

Delsumma   1200000 1200000 
Projektbidrag (etablering och 
utveckling)       
SmåBUS Internationell 
Barnbokskonferens 2023   150000 0 

Digital kultur Habo kommun   550000 0 

Cirkusskola   383088 0 

Vätteroperetten   400000 360000 

Musiken från din hembygd   142000 0 

Framtidsspår   235000 0 

Röstlinjer   246300 0 

Gnosjö Scenkonst   490800 400000 
Produktionsstöd (film och 
scenkonst)       

Clownen Beata berättar   100000 100000 

Livet efter Ida   100000 100000 

Min mamma skogshuggaren   220000 200000 
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Engelbrekt    100000 0 

Forserums järnhandel   50000 0 

Krilles äventyr    350000 0 

Liberte   100000 0 

Rydala dokumentär   146000 0 

Straffkoloni   200000 0 

Ta tillbaka ratten   75000 75000 

Tystnad, tagning, försoning   125000 0 

Ung&Kåt   50000 50000 

Vi vart fria från plikter   150000 100000 

Delsumma     1385000 

Summa projektbidrag     2585000 
 

Beslutsunderlag 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-08 
• Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur 
• Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län RJL2022/525 
• Ansökningar för projektbidrag RJL2022/1254 och verksamhetsbidrag 

RJL2022/1255 
 

Beslut skickas till 
SEKTIONEN FÖR KULTURUTVECKLING 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Magnus Jonsson  
Kulturutvecklingschef 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 21-23 
Tid: 2022-12-21 kl. 08:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 22  
 
Kulturbidrag 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1252 

Beslut  
Kulturutskottet föreslår presidiet i nämnd arbetsmarknad näringsliv och 
attraktivitet 

1. Godkänna förslag om fördelning av kulturbidrag för 2023 mellan 
verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag, projektbidrag och kultur- 
och arbetsstipendier  

2. Godkänna förslag om fördelning av verksamhetsbidrag för 2023  
3. Godkänna förslag om fördelning av projektbidrag för 2023  
4. Föreslår att bidrag på 100 000 kronor till projektet Livet efter Ida 

utgår enligt delegation. 

Sammanfattning  
Budget för kulturbidrag 2023 innehåller ett anslag på  
10 912 000 kronor. Bidragets syfte är att det ska bidra till att uppnå målen i 
den regionala kulturplanen och ges i form av fyra olika stöd. 
Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangemangsbidrag och 
projektbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
finansieras.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-08 
• Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa, utbildning och 

kultur 
• Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län  
• Ansökningar för projektbidrag och verksamhetsbidrag  
• Bildpresenation 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Kulturutskottet föreslår att bidrag på 100 000 kronor till projektet Livet efter 
Ida utgår enligt delegation, då verksamheter som samverkar med Sveriges 
television inte kan ta emot politiskt beslutade bidrag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 21-23 
Tid: 2022-12-21 kl. 08:00  

Plats: Regionens hus sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Nedanstående protokollsanteckning överlämnas från Kulturutskottet: 
 
Då budgeten för 2023 innehåller en förstärkning av kulturbudgeten med 6 
miljoner, och att förflyttningen av Share Musics kulturanslag innebar en 
omdiponering av 1 miljon från det fria kulturlivet, vore det lämpligt med en 
ramförstärkning på 500 000 för det fria kulturlivet, fördelat enligt följande 
disponering.  Se bilaga. 

Beslutet skickas till 
Presidium nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
2 
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Verksamhetsbidrag

Ansökande organisation
Förslag till 

fördelning 2023 med 
500tkr i förstärkning

Föreningen Minopera 280 816
Föreningen Underjord 350 000
Grenna Bluegrass 260 000
Huskvarna Folkets park 385 000
JONK! Scenkonst 620 000
Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt 50 000
Jönköpings läns hembygdsförbund 120 000
Jönköpings läns hemslöjdsförbund 55 000
Jönköpings läns konstförening 45 000
Kultivera 400 000
Skådebanan Jönköpings län 275 000
SmåLit - Smålands litteraturfestival 350 000
Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by 462 000
Stiftelsen Lehmanns verkstad 410 000
Stiftelsen Smålands konstarkiv 674 120
Sveriges konstföreningar distrikt JKPG län 40 000
Sydöstra Folkets hus och parkregion 95 000
Teateri 1 550 000
Österängens konsthall 680 000
SUMMA TOTAL 7 101 936

1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 1-18 
Tid: 2023-01-11 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 5  
 
Nomineringsanmodan Länsteatrarna i Sverige 
Diarienummer: RJL 2022/3351 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Nominera Adam Starck (S) till valberedningen för Länsteatrarna i 
Sverige. 

Sammanfattning  
En nomineringsanmodan till valberedningen för Länsteatrarna i Sverige har 
inkommit. 

Beslutsunderlag 
• Instruktion till valberedningen för Länsteatrarna i Sverige 
• Vallista val 2023 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att Adam Starck (S) nomineras. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Instruktioner till valberedningen för Länsteatrarna i Sverige 

 

Mål 

Valberedningens huvuduppgift är att föreslå en styrelse som kan fungera väl i att leda och 
utveckla organisationens verksamhet. 

Uppdrag 

Valberedningen har till uppdrag att noga förbereda årsmötets val av styrelse och revisorer. 
Valberedningen ska redovisa sitt förslag gällande vilka personer som ska väljas till de 
uppdrag där val ska förrättas. 

Kontrollera nomineringarna 

Valberedningen ska kontrollera att de nominerade är valbara och att de nominerade 
personerna accepterar sin nominering. 

Uppmärksamma jäv 

Valberedningen ska uppmärksamma eventuella jävsituationer som kan uppkomma vid val av 
styrelseledamöter och revisorer. 

Kompetens för styrelsen 

Valberedningen skall lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrelseordförande.  

Valberedningens grunder för nominering  

• Individuell kompetens samt kompetensbehov i styrelsen  
• Jämställdhet i styrelsen 

• Mångfald i styrelsen 

• Kontinuitet i styrelsen 

• Styrelsens sammansättning bör representera en spridning från hela landet 

• Styrelsen skall besitta relevant och varierad kompetens för organisationen 

Uppföljning 

Valberedningen ska, tillsammans med styrelsen, bilda sig en uppfattning om hur de som 
innehar uppdragen har fullföljt arbetet. Valberedningen ska under verksamhetsperioden 
intervjua styrelsens ordförande, ledamöter och verksamhetsledare för att skaffa sig en god 
bild av hur styrelsearbetet fungerar och vilka krav styrelsearbetet ställer. 

Beslut om arvoden 

Valberedningen ska, efter hörande med styrelsen, förbereda beslut om arvoden till 
förtroendevalda. 
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Stöd från kansliet 

Verksamhetsledaren stödjer valberedningen genom att tillhandahålla medlemsregistret och 
annan nödvändig information.  
Nomineringar från medlemmar ska skickas till kansliet som vidarebefordrar till 
valberedningen.  

 

Valberedningen ska i allt övrigt arbeta enligt Länsteatrarna i Sveriges stadgar. 
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Inför Val 2023  Länsteatrarna i Sverige

Funktion mandattid avgående Region Valberedningens förslag

Ordförande 2 år -2024 Robert Uitto Jämtland-Härjedalen

Ledamot 2 år -2024 Yvonne Rock Värmland

Ledamot 2 år -2024 Paul Lindvall Östergötland

Ledamot 2 år Lena Carlbom Halland

Ledamot 2 år Martin Hedqvist Västerbotten

Revisor 1 år x Svante Oledal Byteatern

Revisor 1 år x Roger Marklund Västerbotten

Revisor suppleant 1 år x Ingeborg Wiksten Västernorrland

Ombud Kulturlyftet 1 år x Olof Valdén Västmanland

Ombud Kulturlyftet 1 år x Carina Holm Gävleborg

Revisor Kulturlyftet 1 år x Svante Oledal Byteatern

Valberedning/ *SK 1 år x Maritha Johansson Gävleborg

Valberedning 1 år x Olof Walldén Västmanland

Valberedning 1 år x Åsa Kratz Sörmland

*SK = sammankallande Övriga nominerade:
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 

Jönköpings  

Innehåll 
Ersättare presidium .....................................................................................................................1 

Arkiv Jönköpings län ..................................................................................................................2 

Jönköpings läns hemslöjdsförbund .............................................................................................3 

Science Park Föreningen .............................................................................................................4 

Smålands konstarkiv ...................................................................................................................5 

Stiftelsen Braheskolan ................................................................................................................6 

Stiftelsestyrelse Paul Petersons stipendium (presidiet ANA) .....................................................7 

Tage Karlssons stiftelse ..............................................................................................................8 

Utvecklingsråd för Naturbruksgymnasierna (presidiet ANA) ....................................................9 
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 1 (9)  

 

Ersättare presidium 
Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
ersättare    M 
ersättare    M 
ersättare    C 
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 2 (9)  

 

Arkiv Jönköpings län 
Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
Ordförande     
Ledamot     
Ersättare     
Ersättare   
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 3 (9)  

 

Jönköpings läns hemslöjdsförbund 
Utgår     
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 4 (9)  

 

Science Park Föreningen 
Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
Ledamot     
Ombud  Väljs av regionstyrelsen   
Ersättare ombud 
vid bolagsstämma  Väljs av regionstyrelsen   
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 5 (9)  

 

Smålands konstarkiv 
Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
Ledamot     
Ersättare     
Revisor     
Revisorsersättare   
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 6 (9)  

 

Stiftelsen Braheskolan 
Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
Ledamot     
Ersättare     
Revisor     
Revisorsersättare   

152



 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 7 (9)  

 

Stiftelsestyrelse Paul Petersons 
stipendium (presidiet ANA) 
Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
Ordförande  Kerstin Hammar  M 
Ledamot  Thomas Lindén  M 
Ledamot  Per Eriksson  C 
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 8 (9)  

 

Tage Karlssons stiftelse 
Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
Ledamot     
Ledamot     
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 Val - Nämnd för arbetsmarknad näringsliv 
och attraktivitet 

 

 

 9 (9)  

 

Utvecklingsråd för 
Naturbruksgymnasierna (presidiet ANA) 

Uppdrag Person 2023-01-01 – 2026-12-31 Parti 
Ordförande  Kerstin Hammar  M 
Ledamot  Thomas Lindén  M 
Ledamot  Per Eriksson  C 
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