
 

  

KALLELSE 1(2) 

   

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2023-03-02 kl:13:00 

Plats: Hooks Herrgård 

  
Ärenden 
1 Upprop och val av protokollsjusterare  
2 Fastställande av dagordning  
3 Föregående mötesprotokoll  
4 Anmälan  av informationshandlingar ANA 2023/7 
5 Anmälan av delegationsbeslut  ANA 2023/8 
6 Inkomna remisser, promemorior och motioner  
7 Frågor  

Informationsärenden och aktuellt 
8 Aktuell information  
9 Regional besöksnäringsstrategi för Jönköpings län 

Beslutsärenden för nämnden 
10 Verksamhetsberättelse 2022 2022/84 

11 Verksamhetsplan - Budget 2023 2022/74 

12 Intern kontrollplan 2023 - Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

2022/3333 

13 Fördelning av statsbidrag till regional 
kulturverksamhet 2023 

2022/2596 

14 Nytt sammanträdesdatum - ANA  

Övrigt 
15 Övriga frågor  
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KALLELSE 2(2) 

  

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2023-03-02 kl:13:00 
 

 

Kallade 
 
Ordinarie ledamöter: 
Kerstin Hammar (M) ordf. 
Thomas Lindén (M) 1:e vice ordf. 
Per Eriksson (C) 2:e vice ordf. 
Aneth Amundson (S) 
Carina Stende (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) 
Sam Kharazmi (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) 
Vakant (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  
§§ 1-28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00-16:30  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 1 Aktuell information  4 
§ 2 Upprop och val av protokollsjusterare  5 
§ 3 Adjungering  6-7 
§ 4 Fastställande av dagordning  8 
§ 5 Föregående mötesprotokoll  9 
§ 6 Anmälan  av informationshandlingar ANA 2023/7 10 
§ 7 Anmälan av delegationsbeslut  ANA 2023/8 11 
§ 8 Inkomna remisser, promemorior och motioner  12 
§ 9 Kurser och konferenser  13 
§ 10 Frågor  14 
§ 11 Informationsärenden  15 
§ 12 Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 ANA 2022/81 16 
§ 13 Delegationsordning - Nämnd ANA 2023-2026 2022/3442 17 
§ 14 Projekt - Constr:ACT klimatneutral bygg – och 

fastighetssektor 
2022/3327 18 

§ 15 Projekt -  Logistikutveckling i Jönköpings län 2022/3326 19 
§ 16 Bidrag 2023 till folkhögskolor med annan huvudman än 

Region Jönköpings län 
2022/3332 20 

§ 17 Läsårstider Naturbruksskolorna 2023/24 2022/3308 21 
§ 18 Kulturbidrag 2023 2022/1252 22 
§ 19 Nominering Länsteatrarna i Sverige 2022/3351 23 
§ 20 Val - Ersättare presidium ANA  24 
§ 21 Val - Arkiv Jönköpings län  25 
§ 22 Val - Jönköpings läns hemslöjdsförbund  26 
§ 23 Val - Science Park Förening  27 
§ 24 Val - Smålands konstarkiv  28 
§ 25 Val - Stiftelsen Braheskolan  29 
§ 26 Val - Stiftelsestyrelsen Paul Petersons stipendium  30 
§ 27 Val - Tage Karlssons stiftelse  31 
§ 28 Val - utvecklingsrådet för naturbruksgymnasierna  32 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  
§§ 1-28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00-16:30  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

Närvarande 
Beslutande Kerstin Hammar (M) ordf. 

Thomas Lindén (M) 1:e vice ordf. 
Per Eriksson (C) 2:e vice ordf. deltar ej i §§ 14-15 pga. jäv 
Raymond Pettersson (C) ersätter Per Eriksson (C) §§ 14-15 
Aneth Amundson (S) 
Johnny Wismén (S) ersätter Annelie Borgström (S)  
Tina Gardestrand (S) ersätter 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) beslutande §§ 1-13 
Jan Eric Victor (KD) ersätter Hans Jarstig (KD) §§ 14-28 
Mari Hultin (L) 
 

Ersättare Linda Vestman (S) 
Anders Gustafsson (M) 
Kamran Sairafi (M) 
Helen Skogelin Torvaldsson (BA) 
Anders Wennblad (SD)  
Jan Eric Victor (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
 

Övriga Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör 
Anna-Gun Grännö, ekonomichef 
Erik Bromander, sektionschef samhällsbyggnad och tillgänglighet §1 
Ante Jankovic, sektionschef attraktivitet och livsmiljö §1 
Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling §1 
Johan Cederlund, regionjurist §§ 11,13 
Johanna Stejdahl, projektstrateg §§ 14-15 
Magnus Jonsson, kulturutvecklingschef 
Cajsa Löf, utvecklare kultur § 18 
Linda Byman, nämndsekreterare 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  
§§ 1-28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00-16:30  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
Linda Byman 

Ordförande 

 
 
 
Kerstin Hammar (M) 

Justerare 

 
 
 
Adam Starck (S) 

  
 
 
Olle Moln Teike (SD) 

   
 

 
Protokollet är justerat 2023-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 1  
 
Aktuell information 
 
Regional utvecklingsdirektör Karin Hermansson samt sektionscheferna, 
Anna Olsson, Erik Bromander och Ante Jankovic lämnar gemensam 
information gällande regionala utvecklingsfrågor till nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt nämnden för trafik, 
infrastruktur och miljö: 
 

• Anslag och bemyndigande 
• Energiförsörjning i Jönköpings län 
• Nya Stambanor 
• Almedalsveckan 2023 

 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl.13:50 för kaffe och återupptas kl. 14.20 i 
Regionens hus sal A. 
Beslutets antal sidor 
1 

46



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 2  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till mandatperiodens 
första sammanträde med nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. 
 
Upprop förrättas. 
 
Nämnden utser Adam Starck (S) och Olle Moln Teike (SD) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 

57



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 3  
 
Adjungering 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beslutar adjungera in Lena Danås (V) Vänsterpartiet till nämndens 
sammanträde till dess en vidare utredning gjorts. 

2. Vid frånvaro ges Vänsterpartiet möjlighet att utse ersättare. Utsedd 
ersättare adjungeras till sammanträdet vid upprop.  

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden rekommenderar nämnderna FS, TIM och ANA att 
ledamot för Vänsterpartiet ges möjlighet att delta vid nämnderna via 
adjungering tills dess en vidare utredning gjorts. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-12-13 § 22 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) yrkar för Sverigedemokraterna avslag på att 
adjungera in Vänsterpartiet till nämnden och att invänta parlamentariska 
nämndens utredning. I yrkandet instämmer Kristdemokraterna genom Hans 
Jarstig (KD). 
 
Aneth Amundson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag om att adjungera 
in Vänsterpartiet till nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag under proposition, bifall mot 
avslag, och finner föreliggande förslag antaget. 
 
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot 
Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas förslag (NEJ). 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
JA - röstar följande ledamöter: Aneth Amundson (S), Johnny Wismén (S), 
Tina Gardestrand (S), Adam Starck (S), Irada Söderberg (S), Madalina 
Ebbesson (BA), Ann-Katrin Löfstedt (M), Thomas Lindén (M) och Kerstin 
Hammar (M). 
 
NEJ - röstar följande ledamöter: Olle Moln Teike (SD), Ulf Svensson (SD), 
Per Danielsson (KD) och Hans Jarstig (KD). 
 
Avstår gör följande ledamöter: Mari Hultin (L) och Per Eriksson (C). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 9-JA röster, mot 4-NEJ röster bifallit förslaget om 
att adjungera in Vänsterpartiet till nämnden. 
Två ledamöter avstod från att rösta. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - kansli 
Gruppledare Vänsterpartiet 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 4  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 5  
 
Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

911



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 6  
 
Anmälan  av informationshandlingar ANA 
Diarienummer: RJL 2023/7 
 
Sammanställning av informationshandlingar anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1012



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 7  
 
Anmälan av delegationsbeslut ANA 
Diarienummer: RJL 2023/8 
 
Sammanställning av vidaredelegationsbeslut anmäls och läggs till 
handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1113



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen per december 2022 anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 9  
 
Kurser och konferenser 

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

• Kompetensdag för industrin den 29 mars. 
Avstår från deltagande. 

• Reglabs årskonferens 15-16 mars 2023 i Göteborg. 
Presidiet deltar och presidiemötet läggs i samband med konferensen. 

• Årsmöte Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor 24 
mars i Stockholm. 
Aneth Amundson (S) och Mari Hultin (L) deltar. 

• Kulturforum 2023 den 7 mars i Jönköping. 
Thomas Lindén (M), Adam Starck (S), Olle Moln Teike (SD) och 
Jan Eric Victor (KD) deltar. 

• 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. 
 
Nämnden beslutar att ledamöter som deltar vid kurser och konferenser 
skriftligen ska lämna in rapporter och redovisningar från sitt deltagande. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 10  
 
Frågor 
 
Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 11  
 
Informationsärenden 
 

• Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör informerar om 
ANA-nämndens ansvarsområden, det regionala 
utvecklingsuppdraget, kulturuppdraget, utbildningsverksamheterna 
och samverkan med aktörer i länet. 

 
• Regionjurist Johan Cederlund redogör för ANA nämndens 

arbetsordning, reglemente och delegationsordning. 
 
Frågor besvaras och samtliga rapporter och presentationer anmäls och läggs 
till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

1517



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 12  
 
Intern kontroll 1 - månadsrapport 2022 ANA 
Diarienummer: RJL 2022/81 
 
Ekonomichef Anna-Gun Grännö redovisar mätetal för 2022 samt 
månadsrapport per december för ANA nämndens verksamhetsområden. 
 
Rapporten anmäls och läggs till handlingarna. 
Beslutets antal sidor 
1 

1618



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Delegationsordning - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2023-2026 
Diarienummer: RJL 2022/3442 

Beslut  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Fastställer 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 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-01-11 
• Missiv daterad 2022-12-22 
• Delegationsordning - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet daterad 2022-12-22 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Regiondirektör, kansli 

Beslutets antal sidor 
1 

1719



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Projekt - Constr:ACT klimatneutral bygg – och 
fastighetssektor 
Diarienummer: RJL 2022/3327 

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

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Beviljar 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 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 
• Ansökan om stöd daterad 2022-12-20 

Beslutet skickas till 
Energikontor Norra Småland 

Beslutets antal sidor 
1 

1820



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Projekt -  Logistikutveckling i Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/3326 

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

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. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-20 
• Ansökan om stöd daterad 2022-12-20 

Beslutet skickas till 
Nässjö Näringsliv AB 

Beslutets antal sidor 
1 

1921



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 16  
 
Bidrag 2023 till folkhögskolor med annan huvudman 
än Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/3332 

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 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 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21 

Beslutet skickas till 
Berörda folkhögskolor 
Regional utveckling 

Beslutets antal sidor 
1 

2022



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 17  
 
Läsårstider Naturbruksskolorna 2023/24 
Diarienummer: RJL 2022/3308 

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. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-01-11 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-04 

Beslutet skickas till 
Tenhults Naturbruksgymnasium 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum 

Beslutets antal sidor 
1 

2123



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 18  
 
Kulturbidrag 2023 
Diarienummer: RJL 2022/1252 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner 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.  

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 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-01-25 
• Protokollsutdrag presidiet 2023-01-11 
• 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 
Per Eriksson (C) och Mari Hultin (L) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Sektionen för kulturutveckling 

Beslutets antal sidor 
1 

2224



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 19  
 
Nominering Länsteatrarna i Sverige 
Diarienummer: RJL 2022/3351 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Nominerar 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 

Beslutet skickas till 
Länsteatrarna i Sverige 

Beslutets antal sidor 
1 

2325



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 20  
 
Val- Ersättare presidium ANA 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Anders Gustafsson (M), Kamran Sairafi (M) och Raymond 
Pettersson till ersättare i presidiet. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 

Beslutets antal sidor 
1 

2426



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 21  
 
Val - Arkiv Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser till Arkiv Jönköpings län: Anders Gustafsson (M) som 
ordförande, Raymond Pettersson (C) som ledamot, samt   
Adam Starck (S) och Mari Hultin (L) som ersättare. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. Jönköpings läns arkivförbund och Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv har slagits samman och blivit Arkiv Jönköpings län. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026  Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Sverigedemokraterna yrkar att Olle Moln Teike (SD) utses till ledamot vid 
arkiv Jönköpings län. 
 
Per Eriksson (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Sverigedemokraternas förslag 
och finner att nämnden utser ordförande, ledamot och ersättare till Arkiv 
Jönköpings län enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 
Arkiv Jönköpings län 

Beslutets antal sidor 
1 

2527



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 22  
 
Val - Jönköpings läns hemslöjdsförbund 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Beslutar lämna styrelseuppdraget i Jönköpings läns 
hemslöjdsförbund och avstår från att utse ledamöter. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – Kansli 
Jönköpings läns hemslöjdsförbund 

Beslutets antal sidor 
1 

2628



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 23  
 
Val - Science Park Förening 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Kerstin Hammar (M) som ledamot i Science Park föreningen. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026  Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 
Science Park föreningen 

Beslutets antal sidor 
1 

2729



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 24  
 
Val - Smålands konstarkiv 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Anders Gustafsson (M) som ledamot samt Mari Hultin (L) 
som ersättare vid Smålands konstarkiv. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026  Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att Jan-Ove Lipponen (SD) utses till ledamot 
vid Smålands konstarkiv. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Sverigedemokraternas förslag 
och finner att nämnden utser ledamot och ersättare till Smålands konstarkiv 
enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 
Smålands konstarkiv 

Beslutets antal sidor 
1 

2830



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 25  
 
Val - Stiftelsen Braheskolan 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Sam Kharazmi (M) som ledamot samt Jessica Hagård (C) som 
ersättare vid Stiftelsen Braheskolan. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att Ulf Svensson utses till ersättare vid 
Stiftelsen Braheskolan. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Sverigedemokraternas förslag 
och finner att nämnden utser ledamot och ersättare till Stiftelsen 
Braheskolan enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 
Stiftelsen Braheskolan 

Beslutets antal sidor 
1 

2931



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 26  
 
Val - Stiftelsestyrelsen Paul Petersons stipendium 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Kerstin Hammar (M) som ordförande, samt Thomas Lindén 
(M) och Per Eriksson (C) som ledamöter i Stiftelsestyrelsen Paul 
Petersons stipendium. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. Stiftelsestyrelsen Paul Petersons stipendium utgörs av presidiet i 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 
Stiftelsestyrelsen Paul Petersons stipendium 

Beslutets antal sidor 
1 

3032



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 27  
 
Val - Tage Karlssons stiftelse 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Kerstin Hammar (M) och Raymond Pettersson (C) som 
ledamöter vid Tage Karlssons stiftelse. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026 Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att Anders Wennblad (SD) utses till ledamot 
vid Tage Karlssons stiftelse. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot Sverigedemokraternas förslag 
och finner att nämnden utser ledamöter till Tage Karlssons stiftelse enligt 
föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 
Tage Karlssons stiftelse 

Beslutets antal sidor 
1 

3133



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet §§ 1-
28 
Tid: 2023-01-25 kl. 13:00  

Plats: Rosensalen 13:00-13:50  Regionens hus, sal A 14:20-16:30 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 28  
 
Val - utvecklingsrådet för naturbruksgymnasierna 
Diarienummer: RJL 2022/2739 

Beslut  
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

• Utser Kerstin Hammar (M) som ordförande, samt Thomas Lindén 
(M) och Per Eriksson (C) som ledamöter för utvecklingsrådet för 
naturbruksgymnasierna. 

Sammanfattning  
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har att utse 
representanter till olika organ och uppdrag att gälla under mandatperioden 
2023-2026. Utvecklingsrådet för naturbruksgymnasierna 
utgörs av presidiet i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslutsunderlag 
• Valbok 2023-2026  Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga bifaller nämnden föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Berörda 
Regionledningskontoret – Kansli 
Utvecklingsrådet för naturbruksgymnasierna 

Beslutets antal sidor 
1 

3234



 

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2023-03-02 

 

 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

• Protokoll Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2023-01-25 
• Protokoll presidiet – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2023-01-25, 2023-02-09, 

2023-02-15 
 

 
Inkomna handlingar 

 
 

Utgående skrivelser 
 

 

Regeringsbeslut 
 

 

Cirkulär från SKR 
 

 

Beslut från SKR 
 

 

Övrigt 
 

 

RJL 2023/7
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 22-34 
Tid: 2023-02-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 23  
 
Inkomna remisser, promemorior och motioner 
 
Sammanställningen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 

36
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Dokument 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

2023-02-01 
 

Utskriven av: 
 

Sebastian Karlberg 
 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

Region Jönköpings län 
 

Sekretess: 
 

Visas ej 
 

           

  

Beskrivning av sökning: 
      

           

  

Inkomna remisser januari 2023 
 

           

            

  

     

  

Id I/U/K Beskrivning Ansvarig 

Datum  Avsändare/Mottagare Avdelning 

Ärendenummer  Ärendemening Dokumenttyp 

2023.124 I Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd 
beredskap SOU 2022:57 

Caroline Cherfan 

2023-01-04  Justitiedepartementet RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/52  Remiss - Ett stärkt skydd för civilbefolkningen 
vid höjd beredskap  
SOU 2022:57 

REMISS 

2023.133 I Rumslig strategi för Östergötland Ida Hedberg 

2023-01-05  Region Östergötland RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/58  Remiss - Rumslig strategi för Östergötland REMISS 

2023.227 I Förslag till föreskrifter och allmänna råd om 
listningstjänst för vårdval och vårdval på annat 
sätt 

Evelina Örn 

2023-01-10  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/85  Remiss avseende förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om listningstjänst för vårdval och 
vårdval på annat sätt 

REMISS 

2023.1005 I Screening för spinal muskelatrofi (SMA) 
Rekommendation om att införa ett 
screeningprogram 

Evelina Örn 

2023-01-24  Socialstyrelsen RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/258  Remiss - Screening för spinal muskelatrofi 
(SMA) Rekommendation om att införa ett 
screeningprogram 

REMISS 

2023.1015 I Förslag till föreskrifter om ändring av 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2021:75) 

Evelina Örn 

2023-01-23  Läkemedelsverket RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/259  Remiss - Förslag till föreskrifter om ändring av 
Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 
2021:75) 

REMISS 

2023.1096 I  Reviderat bostadsförsörjningsprogram för 
Vetlanda kommun 

Erik Bromander 

2023-01-23  Vetlanda kommun RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/273  Remiss - Reviderat bostadsförsörjningsprogram 
för Vetlanda kommun 2022-2030 

REMISS 

2023.1184 I Nationell handlingsplan för sexuell och Evelina Örn 
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reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR i Sverige 
2023-2033, utkast 2 

2023-01-26  Folkhälsomyndigheten  RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2023/301  Remiss - Nationell handlingsplan för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR i Sverige 
2023-2033 

REMISS 

2023.1203 I Fördjupad översiktsplan för Gislaved och 
Anderstorp Granskningshandling 

Ida Hedberg 

2023-01-26  Gislaveds kommun RLK o Verksamhetsnära 
funktion 

RJL 2022/595  Remiss - Förslag till fördjupning av 
översiktsplanen ÖP16 för Gislaved och 
Anderstorp. 

REMISS 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 22-34 
Tid: 2023-02-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 26  
 
Verksamhetsberättelse 2022 
Diarienummer: RJL 2022/84 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• godkänna verksamhetsberättelse för 2022 avseende 
verksamhetsområden inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan 
för förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens 
ansvarsområde. Verksamhetsberättelserna för 2022 ger återrapportering av 
verksamhetsplan och budget. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2023-01-31 
• Verksamhetsberättelse 2022 Verksamhet inom regional utveckling, 

utbildning och kultur 
• Verksamhetsberättelse 2022 Regionledningskontor med 

verksamhetsnära funktion – för information 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 

39



MISSIV 1(2) 

 2023-01-31 RJL 2022/84 

  

 

  
  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Verksamhetsberättelse 2022 - Nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• godkänner verksamhetsberättelse för 2022 avseende verksamhetsområden 
inom nämndens ansvarsområde. 

Sammanfattning  
I december 2021 noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan för 
förvaltningens verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
Verksamhetsberättelserna för 2022 ger återrapportering av verksamhetsplan och 
budget. 
 

Information i ärendet 
Regionfullmäktige har i budget för 2022 angivit mål för verksamheten och i 
handlingsplaner fokusområden, förändringar och uppdrag. I december 2021 
noterade nämnden förslag till budget och verksamhetsplan för förvaltningens 
verksamhetsområden som verkar inom nämndens ansvarsområde. 
 
Regiondirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på regionstyrelsens och 
nämndernas uppdrag leder verksamheten i enlighet med fastställd 
verksamhetsplan och budget för regionstyrelse respektive nämnd. Operativt 
ansvar fördelas vidare till verksamhetsområdesdirektör som rapporterar till 
regiondirektören. 
 
Verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser för 2022 utgör tillsammans 
regiondirektörens återrapportering av förvaltningens verksamhet och resultat för 
2022. Verksamhetsberättelserna utgör även ett viktigt underlag för 
regionledningskontorets arbete med årsredovisningen som utgör regionstyrelsens 
återrapportering till regionfullmäktige. Nämnden delges även 
regionledningskontorets verksamhetsberättelse för information, då ett flertal 
uppdrag och aktiviteter berör nämndens ansvarsområde. 
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Inledning 
Utbildning och kultur är en del av Regional utveckling som omfattar verksamheterna Smålands Musik 
och Teater (SMoT), två naturbruksskolor och två folkhögskolor samt sektionerna för kulturutveckling 
och ekonomi. Verksamhetsområdet ansvarar även för flera olika typer av bidrag till skolor, 
organisationer och arrangörer. Vid årets slut hade Regional utveckling totalt 379 faktiska årsarbetare 
varav verksamhetsområdet, som verksamhetsplanen avser, 340 faktiska årsarbetare. 

Utbildning och kultur, exklusive naturbruksgymnasierna, har en nettobudget på ca 268 mnkr och 
uppvisar vid årets slut en positiv budgetavvikelse med ca 8,6 mnkr. En avvikelse som bland annat 
beror på vakanser i flera verksamheter samt högre statsbidrag än beräknat både för folkhögskolor och 
inom kulturområdet. 

Naturbruksskolorna visar tillsammans ett positivt resultat med ca 1,2 mnkr. Skolorna är inte 
anslagsfinansierade och respektive skolas resultat balanseras vid årets slut och möter tidigare års 
upparbetade resultat. 

Sektionen för kulturutveckling har under året färdigställt både en regional kulturplan och en regional 
biblioteksplan. Planerna har därefter beslutats av regionfullmäktige. Strax efter den ryska invasionen 
av Ukraina påbörjades ett nationellt samarbete med nätverket Swedish Artist Residency Network, 
vilket ledde till fem krisresidensplatser i vårt län i samverkan med fyra kommuner och organisationer. 
Dessa residenser har tagit emot tre familjer och två ensamstående kulturarbetare. Inga motprestationer 
var kopplade till krisresidenserna, men de har ändå resulterat i ett flertal utställningar, författarsamtal 
och samarbeten med det lokala kulturlivet. Under 2022 blev det också klart att organisationen 
ShareMusic & Performing Arts kommer att ingå i kultursamverkansmodellen. 

SMoT är länets stora samlingspunkt för professionell scenkonst, både i Kulturhuset Spira och genom 
sin turnéverksamhet. Under tio pandemifria månader bjöd SMoT både på spets, bredd samt en och 
annan publiksuccé. Arbetet med varumärket SMoT, internt såväl som externt under de senaste åren, 
gjorde att verksamheten hade något lättare att få tillbaka publiken till salongerna jämfört med andra 
scenkonsthus i landet. Den totala publiksiffran under 2022 blev nästan 83 000 besökare. Relationerna 
med SMoT:s intressenter har varit prioriterade under året, vilket bland annat har mynnat ut i en ännu 
tydligare länsnärvaro med bättre relationer med skolor och andra aktörer i de lokalsamhällen som 
uppdraget avser. 

Sörängens folkhögskolas utbildningar rekryterar väl, men några utbildningar har under det senast året 
haft svårare att rekrytera deltagare. Sörängens folkhögskola arbetar med utmaningen att förbättra 
antalet ansökningar till dessa utbildningar samt att erbjuda lärarna attraktiva anställningsvillkor. 
Skolan har lyckats med båda utmaningarna förhållandevis väl än så länge. Skolans deltagare fortsätter 
att vara aktiva och mycket villiga att vara med och påverka skolan i positiv riktning. Publika 
evenemang i form av vårmarknad, öppet hus, konstutställningar, Nowar-festival till förmån för 
Ukraina, kulturluncher för deltagare och allmänhet samt en julmarknad är bara ett axplock av vad 
deltagarna, tillsammans med skolan, har bidragit med. 

Värnamo folkhögskola genomsyras av tanken på delaktighet och närvaro. Under pandemiåren har det 
varit en stor utmaning för skolan att trots distans och avstånd se till att det ändå finns mening och 
sammanhang och kunskapande. Värnamo folkhögskola har sett en stadig nedgång på etableringssidan 
men har också skapat nya samarbeten med verksamheter inom Regional Jönköpings län. Samarbetet 
med Arbetsförmedlingen har varit mycket god och skolan jobbar för att kunna fortsätta erbjuda sfi-
undervisning. Skolans hälsoprofil är stark med väl fungerande må-bra-dagar med valbart innehåll för 
deltagarna och där även deltagarrådet planerar och genomför en heldag. 

Året för Tenhults naturbruksgymnasium har präglats av både ekonomiska utmaningar och ett 
hållbarhetsarbete. Ett nytt samarbetsavtal med länets kommuner blev klart som bland annat innebär en 
nertrappning i ersättningsnivåerna. Trädgårdsutbildningen hade lågt söktryck och den är nu pausad för 
de nationellt behöriga eleverna, vilket ledde till ett beslut att i stället för att sprida 
yrkesintroduktionselever på alla inriktningar ska de nu samlas på trädgårdsinriktningen. Skolans 
förhoppning är att kunna möta dessa elever ännu bättre och mer individanpassat framöver. 
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Antagningen till Stora Segerstad fortsätter att vara stabil och har en hög nivå av elever som stämmer 
väl med den kapacitet som skolan har. Skolan är stolt över att 98 procent av avgångseleverna hade 
sysselsättning efter studenten trots pandemi, och att tre av fyra stannar kvar inom de gröna näringarna. 
Under året har skolan kunnat genomföra både Kosläpp och Julmarknad och skolan märker att många 
externa aktörer vill nyttja skolans lokaler igen. Tillsammans med regionfastigheter har en upprustning 
påbörjats av bland annat ett gammalt hönshus som byggs om till hundträningshall. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-12-31 Andel 2021-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

6 43 % 4 44 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

2 15 % 1 12 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

6 43 % 4 44 % 

Antal mätetal som 
mäts 

14 100 % 9 100 % 

Trots att effekterna från pandemiåren syns även i 2022 års utfall lyckades verksamhetsområdet att 
leverera målnivån för 6 av 14 mätetal. För de återstående 8 målen som är delvis eller inte uppfyllda 
finns rimliga förklaringar till varför de inte uppnåddes. Bland annat beror det på pandemieffekter och 
nytt arbetssätt som inte slagit igenom fullt ut. Kommentarer finns att läsa under respektive mätetal i 
rapporten. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud 
på naturbruksprogrammet och regionens folkhögskolor med hög 
kvalitet, anpassat efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: Utgå från behovsanalyser som ger underlag för 
utbildningarnas dimensionering och inriktning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Sökande per 
utbildningsplats 
(folkhögskolan) 

2 2,1 
 

Antalet sökande per plats har sjunkit sedan 2021. Det är en 
tendens som syns från många folkhögskolor i Sverige. 
Omvärldsfaktorer som t.ex. ekonomi och ökad konkurrens 
är tänkbara förklaringar. Bakom siffrorna döljer sig dock 
stora olikheter. Flera av utbildningarna inom Region 
Jönköpings läns folkhögskolor har ett söktryck på 3-4 
sökande per plats. Andra utbildningar fyller nätt och jämnt 
platserna. Det finns en medvetenhet om detta och strategiskt 
arbete pågår med att arbeta mer med marknadsföring och 
positionering samt ständigt frågan vilka utbildningar som är 
relevanta och vilka som inte är det. I det arbetet är det 
viktigt att identifiera och skilja på vad som beror på den 
enskilda skolan respektive trender i samhället. 

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

3 % 3,7 % 
 

Naturbruksskolorna ligger på en stabil nivå av sökanden 
och intresset för de gröna näringarna är fortsatt högt. 
Skolorna strävar efter att skapa tillfällen för potentiella 
elever att besöka skolorna och anläggningar. Det går att se 
ett ökat intresse för de inriktningar där skolorna har 
genomfört investeringar inom maskinparken eller på 
fastighetssidan. Det är således viktigt att upprätthålla 
tidsenliga och tillräckligt moderna maskiner och fastigheter. 
Blir det eftersatt, finns det en uppenbar risk att elever väljer 
andra skolor och utbildningar. 

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

Aktiviteter Analys 

Naturbruksskolorna ska vara kunskaps- och 
kompetenscenter för den gröna sektorn i länet. 

Naturbruksskolorna fungerar redan idag som naturliga 
mötesplatser för den gröna sektorn. Under året och i 
samband med framtagandet av en ny verksamhetsinriktning 
för de kommande åren, har detta perspektiv belysts 
ytterligare i syfte att förstärka naturbruksskolornas roll. 
Förstudien av projektet "Återtag livsmedel" är ett led i att 
stärka skolornas roll som mötesplats för den gröna näringen. 
Under året har skolorna bland annat haft inbokningar från 
Hushållningssällskapet, Södra skogsägarna och 
länsstyrelsen. Öppet hus på Stora Segerstadsdagen i april 
lockade drygt 3 000 besökare och det var ett bra tillfälle att 
sprida kunskap om de gröna näringarna. 
Kartläggning och analys av skolornas organisation pågår. 
Att utveckla skolorna till att vara kunskaps- och 
kompetenscentrum för den gröna sektorn beaktas i 
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Aktiviteter Analys 

uppdraget. 

Vuxenutbildning inom den gröna sektorn. En utmaning är att kommuner ofta ger avslag på 
kurskostnaden för sökanden till komvuxutbildningarna, detta 
trots att arbetsmarknaden efterfrågar utbildad arbetskraft. 
Under hösten 2022 startade ingen djurskötarutbildning av 
denna anledning, trots att tillräckligt många sökande fanns. 
Dialog pågår med länets kommuner. 
Stora Segerstad genomför exempelvis årligen ca 1 600 
elevveckor inom vuxenutbildningen. Dessa genomförs i 
samverkan med t.ex. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) 
och Komvux. Kortare kurser anordnas som 
uppdragsutbildningar åt branscherna. 

Utveckla djurhållningen. Metodik och rutiner kring utfodring, skötsel samt 
djurhälsoplaner förbättras ständigt. Skolorna har i dagsläget 
en god djurvälfärd, vilket också syns i statistik från slakteriet 
och mjölkleveranserna. 
Investeringar behövs dock i delar av verksamheten på Stora 
Segerstad för att bibehålla en god djurhållning. Planering för 
nytt djurstall finns. Realisering av detta är en viktig åtgärd 
för att säkra både en god arbetsmiljö likväl som djurvälfärd 
på lång sikt. 

Verksamhetsinriktning för 
naturbruksskolorna. 

En ny verksamhetsinriktning godkändes av länets 
kommuner och nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet under hösten 2022. Verksamhetsinriktningen 
prioriterar fyra inriktningar: 
- Hållbarhet 
- Utbildning och pedagogik 
- Samverkan, innovation och utveckling 
- Attraktionskraft 

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

Aktiviteter Analys 

Identifiera folkhögskolorna roll. Folkhögskolor i Sverige har som syfte och mening att 
erbjuda en god utbildning, fortbildning och bildning till 
svenska folket. Region Jönköpings läns folkhögskolor, 
Värnamo och Sörängen, vill vara en del av 
kompetensförsörjningen inom regionen. Folkhögskolorna 
anordnar bland annat utbildning i svenska språket för 
utlandsrekryterad sjukvårdspersonal. 
Folkhögskolor intar en särställning inom de svenska 
utbildningsformerna genom att tillsammans med deltagarna 
kunskapa och noga ta tillvara på deltagarnas förkunskaper 
och erfarenheter. Med allmän linje har folkhögskolorna en 
unik möjlighet att fånga upp de personer som av en eller 
annan anledning misslyckats eller hamnat utanför den 
obligatoriska skolformen eller gymnasiet. På en 
folkhögskola får varje individ en annan chans. 
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Strategiska mål: Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv 
och kulturupplevelser. 

Framgångsfaktorer: Kultur med fokus på barn och unga 

Uppdrag: Stärka barn och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i Jönköpings 
län. 

Aktiviteter Analys 

Verksamheter för barn och unga. Barn och unga är prioriterade inom samtliga 
kulturverksamheter. Under året har ett flertal insatser 
genomförts, exempelvis Röster om yttrandefrihet riktat till 
unga, Skapa Dans - unga koreografer, filmpedagogik 
- Skolbioturné, slöjdaktiviteter för barn och unga under 
sommarlovet, Slöjdklubben i Hemslöjdens Hus, feriepraktik 
inom kulturområdet samt KulturCrew-unga arrangörer. 
Insatserna sker i samverkan med kommuner, kulturskolor, 
kulturinstitutioner och fria kulturaktörer. 

Uppdrag: Ge möjlighet för barn i grundskolan att få en kulturupplevelse både i 
kulturhuset Spira och i sina hemkommuner 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater erbjuder 
skolklasser en kulturupplevelse riktad till 
barn- och unga i kulturhuset Spira. 

Länets skolklasser har under 2022 fått ta del av 
produktionerna FLOW, PB Movie Music, Barnens bästa, 
Dans spira extended, Tordyveln flyger i skymningen och 
Brass-Bus. Därutöver även eget skapande i workshopformat. 
Totalt har 175 skolföreställningar spelats, varav 122 på 
turné. På turné har 11 av länets kommuner besökts. 

Uppdrag: Verka för att barn och unga ska kunna ta del av kulturarv och erbjudas 
möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande genom att under 2022 skapa 
ökade förutsättningar för skapande kulturverksamhet, främja ungt arrangörskap och 
möjliggöra för barn och unga att uppleva kultur. 

Aktiviteter Analys 

Revidering av Strategi för barn- och 
ungdomskultur 

Arbetet med att revidera Strategi för barn- och 
ungdomskultur i Jönköpings län (2015-2017) har påbörjats 
under hösten 2022. Den nya strategin ska ligga i linje med 
Regional Kulturplan Jönköpings län 2023-2025, där området 
barn och unga blivit tydligare definierat. Därför behöver 
formen för Strategi för barn- och ungdomskultur ses över. 
Möjligtvis ska den övergå till en mer renodlad handlingsplan 
för att skapa bästa förutsättningar för förflyttningar mot 
målen i kulturplanen. 
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Uppdrag: Att utifrån FN's barnkonvention systematiskt arbeta med att tillhandahålla 
lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet. 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för att tillhandahålla lämpliga och lika 
möjligheter för kulturell och konstnärlig 
verksamhet inom samtliga konstområden. 

Regional kulturplan 2023 - 2025 är granskad ur ett 
barnrättsperspektiv. För att se till att barnkonventionens 
intentioner beaktas i den löpande verksamheten tas frågan 
upp i olika forum, exempelvis vid strategiska 
verksamhetsmöten. Inför kommande kulturplanperiod 
kommer en checklista att upprättas för att säkerställa att 
barnrättsperspektivet beaktas vid planering och 
genomförande av verksamheterna. Idag sker en samverkan 
och samordning inom ramen för Kulturrätten, där aktörerna 
inom kultursamverkansmodellen, de fria kulturaktörerna och 
kommunerna ingår, för att barn och unga i alla länets 
kommuner ska få tillgång till kulturella och konstnärliga 
verksamheter inom samtliga konstområden. Tillsammans 
med andra riktade insatser, exempelvis feriepraktik, 
workshops och nätverk, är bedömningen att området 
utvecklas i en positiv riktning, men att det krävs ett fortsatt 
målmedvetet arbete för att säkerställa alla barn och ungas 
rätt till kultur. En grundförutsättning för att nå målet är 
fortsatt samverkan mellan Region Jönköpings län, 
kommunerna, kultursamverkansmodellens parter, fria 
kulturaktörer och civilsamhället. 

Uppdrag: Fortsatt utveckling och säkerställande av museernas pedagogiska 
verksamhet för barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Samverkan och dialog med regionala och 
kommunala museer. 

Inom ramen för arbetet med att ta fram en ny Regional 
kulturplan genomfördes dialoger i januari/februari inom 
området där både regionala och kommunala museer var 
inbjudna. 
Under sommaren har samarbete genomförts mellan 
hemslöjden och Jönköpings läns museum. Under november 
månad genomfördes nya dialoger inom samtliga konst- och 
kulturområden med länets olika aktörer, där länets regionala 
och kommunala museer ingår. Dialogerna är planerade att 
ske löpande varje år och på mötena kommer såväl 
utvecklingsfrågor som uppföljningen av den Regionala 
kulturplanen att behandlas. 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Utveckla, stödja och främja det fria kulturlivet 

Aktiviteter Analys 

Sektionen för kulturutveckling genomför 
regelbundna dialoger med det fria kulturlivet i 
länet. 

De dialoger som har genomförts under 2022 har bidragit till 
viktiga inspel gällande förslaget till ny Regional kulturplan 
samt översyn av arrangörsbidragen. Sektionen för 
kulturutveckling har tagit fram en plan för årliga dialoger 
inom respektive konst- och kulturområde, som vänder sig till 
samtliga aktörer i Jönköpings län. Under november 
genomfördes dialoger inom samtliga konstområden. 
Dialogerna fokuserar på uppföljning av gjorda insatser och 
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Aktiviteter Analys 

syftar till att ge inspel till det fortsatta utvecklingsarbetet 
enligt den Regionala kulturplanen. Kontinuerligt under året 
förs dialog och samtal med enskilda aktörer inom det fria 
kulturlivet. Genom olika nätverk skapas plattformar där 
Region Jönköpings län, kulturaktörer och branscher möts för 
kunskapsinhämtning, skapa nya kontakter och hitta 
gemensamma utvecklingsmöjligheter. Exempel på sådana 
nätverk är Konstforum som vänder sig till konstnärer i länet, 
VänLit som samlar författare, bibliotek, förlag, bokhandel 
etc. och Plattform Dans (som är ett nätverk för aktörer inom 
dansområdet). Under året har de olika nätverken bidragit till 
nya samarbeten och aktiviteter mellan enskilda 
kulturaktörer, Region Jönköpings län, näringsliv och 
civilsamhälle. 

Uppdrag: Utveckla former som ger alla möjligheter att delta i och ta del av kulturliv 
och kulturupplevelser 

Aktiviteter Analys 

Främjande insatser för arrangörer och 
verksamhetsskapare. 

Insatser har genomförts inom alla konst- och kulturområden. 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
beslutade under 2022 om nya riktlinjer för 
arrangemangsbidrag för att dessa bättre ska passa 
arrangörernas behov och samtidigt styra mot de 
kulturpolitiska målen. Förändringen innebar ett ökat 
söktryck från arrangörerna. 
Främjande insatser pågår i respektive konstområde. Dock 
behöver mer göras inom områden som kultur på 
landsbygden och att tillgängliggöra platser där kultur skapas 
och upplevs (exempelvis för personer med 
funktionsnedsättningar). Kunskapsstödjande aktiviteter och 
nätverkande genomförs löpande. Det kan vara i form av 
Konsforum med konstnärssamtal eller i samarbete med 
SmåLit och Värnamo filmhistoriska festival. 

Uppdrag: Stärka möjligheterna för personer med funktionsvariationers att ta del av 
och skapa kultur i Jönköpings län. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka förutsättningarna för att personer 
med funktionsvariationer ska kunna ta del av 
och skapa kultur. 

En kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga och medskapande i 
kulturlivet i Jönköpings län kunde inte genomföras under 
2022 pga. tidsbrist. Istället kommer aktiviteten att 
genomföras under 2023. Kartläggningen blir ett underlag för 
kommande främjande och utvecklingsinsatser, där arbetet 
kommer att ske tillsammans med aktörerna inom 
kulturssamverkansmodellen samt med länets kommuner. 
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Framgångsfaktorer: Kulturell infrastruktur 

Uppdrag: Kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler 

Aktiviteter Analys 

Undersöka infrastrukturen och få en samlad 
bild av hur det ser ut i länets 13 kommuner. 

Arbetet med att samla in information om den kulturella 
infrastrukturen i Jönköpings län inleddes med 
verksamhetsdialoger som ingick i processen med att ta fram 
en ny Regional kulturplan. Arbetet är påbörjat och det 
kommer att krävas en omfattande insats för att få fram en 
samlad bild över hela länet. Arbetet har inte kunnat slutföras 
under 2022 utan fortsätter under 2023. 

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla erfarenheterna av digitaliseringens 
möjligheter som vi tillgodosett oss under 
pandemin. 

Digitala arbetssätt som prövades under pandemins 
restriktioner visade sig i vissa fall öka förutsättningarna för 
ett ökat deltagande i kulturlivet. Det handlade om att ta bort 
hinder som fysiska avstånd eller att fler får möjlighet att 
medverka när det fysiska rummet inte längre är en 
begränsning. Ett par exempel på detta är hemslöjden som 
erbjuder digital medverkan vid workshops och Dansens dag 
vars digitala genomförde möjliggjorde att alla som ville 
kunde medverka. Dessa lärdomar kommer att användas för 
att utveckla digitala arbetssätt inom andra konstområden. 

Regional biblioteksverksamhet. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar löpande med 
ett flertal projekt och verksamheter inom ramen för sitt 
uppdrag. Fokus är på verksamhetsområdena 
Biblioteksarenan, Digital delaktighet och kompetens samt 
Läsfrämjande berättelser och bildning. Ett extra fokus under 
året har varit att ta fram ett förslag till ny Biblioteksplan 
Region Jönköpings län 2023-2025. Regionfullmäktige 
fastställde Biblioteksplan för Region Jönköpings län 2023-
2025 vid sitt sammanträde i oktober. 

Uppdrag: Arbeta för att främja tvärkonstnärliga uttryck och konstformer. 

Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för möte och 
samtal mellan olika konstformer. 

En plan för hur tvärsektoriella forum och samtal kan 
organiseras var tänkt att tas fram under 2022. Under året har 
en mängd olika dialoger med konst och kulturaktörerna i 
Jönköping län genomförts men renodlade forum för 
tvärsektoriella konstsamtal har inte gått att få in i 
planeringen. Det är viktigt att detta kan komma igång under 
den kommande kulturplanperioden. 
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Strategiska mål: Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög 
kvalitet inom både bredd och spets 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Betalande publik 
Smålands Musik 
och Teater 

70 000 47 122 
 

I antalet betalande publik 47 122 saknas de evenemang som 
erbjudits gratis såsom scensamtal, kulturlov, lunchlyriker 
m.m. som har bidragit till publikens återtåg. Därför är 
utfallet för total publik relevant, vilken hamnar på 82 629. 
Året 2022 bjöd på flertalet publiksuccéer såsom Cyrano, 
Symfoniettan & Annika Norlin, Öppningskonserten med 
Uno Svenningsson och Tordyveln flyger i skymningen för 
att nämna de största. Effekt som fortfarande syns från 
pandemiåren är bland publiken vars köpmönster har 
förändrats, vilket är en bild som delas med Sveriges övriga 
scenkonst- och konserthus. Trots detta har SMoT lyckats 
locka tillbaka en stor del av sin publik, framför allt inom 
teaterområdet. 

VO Antal 
kommuner där 
kulturverksamhet 
sker i samverkan 

13 13 
 

Sektionen för kulturutveckling har fungerande nätverk som 
når ut till länets samtliga kommuner. Exempelvis nätverken 
för länets bibliotekschefer och kulturchefer. 

 

Aktiviteter Analys 

Sektionen för kulturutveckling ska föra dialog 
med samtliga kommuner i länet 

Inom ramen för de två nätverken där länets kulturchefer och 
bibliotekschefer ingår, sker en regelbunden dialog med 
kommunerna. I år har nätverken varit särskilt viktiga i 
arbetet med att ta fram förslag till ny Regional kulturplan 
och Regional biblioteksplan. Ett resultat av dialogerna med 
kommunerna är att kulturchefsnätverket har beslutat att 
inom ramen för den Regional kulturplanen 2023-2025 
särskilt fokusera på tre gemensamma utvecklingsområden. 
Dessa är tillgången på scenkonst i hela länet, 
bibliotekssamverkan och kulturarv. 

Uppdrag: Ökad närvaro i länets samtliga kommuner. 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska erbjuda 
invånarna i länet en repertoar med ett brett 
utbud - både i Spira och på turné. 

Under 2022 har SMoT erbjudit samtliga scenkonstformer, 
både i Spira och på turné. Allt från teater, opera, dans och 
musik (klassisk som modern), cirkus och ståupp-komedi har 
spelats på scenerna samt en afterwork-hyllning till 
musikaler. 
Exempel på turnéproduktioner är POW (dans), Ensamma 
hjärtan (teater) och Musikcaféserien (musik). Utbudet har 
vänt sig både till barn och vuxna och samtliga av länets 13 
kommuner har besökts. 
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Uppdrag: Ökad samverkan med det fria kulturlivet 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska erbjuda 
mentorskap och delaktighet i produktioner för 
det fria kulturlivet. 

Med delaktighet och inspiration lägger SMoT en grund för 
konstens framtid och för kompetensförsörjningen i 
branschen, något som blivit extra viktigt efter pandemin. 
Under 2022 har SMoT genomfört flera produktioner där fria 
kulturaktörer deltog. Några exempel är: 
Cyrano - Vulkanteatern 
Maawsart - Kulturskolans danselever 
Kulturlovet - Tabberas, Kulturskolan, Sticket 
Prideinvigningen - Teatertolvan 
La Boheme - Jönköpings kammarkör 
Ålevangeliet- Kristine kammarkör 
Barnens bästa - Barnkören Nova 

Det fria kulturlivet erbjuds rabatt på hyran av 
scener i kulturhuset Spira. 

Det fria kulturlivet får 60 procent rabatt på hyra, inklusive 
en tekniker. 

Uppdrag: Verka för ett brett utbud i länets samtliga kommuner. 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska erbjuda 
invånarna i länet en repertoar med ett brett 
utbud - både i Spira och på turné. 

Under 2022 har SMoT erbjudit samtliga scenkonstformer, 
både i Spira och på turné. Allt från teater, opera, dans och 
musik (klassisk som modern), cirkus och ståupp-komedi har 
spelats på scenerna samt en afterwork-hyllning till 
musikaler. 
Exempel på turnéproduktioner är POW (dans), Ensamma 
hjärtan (teater) och Musikcaféserien (musik). Utbudet har 
vänt sig både till barn och vuxna och samtliga av länets 13 
kommuner har besökts. 

Uppdrag: Öka barns och ungas tillgång till, och möjlighet att delta i, scenkonst 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Publik vid 
föreställningar för 
barn och ungdom 

25 000 22 961 
 

SMoT nådde inte fullt målet för publik vid föreställningar 
för barn och unga. Detta trots succéer såsom Tordyveln 
flyger i skymningen, FLOW och Barnens bästa. 
Anledningen till detta kan härledas till pandemieffekter då 
det har varit mer utmanande att locka tillbaka skolor till 
Spira. Likaså kvarstod restriktionerna till i början av 
februari. Ingen verksamhet hölls därmed för barn under 
januari månad. 

54



Utbildning och kultur, Verksamhetsberättelse 14(32) 
 

 

Process och produktion 
Verksamhetsmått kultur 

Smålands musik och teater Utfall 
2022-12 

Utfall 
2021-12 

Utfall 
2020-12 

Utfall 
2019-12 

Förändring 
% 2022-

2021 

Förändring 
% 2022-

2019 

Betalande publik Smålands 
Musik och Teater 

47 112 35 263 11 670 u.s. +33,6 % - 

varav Kulturhuset Spira 41 445 25 305 11 670 u.s. 36, 8 % - 

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

1 178 3 419 0 u.s. -65,5 % - 

varav Övriga kommuner i länet 4 489 6 539 0 u.s. -31,4 % - 

Publik Smålands Musik och 
Teater 

82 629 40 195 28 729 97 264 +105,6 % -15,0 % 

varav Kulturhuset Spira 71 138 30 237 22 070 80 687 +135 % -11,8 % 

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

2 347 3 419 3 100 5 436 -29 % - 56,8 % 

varav Övriga kommuner i länet 9 144 6 539 3 559 11 141 +39,8 % -17,9 % 

Publik vid föreställningar för 
barn och ungdom Smålands 
Musik och Teater 

22 961 7 390 10 326 23 625 +210,7 % -2,8 % 

varav Kulturhuset Spira 18 854 3 615 6 997 21 963 +421,5 % -14,2 % 

varav Jönköpings kommun, 
exklusive kulturhuset Spira 

1 436 641 1 960 230 +124 % +524,3 % 

varav Övriga kommuner i länet 2 671 3 134 1 369 1 432 -14,8 % +86,5 % 

SMoT har börjat komma upp i de publiktal som var innan pandemin. Efter en långsam start när 
restriktionerna släpptes den 9 februari har publiken börjat återvända till sitt scenkonsthus. Våren 2022 
bjöd på flertal publiksuccéer såsom Annika Norlin & Symfoniettan, Barnens bästa och Cyrano de 
Bergerac. De mer klassiska musikproduktionerna mötte utmaningar att få tillbaka publiken, en bild 
som SMoT delar med andra i branschen. Hösten bjöd på ytterligare succéer såsom öppningskonserten 
med Uno Svenningsson som spelades både i Spira och i Gummifabriken och Tordyveln flyger i 
skymningen. Monologen Flow spelades på turné för länets skolklasser och nådde unga utanför Spiras 
väggar betydlig bättre än motsvarande turnerande barnproduktion 2019. 

Från turnéverksamhet var publik i övriga län (Kalmar län, Blekinge län, Skåne län, Hallands län, 
Västra Götalands län, Västmanlands län) 1 093 personer. 

Verksamhetsmått utbildning 

Antal deltagarveckor* 2022 2021 2020 

Sörängens folkhögskola 6 869 7 090 6 839 

Värnamo folkhögskola 6 905 7 632 7 477 

Rörelsefolkhögskolor i länet** 27 328 *** 27 240 26 389 

* En deltagarvecka= en deltagare som studerar fem dagar per vecka. 
** Braheskolan, June, Mariannelunds, Mullsjö, Sommenbygdens, Södra Vätterbygdens och Ädelfors 
folkhögskolor 
*** Preliminärt antal deltagarveckor, definitivt antal kommer från Folkbildningsrådet i mars. 
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Antal gymnasieelever Lå 2021/2022 Lå 2020/2021 Lå 2019/2020 

Stora Segerstads naturbrukscentrum* 183 182 181 

Gymnasiesärskola** 14 16 10 

Tenhults naturbruksgymnasium* 209 218 192 

Gymnasiesärskola** 25 24 22 

* Statistik från Skolverket 
** Egen statistik    

Söktrycket till folkhögskolorna ökade under pandemiåren och för Region Jönköpings läns egna 
folkhögskolor är man tillbaka på 2019 års nivåer medan rörelsefolkhögskolorna i länet fortfarande 
ligger kvar på den högre nivån. 

Elevantalet för Stora Segerstads naturbrukscentrum ligger på en stabil nivå medan det är något större 
variationer för Tenhults naturbruksgymnasium. 

Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Strukturerat bygga upp en större publik och 
följare i de etablerade digitala kanalerna 
(facebook, instagram och smot.se) för att nå 
fler med vårt innehåll. Plattformarna är vårt 
främsta sätt att kommunicera digitalt. 

Arbetet med att driva försäljning, bredda målgrupper och 
öka relevansen för varumärket hos befintliga målgrupper har 
fortlöpt under året i digitala kanaler. Tjänsten 
”webbansvarig” som tillsattes i augusti har möjliggjort ett 
ökat fokus på smot.se och optimering av webbplatsen. I 
väntan på möjlighet till analys och datainsamling arbetar 
SMoT med allmän utveckling. Exempel på arbeten som har 
genomförts under hösten är sökmotoroptimering, förbättrat 
bildformat i mobil och tablet, förbättrad kontaktsida samt 
förbättrad meny vid visning på liten skärm. 
SMoT har och kommer fortsatt att samarbeta med 
Mediacenter som erbjuds att sända ett urval av 
lunchkonserter och lyrikprogram till länets kommunala 
äldre- och gruppboenden via Seniorportalen. 
Årsstatistik för sociala mediekanaler visar att Facebook har 
ökat med 28 procent och Instragram med 23 procent. 

Strategiska mål: Utbildningen vid våra skolor ska vara aktuell och 
relevant 

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

Uppdrag: Deltagarna inom folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel deltagare 
som slutför kurs 
inom 
folkhögskolan. 

90 % 89 % 
 

Sammanlagt slutförde 89 procent av deltagarna sina studier 
med resultatet godkänd. Det har varit relativt många avhopp 
på vissa kurser, framför allt inom allmän kurs. Viktigt att 
betona är att folkhögskolan är en frivillig skolform. 
Hemlängtan, hemförhållanden, erbjudande om jobb och 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

hälsoskäl påverkar i hög grad avbrotten. Folkhögskolorna 
fångar systematiskt upp deltagare som slutar och vid behov 
genomförts åtgärder. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel elever på 
naturbruksprogram
met som slutför sin 
utbildning med 
godkänd examen. 

90 % 77 % 
 

Tenhults naturbruksgymnasium klarar nästan målet (89 %) 
medan Stora Segerstads naturbrukscentrum (63 %) har en 
utmaning att nå målet. Stor andel av de som inte har lyckas 
erhålla yrkesexamen har fått reducerade studieplaner, ofta 
på grund av psykisk ohälsa. Skolorna arbetar förebyggande 
och främjande för att stötta eleverna så långt det är möjligt. 
Samverkan sker både internt på skolorna, men även med 
vården. Under året har det skett en försämring på Stora 
Segerstad gällande andel elever som slutför sin utbildning 
med godkänd examen. Till stor del beror detta på effekter 
av distansundervisningen som rådde under lång tid för 
dessa studenter. Det har varit svårt för en del elever att 
studera under dessa förhållanden samt svårt att hinna läsa i 
kapp ej godkända kurser. Skolan hade på grund av 
distansundervisningen inte möjlighet att ge eleverna stöd i 
form av extra anpassningar som skolan gör annars. 

VO Andel elever på 
särskolan som 
erhåller 
gymnasiesärskolebe
vis. 

90 % 100 % 
 

Med kompetent personal som möter eleverna på rätt nivå 
och ger dem goda förutsättningar för att lyckas har samtliga 
elever på särskolan erhållit gymnasiesärskolebevis under 
2022. 

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

Framgångsfaktorer: Villkor för konstnärligt skapande 

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

Aktiviteter Analys 

Främjande verksamhet för professionella 
utövare. 

Det genomförs ett löpande arbete med att främja 
professionella utövare i form av bidragsgivning, 
kunskapsförmedling, dialoger och stöd från utvecklare. Ett 
bra exempel på hur sektionen för kulturutveckling arbetar 
med att skapa nya plattformar för att stärka professionella 
utövare är det nya nätverket VänLit, som är ett 
branschnätverk för litteraturområdet. Målet är att fler 
litterära verk ska skrivas och att fler kan leva på litteraturen. 
Under nätverksträffarna ges möjlighet att knyta kontakter, 
presentera sig själv och sin planerade eller publicerade bok, 
söka samarbeten, uppdrag, erbjuda tjänster med mera. Ett 
annat exempel är Konstforum, vars syfte är att vara en 
mötesplats för länets konstnärer. Här erbjuds inspirerande 
föreläsningar och möjligheter att knyta nya kontakter. Båda 
nätverken har under året medfört att nya samarbeten har 
uppstått mellan arrangörer, konstnärer, författare och 
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Aktiviteter Analys 

bokbranschen. 

Uppdrag: Stödja och utveckla konstnärliga residensprogram i länet 

Aktiviteter Analys 

Stöd till och utveckling av konstnärliga 
residensprogram. 

Under året har fokus varit att genomföra krisresidens för 
Ukrainska konstnärer med anledning av kriget i Ukraina. 
Region Jönköpings län har genomfört residensen i samarbete 
med kommunerna och kulturaktörer i Tranås, Jönköping, 
Nässjö och Värnamo. Krisresidensen har gett viktiga 
lärdomar att ta med sig i utvecklingen av kommande 
residensprogram i Jönköpings län. 
Residensverksamheten är fortfarande under uppbyggnad i 
länet och något som fortsatt behöver arbetas mer med. 
Under året har det blivit klart med ett nytt internationellt 
residens i Frankrike för länets konstnärer och författare. Det 
internationella residenset beräknas starta under 2023 och 
kommer att ge deltagarna möjlighet att under en månad 
arbeta i en internationell miljö. Arbete pågår även för att få 
tillstånd ett stadigvarande residensprogram inom form- och 
designområdet i länet. 

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

Aktiviteter Analys 

Skapa och genomföra forum där samtal förs 
kring yttrandefrihet, mångfald, demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Lanseringen av konceptet Röster om yttrandefrihet, som 
startade december 2021, riktar sig till unga. Under hösten 
2022 arrangerades Röster för yttrandefrihet på temat 
demokrati och yttrandefrihet, för gymnasieelever. Vid 
arrangemanget medverkade två fristadsförfattare som 
berättade om sina erfarenheter av att vara förföljda och 
fängslade på grund av sitt författarskap. 
I samverkan med organisationen International Cities of 
Refuge Network (ICORN) har en ny fristadsförfattare 
utsetts. Personen är kontaktad och har tackat ja till 
"inbjudan" från Region Jönköpings län. Processen för att få 
personen på plats pågår och förhoppningen är att 
vederbörande kan vara på plats under 2023. 

Uppdrag: Verka för ett inkluderande arbetssätt för konstnärer med 
funktionsvariationer. 

Aktiviteter Analys 

Undersöka förutsättningarna för att personer 
med funktionsvariationer ska kunna ta del av 
och skapa kultur. 

En kartläggning av förutsättningarna för personer med 
funktionsvariationer att vara delaktiga och medskapande i 
kulturlivet i Jönköpings län kunde inte genomföras under 
2022 pga. tidsbrist. Istället kommer aktiviteten att 
genomföras under 2023. Kartläggningen blir ett underlag för 
kommande främjande och utvecklingsinsatser, där arbetet 
kommer att ske tillsammans med aktörerna inom 
kulturssamverkansmodellen samt med länets kommuner. 
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Uppdrag: Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja utveckling av 
berörda konst- och bildningsområden, med och mellan civilsamhället, kulturell 
verksamhet och konstnärliga utövare i länet. 

Varje år genomför sektionen för kulturutveckling Kulturforum. Kulturforum vänder sig till kommuner, 
fria kulturaktörer och ideella sektorn med syftet att sprida kunskap för främjande av utvecklingen av 
kulturlivet i Jönköpings län. Under 2023 kommer Kulturforum att hållas den 7 mars. 

Uppdrag: Bevaka, tillgänggöra och stärka samtidskonsten i länet. 

Fokus har under året legat på att etablera nätverk för länets konstnärer med syftet att skapa 
samarbeten, kompetensutveckla och öka kunskaperna om länets konstinstitutioner. Region Jönköpings 
län har under året arrangerat fem krisresidenser för kulturarbetare från Ukraina, något som har berikat 
länets samtidskonstscen genom ökade internationella samarbeten, workshops och föreläsningar, 
utställningar och kompetensutveckling av länets konstinstitutioner och arrangörer. 

Framgångsfaktorer: Samverkan och dialog 

Uppdrag: Utveckla interregionala samarbeten inom berörda konst- och 
bildningsområden. 

Aktiviteter Analys 

Samarbeta inom ramen för Regionsamverkan 
Sydsverige och med andra regioner inom 
etablerade forum. 

Sektionen kulturutvecklings samarbete inom 
Regionsamverkan Sydsverige (RSS) har blivit alltmer 
etablerat och kontakten mellan regionernas utvecklare inom 
de olika konstområdena har utvecklats till att fungera som 
bollplank i frågor bortom RSS-samarbetet. Genom 
samarbetet ges förutsättningar till insatser som regionen har 
svårt eller inte kan genomföra på egen hand. 
Ett annat interregionalt samarbete sker mellan Region 
Jönköpings län, Region Skåne och Västra Götalands 
Regionen. Ett samverkansavtal undertecknades 2022 om 
interregional samfinansiering av verksamheten ShareMusic 
and Performing Arts (ShareMusic). Syftet med 
överenskommelsen var att reglera den gemensamma 
finansieringen av ShareMusics verksamhet och därmed 
stärka verksamhetens långsiktiga förutsättningar att 
utvecklas till ett kunskapscentrum för konstnärlig utveckling 
och inkludering med nationell bärighet och relevans. Från 
och med 2022 är ShareMusic en del av 
kultursamverkansmodellen. 

Uppdrag: Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela 
landet genom att samverka inom ramen för Regionsamverkan Syd (RSS). 

Aktiviteter Analys 

Verksamheterna inom sektionen 
kulturutveckling samarbetar kring uppdrag 
inom de olika konstformerna. 

Att samarbeta mellan de olika konstformerna är ett 
grundläggande arbetssätt i verksamheten. I samarbetet inom 
RSS har kontakten mellan regionernas utvecklare etablerats. 
Utvecklare inom olika konstområden samverkar och 
fungerar som varandras bollplank. En effekt av samarbetet 
är att kulturinsatser har genomförts i Jönköpings län som 
annars inte hade varit genomförbara på egen hand. Ett bra 
exempel är "Barnens biennal", ett konstarrangemang med, 
för och av barn. 
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Uppdrag: Utveckla hållbara strukturer för samråd med länets aktörer inom berörda 
konst- och bildningsområden. 

Aktiviteter Analys 

Årliga dialogmöten (kultur). Dialogmöten med verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen har genomförts som planerat. 
Kulturutskottet har genomfört dialoger med verksamheterna 
under maj månad enligt sitt uppdrag. 

Dialogmöten med civilsamhället. Dialogmöten har genomförts inom samtliga konst- och 
kulturområden samt med samverkansmodellens aktörer och 
länets kommuner. Under de första månaderna av 2022 
genomfördes dialoger med civilsamhället och övriga aktörer 
inom ramen för att ta fram ett förslag till Regional 
kulturplan 2023-2025. I november genomfördes nya 
dialoger med samma målgrupper och då i syfte att hitta 
gemensamma utvecklingsområden och underlag till 
kommande handlingsplaner. 

Kulturforum. Planering för Kulturforum 2023 är igång med syfte att 
inspireras och nätverka, samt presentera den nya 
kulturplanen för 2023-2025. Utifrån en ny årsplanering 
kommer Kulturforum framöver att förläggas till våren. 

Uppdrag: Utveckla tvärkonstnärlig samverkan, interkulturella möten och samverkan 
med det fria kulturlivet. 

Aktiviteter Analys 

Skapa tvärkulturella forum för möte och 
samtal mellan olika konstformer. 

En plan för hur tvärsektoriella forum och samtal kan 
organiseras var tänkt att tas fram under 2022. Under året har 
en mängd olika dialoger med konst och kulturaktörerna i 
Jönköping län genomförts men renodlade forum för 
tvärsektoriella konstsamtal har inte gått att få in i 
planeringen. Det är viktigt att detta kan komma igång under 
den kommande kulturplanperioden. 

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

Aktiviteter Analys 

Arbeta fram ny kulturplan Arbetet med att ta fram en ny Regional kulturplan 2023-
2025 har genomförts som planerat. I slutet av mars 
skickades förslaget till ny Regional kulturplan ut på remiss. 
Remisstiden sträckte sig fram till juni och det inkom 31 
remissyttranden. I förslaget till Regional kulturplan 2023 
- 2025 har remissyttrandena beaktats och nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutade om 
förslaget i september. Regionfullmäktige fastställde den 
Regional kulturplanen vid sitt sammanträde i oktober. 
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Uppdrag: Samverkan och dialog med och kring nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 

Aktiviteter Analys 

Genom löpande dialog och samverkan inom 
etablerade kanaler med föreningsliv och fria 
kulturlivet säkerställa nationella minoriteters 
och minoritetsspråks deltagande och tillgång 
till kultur. 

Dialoger och samverkan med föreningslivet och fria 
kulturlivet för att säkerställa nationella minoriteters och 
minoritetsspråks deltagande och tillgång till kultur har inte 
genomförts under 2022. Dialogerna bör ske i samband med 
de ordinarie dialoger som planeras till hösten inom samtliga 
konstområden. 

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

Aktiviteter Analys 

Medverka i konferensen Kultur för hälsa. Konferensen Kultur för hälsa genomfördes under september 
2022. Inom ramen för Kultur för hälsa medverkade 
sektionen för kulturutveckling i planeringen och 
genomförandet av konferensen tillsammans med sektionen 
Folkhälsa. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Löpande organisations- och 
processutveckling. 

Arbetet med organisations- och processutveckling är 
integrerad med verksamhetsutvecklingen i stort. Det sker på 
individuell nivå inom ramen för löpande avstämningssamtal 
mellan chef och medarbetare och på sektionsnivå vid 
strategimöten och andra former av personalmöten. 

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

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

Uppdrag: Naturbruksskolorna utvecklas till kompetenscentra där tillämpad forskning, 
försöksverksamheter och öppna testbäddar bidrar till ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel och ett långsiktigt hållbart jord- och skogsbruk. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla miljöer och sprida kunskap för att 
uppnå miljömålen. 

Naturbruksskolorna arbetar systematiskt för att utveckla och 
sprida kunskap som bidrar till att nå miljömålen. Målen 
beaktas inom organisationens styrnings- och 
uppföljningsarbete. Som exempel har satsningar på avfalls- 
och kemikaliehantering genomförts internt. Föreläsningar 
för allmänheten har genomförts vid flertalet tillfällen under 
året, t.ex. med Södra skogsägarna, Lantbrukarnas 
Riksförbund (LRF) och med hushållningssällskapet. Teman 
har då varit framtidens skogsprodukter, proteingrödor och 
akvaponik. 
Stora Segerstad har under 2022 startat två projekt som syftar 
till att prova nya metoder för att minska klimatpåverkan 
inom jordbruket och djurhållningen. Det ena handlar om att 
binda mer koldioxid i marken genom kollagringsmetoder i 
sättet att bruka jorden, växtföljd och val av grödor. Det 
andra projektet, som drivs av Stora Segerstad tillsammans 
med Hushållningssällskapet, handlar om att minska 
proteininnehållet i mjölkkornas foder för att se om det 
påverkar produktionen. 

Sprida kunskap om de gröna näringarnas 
potential. 

Sociala medier används allt mer som plattform för att nå ut 
med information om naturbruksutbildningen samt för att 
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Aktiviteter Analys 

sprida kunskap om de gröna näringarna. 
Under året har många evenemang och deltagande i mässor 
avhandlats. Öppet hus på Stora Segerstaddagen i april 
lockade exempelvis drygt 3 000 besökare och det var ett bra 
tillfälle att sprida kunskap om de gröna näringarna. Under 
hösten deltog Stora Segerstad på länets gårdsrunda och när 
skolan arrangerade sin årliga julmarknad var det ca. 4 000 
personer som valde att besöka julmarknaden. 

Strategiska mål: Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet 

Framgångsfaktorer: Tillgängligt kulturliv 

Uppdrag: Öka Smålands Musik och Teaters närvaro i länets samtliga kommuner 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Antal kommuner 
i länet som 
Smålands Musik 
och Teater 
genomfört 
föreställningar i. 

13 13 
 

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

 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska erbjuda 
invånarna i länet en repertoar med ett brett 
utbud - både i Spira och på turné. 

Under 2022 har SMoT erbjudit samtliga scenkonstformer, 
både i Spira och på turné. Allt från teater, opera, dans och 
musik (klassisk som modern), cirkus och ståupp-komedi har 
spelats på scenerna samt en afterwork-hyllning till 
musikaler. 
Exempel på turnéproduktioner är POW (dans), Ensamma 
hjärtan (teater) och Musikcaféserien (musik). Utbudet har 
vänt sig både till barn och vuxna och samtliga av länets 13 
kommuner har besökts. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 SMOT Antal 
samverkansavtal 
med kommunerna. 

13 2 
 

År 2022 var andra året av löpande möten med länets 
kulturchefer, där syftet var att ytterligare stärka kulturen i 
länet, vilket är vår gemensamma drivkraft. Det planeras 
genom att kulturcheferna och SMoT:s verksamhetschef har 
pågående dialoger och arbetsgrupper. Fokus har varit att 
hitta samsyn, förstå varandras behov och uppdrag för att 
sedan göra skillnad för de människor som bor i 
kommunerna. 

 

Aktiviteter Analys 

Dialoger med kommunerna. SMoT har under 2022 deltagit på regelbundna möten med 
kulturcheferna i kommunerna. 
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Uppdrag: Sträva efter att nå och vara relevant för så många länsinvånare som möjligt 

Aktiviteter Analys 

Smålands musik och teater ska erbjuda 
invånarna i länet en repertoar med ett brett 
utbud - både i Spira och på turné. 

Under 2022 har SMoT erbjudit samtliga scenkonstformer, 
både i Spira och på turné. Allt från teater, opera, dans och 
musik (klassisk som modern), cirkus och ståupp-komedi har 
spelats på scenerna samt en afterwork-hyllning till 
musikaler. 
Exempel på turnéproduktioner är POW (dans), Ensamma 
hjärtan (teater) och Musikcaféserien (musik). Utbudet har 
vänt sig både till barn och vuxna och samtliga av länets 13 
kommuner har besökts. 

Framgångsfaktorer: Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete 

Uppdrag: Främja och delta i kulturellt samarbete inom och utanför länet, delta i och 
utveckla internationell samverkan och samspel, samt delta i de nationella och 
regionöverskridande samtalen om kulturens och bildningens möjligheter och 
utveckling 

Aktiviteter Analys 

Delta i regionala och nationella nätverk och 
samverkansforum. 

Sektionen för kulturutveckling deltar i ett flertal regionala 
och nationella nätverk. RSS är det mest omfattande 
nätverket, där flertalet av konst- och kulturområdena är 
representerade. Några andra exempel är regional 
samverkansgrupp för nationella minoritetsfrågor, 
interregionalt nätverk gällande kultur för barn och unga, det 
nationella dräktsrådet, ICORN och Sveriges kommuner och 
regioners nätverk för regionala kulturchefer. Deltagande i 
nätverk och olika samverkansforum, såväl regionala, 
interregionala, nationella och internationella nätverk, skapar 
förutsättningar för verksamheten att lösa sitt uppdrag. Ett 
aktuellt exempel är de krisresidens för ukrainska konstnärer 
som Region Jönköpings län genomförde under 2022. Dessa 
residens hade varit svåra att få till stånd utan de nationella 
och internationella nätverk som sektionen ingår i och verkar 
igenom. 

Uppdrag: Utveckla arbetet med att initiera och främja samtal om yttrandefrihet, 
mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter samt väcka uppmärksamhet för 
frågorna 

Aktiviteter Analys 

Fortsatta integration av fristadsarbetet i 
ordinarie processer. 

Fristadsarbetet är integrerat i de processer som sektionen 
kulturutveckling använder för sin verksamhetsplanering. Det 
innebär bland annat att fristadskonstnären kan delta i 
planeringen såväl som i genomförandet av insatser inom 
sektionens olika verksamhetsområden. Detta har skett bland 
annat inom dans-, litteratur-, yttrandefrihet- och 
filmområdet. 

Skapa och genomföra forum där samtal förs 
kring yttrandefrihet, mångfald, demokrati och 
mänskliga rättigheter. 

Lanseringen av konceptet Röster om yttrandefrihet, som 
startade december 2021, riktar sig till unga. Under hösten 
2022 arrangerades Röster för yttrandefrihet på temat 
demokrati och yttrandefrihet, för gymnasieelever. Vid 
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Aktiviteter Analys 

arrangemanget medverkade två fristadsförfattare som 
berättade om sina erfarenheter av att vara förföljda och 
fängslade på grund av sitt författarskap. 
I samverkan med organisationen International Cities of 
Refuge Network (ICORN) har en ny fristadsförfattare 
utsetts. Personen är kontaktad och har tackat ja till 
"inbjudan" från Region Jönköpings län. Processen för att få 
personen på plats pågår och förhoppningen är att 
vederbörande kan vara på plats under 2023. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
övertidstimmar i 
förhållande till totalt 
utförd arbetstid (%). 

1,7 % 1,3 % 
 

All övertid hanteras i dialog mellan medarbetare och 
närmsta chef. Utfallet för 2022 är under målvärdet. 

 
 

Personalomsättning 
(andel externa 
avgångar exkl 
pension). 

4,5 % 6,9 % 
 

Personalomsättningen i de fem verksamheterna är något 
större jämfört med året innan. Inom administrationen på 
verksamhetsområdet blir det stor procentuell förändring när 
en person i en liten enhet slutar, vilket har skett under 2022. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda 
utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
medarbetarsamtal. 

90 % 53 % 
 

Nytt för 2022 var att medarbetarsamtalen ska genomföras 
och signeras digitalt i Region Jönköpings läns Lärande och 
kompetensportal (LoK). Alla chefer inom Regional 
utveckling har erbjudit samtliga medarbetare 
medarbetarsamtal men inte registrerat detta i LoK. Samtal 
som inte genomförts i det nya systemstödet kommer inte 
med i beräkningen av mätetalet, vilket förklarar det låga 
utfallet. Under 2023 förväntas alla samtal genomföras med 
det nya systemstödet. 

 

Aktiviteter Analys 

Samtliga medarbetare ska ha minst ett 
medarbetarsamtal under året. 

Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal under 
perioden oktober till december 2022. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Andel 

heltidsanställda. 

87 % 76 % 
 

Andelen heltidsanställda är i stort sett oförändrad jämfört 
med året innan. Deltidsanställda finns framför allt på de 
fyra skolorna och det är personer som arbetar 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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Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Anpassat ledarskapsutveckling utifrån behov 
och uppdrag. 

Ledningsgruppen lyfter ledarskapsfrågor återkommande för 
att utveckla det tillitsbaserade ledarskapet. Individuellt 
anpassade åtgärder genomförs utifrån och vid behov. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Strukturer för systematiskt arbetsmiljöarbete. Formerna för samverkan och struktur för arbetet med 
systematiskt arbetsmiljöarbete är etablerade. Fortsatt 
utveckling kommer att ske under år 2023. 

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Personalhälsa 

- sjukfrånvaro. 

3,7 % 4,6 % 
 

Sjukfrånvaron, både lång och kort, har ökat jämfört med 
föregående år. Ökningen är något större bland kvinnor än 
bland män. Flera har varit sjuka i samband med högre 
smittspridningar i samhället i både Covid-19 och andra 
influensaliknande symptom. Den högsta sjukfrånvaron var i 
början av året. 

 

Aktiviteter Analys 

Flexibelt arbetssätt. Regelverk för flexibelt arbete finns för Regional utveckling. 
Överenskommelser och anpassningar görs i samverkan 
mellan chef och medarbetare. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Riktade och verksamhetsanpassade åtgärder. Arbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och i 
samverkan mellan medarbetare och chefer. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Riktade och verksamhetsanpassade åtgärder. Arbetet pågår kontinuerligt i verksamheterna och i 
samverkan mellan medarbetare och chefer. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som 
lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans. 

0 tkr 8 612 tkr 
 

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 för bland annat 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 varit högre än budgeterat. 
Övrig kultur, kulturbidrag och gestaltning samt 
kulturprojekten har en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr. 
I samband med bokslutet har en teknisk justering angående 
konstens värde gjorts, vilket medförde att nettoavvikelsen 
minskade med 3,5 mnkr. 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. 
Inom bidragsgivning återfinns en positiv budgetavvikelse 
motsvarande ca 1,2 mnkr, vilket främst förklaras av att 
ersättningen till folkhögskolor 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 
kommunerna 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. De har också fått 
ökade intäkter vid försäljning av mjölk och kött som i 
mångt och mycket kompenserat för ökade driftkostnader i 
jord- och skogsbruket. 
Tenhults naturbruksgymnasium uppvisar ett negativt 
resultat med ca -1,7 mnkr. Det negativa resultatet beror på 
flera delar, bland annat pga. lägre elevintäkter samt att 
verksamheten under året har tagit kostnader av 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

engångskaraktär för inventarier i samband med att ett nytt 
djurvårdshus har byggts. 
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 helhet in 
i resultatet med anledning av att de var helt avskrivna. 
Likaså har återstoden av ett projektbidrag återförts till 
verksamhetens ekonomi samt att högre intäkter i jordbruket 
bidrar till det positiva resultatet. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans. Ekonomin är i balans. Verksamhetsområdet visar en positiv 
budgetavvikelse. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 CO2-utsläpp 
från tjänsteresor, 
inkl egna 
godstransporter per 
årsarbetare. 

0,117ton 
CO2/årsar

betare 

0,089ton 
CO2/årsar

betare 
 

Målet har nåtts med god marginal även om utsläppen är 
större jämfört med 2021. Att utsläppen har ökat beror på att 
resandet generellt sett har ökat jämfört med år 2021, då 
pandemin innebar olika restriktioner under stor del av året. 

 
Växthusgasutsläpp 
från flyg. 

-10 % -35 % 
 

Klimatpåverkan till följd av flygresor har ökat kraftigt 
jämfört med föregående år men understiger med god 
marginal basåret 2019 och målet uppnås därmed. 
Coronapandemin har bl.a. medfört ökad användning av 
resfria möten, vilket bidragit till måluppfyllelsen. 

 Andel förnybar 
energi i Region 
Jönköpings läns 
pool-, verksamhets- 
och transportbilar. 

40 % 86 % 
 

Målet har uppfyllts genom att biogasanvändningen har ökat. 

 

Aktiviteter Analys 

Flygresor ska enbart göras när andra alternativ 
saknas. 

Inga flygresor har genomförts under perioden där det funnits 
andra alternativ. 

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

Drivmedelstrategin har lyfts under vårens miljödialoger. När 
det gäller naturbruksgymnasierna har skolan i Tenhult av 
kostnadsskäl tvingats gå över från HVO 100 till MK1 diesel 
för minibussar och bilar. På Stora Segerstad har möjligheten 
till i att gå över till HVO 100 utretts för minibussar och 
bilar. Kostnadsbilden för HVO 100 har gjort att detta inte 
kunde prioriteras under 2022. Några få fordon på 
naturbruksgymnasierna är elektrifierade. 
Laddinfrastrukturen behöver utredas på 
naturbruksgymnasier och folkhögskolor. 

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

Aktiviteter Analys 

Vi ska kartlägga förutsättningarna för att våra 
lantbruksfordon ska kunna drivas på förnybara 
drivmedel. 

Höjda drivmedelspriser har medfört att Tenhults 
naturbruksgymnasium under hösten tvingats sluta köpa in 
förnybara drivmedel, HVO 100, till lantbruksmaskinerna. På 
Stora Segerstads naturbrukscentrum har man utrett 
möjligheten att köra lantbruksfordon på förnybara drivmedel 
som ett första steg. Höjda drivmedelspriser har dock gjort att 
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Aktiviteter Analys 

skolan inte kunnat prioritera denna åtgärd under 2022. 

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

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - upphandling 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel särskilt 
farliga kemiska 
produkter som 
utretts. 

100 % 10 % 
 

Användningen av antalet särskilt farliga kemiska produkter 
har ökat något under året. Under 2023 kommer fokus att 
vara att utreda dessa för att se om de går att ersätta. 

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

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
svenskproducerat 
kött, 
mejeriprodukter och 
ägg. 

89 % 93 % 
 

Målet är nått totalt sett. Två av fyra skolor klarar målvärdet. 
De två skolor som inte klarar målnivån ligger väldigt nära 
målvärdet. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
svenskproducerad 
frukt, bär, grönsaker 
och potatis. 

41 % 43 % 
 

Målet är nått men en ganska stor spridning mellan skolorna. 
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Uppdrag: Av våra livsmedelsinköp ska år 2025 minst 95 procent av fisk och skaldjur 
vara märkt med MSC eller motsvarande för hållbart fiske/fiskodling. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andelen MSC-
märkt fisk och 
skaldjur. 

89 % 88 % 
 

Målet nått totalt sett. Två av skolorna klarar målnivån. De 
två andra skolorna ligger nära målnivån. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
ekologiska 
livsmedel. 

62 % 54 % 
 

Totalt sett når inte skolorna målvärdet. Värnamo 
folkhögskola klarar målvärdet med marginal, Sörängens 
folkhögskola ligger väldigt nära målvärdet. Bägge 
naturbruksgymnasierna ligger långt under. Under senaste 
ledningsmötet diskuterades utfallet kring ekologiska 
livsmedel och det extra ekonomiska tillskottet för att nå 
målen i hållbarhetsprogrammet lyftes fram som en av 
huvudpunkterna. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

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

97 % 98 % 
 

Målet är uppnått. 

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

Aktiviteter Analys 

Utreda förutsättningarna att återta de råvaror 
och livsmedel som produceras på regionens 
naturbrukscentrum till regionens egna 
verksamheter. 

Förstudien av projektet "Återtag livsmedel" är klar. 
Slutrapporten har redovisats för ledningsgrupp och nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Slutsatsen av 
förstudien är att initiera ett pilotprojekt. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Genomsnittlig 
klimatpåverkan, kg 
CO2-ekv/kg 
livsmedel. 

 2,06kg 
CO2-
ekv/kg 

livsmedel 
 

Målvärde saknas då det inte finns angivet mål i 
hållbarhetsprogrammet, mer än att det ska minska. 
Sammanfattningsvis har verksamheterna totalt sätt en något 
högre klimatpåverkan jämfört med basår 2019. Sörängens 
folkhögskola klarar målet. I vissa fall är det en utmaning att 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

servera vissa maträtter till elever. Det finns en risk att 
matsvinnet ökar istället. 

 

Aktiviteter Analys 

Inköp av buteljerat vatten ska så långt som 
möjligt minimeras. 

Analys har visat att inköp av buteljerat vatten framför allt 
sker på vårdavdelningarna. Arbete med att minimera inköp 
av buteljerat vatten på skolorna fortsätter som tidigare. 

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

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

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

Aktiviteter Analys 

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

Byte till flergångsprodukter har tagits upp vid vårens 
miljödialoger. Handbok för klokare materialval har visats. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Matsvinn per 
restaurangportion. 

-15 % 7 % 
 

Årsmålet nås ej men det finns många osäkerhetsfaktorer. 
För att öka säkerheten i resultatet bör mätningarna ske mer 
frekvent. Sörängens folkhögskola och Värnamo 
folkhögskola klarar målvärdet för tertial 3. Tenhults 
naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscenter 
har inte gjort någon mätning under tertial 3, vilket påverkar 
det totala utfallet. 
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Inledning 
Regionledningskontoret består av avdelningarna folkhälsa och sjukvård, regional utveckling, kansli, 
kommunikation, HR, ekonomi, Futurum och Qulturum och arbetar med så väl ledning som stöd. 
Nettobudgeten för 2022 är cirka 507 miljoner kronor och verksamheten har cirka 475 faktiska 
årsarbetare. Regionledningskontoret arbetar regionövergripande med uppdrag och aktiviteter inom 
huvudområdena regional utveckling och hälso- och sjukvård för ett bra liv i en attraktiv region. En väl 
fungerande verksamhet som ständigt förbättras och förnyas med utgångspunkt i invånarnas behov är 
verktyget. 

Regionledningskontorets arbete har under början av 2022 fortsatt varit inriktat på de behov av ledning 
och insatser som coronapandemin fört med sig men kunde under våren lämna detta fokus. Det innebär 
att arbetet med uppdrag i budget har kunnat återupptas på. Detta återspeglas i de kommentarer som 
finns i rapporten avseende systemmätetal och uppdrag inom alla de områden som 
regionledningskontoret verkar. 

Det viktiga arbetet med chefs- och ledarskap genom Nätverk för engagerat ledarskap och våra 
chefsprogram pågår. Temat på nätverksträffarna har varit våra fem ledningsstrategier. Arbetet med att 
tydliggöra och teckna ner ledningsmodellen Kvalitet som strategi som Region Jönköpings län grundat 
arbetet på sedan 1990-talet har även blivit synligt i budget 2023 med flerårsplan 2024-2025. 

Arbetet med ett medarbetarlöfte har fortsatt och vägts in i arbetet med att ta fram ett material om att 
vara medarbetare och ledare i Region Jönköpings län. Beskrivningen av hur det är att jobba i Region 
Jönköpings län och det bästa med oss som arbetsgivare är nu synkat och sammanvägt med arbetet hur 
det är att vara medarbetare och ledare i Region Jönköpings län och Kvalitet som strategi. Grunden för 
detta finns nu på intranätet under fliken Ledning och styrning - policyer, strategier och värdegrund. 

Inom regionledningskontoret gjordes tillsammans med regionfastigheter och en extern aktör under 
hösten 2021 ett arbete för att utveckla våra arbetssätt och användningen av lokaler och arbetsplatser. 
En förstudierapport är framtagen och är utgångspunkt för fortsatt arbete för de beslutsunderlag som är 
framtagna inför nästa steg. Inriktningen är att genomföra förstudiens rekommendationer med vissa 
anpassningar utifrån medarbetare och chefers inspel. En viktig pusselbit är även externa hyreskontrakt 
som med dessa åtgärder kan minskas. Regionstyrelsen har fattat beslut i den riktningen och arbetet 
fortsätter. Under våren har halva Regionens hus varit evakuerat och vi har på ett naturligt sätt fått träna 
oss i att vara flexibla vad gäller arbetsplats. För de medarbetare som har behövt en stadig plats har 
detta möjliggjorts. Efter sommaren är alla lokaler åter tillgängliga i Regionens Hus. I början av 
september invigdes sutterängvåningen med nyrenoverade konferensrum. 

Under hösten har organisationsförändring skett där ekonomiservice och löneenheten har flyttats från 
verksamhetsstöd och service till regionledningskontoret 

Inom regionledningskontoret har sjukfrånvaron ökat från en låg nivå till 2,9 procent. Helårsresultatet 
är +22,9 miljoner kronor. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

  2022-12-31 Andel 2021-12-31 Andel 

Antal mätetal som 
är uppfyllda 

6 55 % 4 80 % 

Antal mätetal som 
är delvis uppfyllda 

2 18 % 0 0 % 

Antal mätetal som 
inte är uppfyllda 

3 27 % 1 20 % 

Antal mätetal som 
mäts 

11  5  

Hel eller delvis måluppfyllelse för alla mätetal förutom Personalomsättning (andel externa avgångar 

77



Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Verksamhetsberättelse 5(58) 
 

 

exkl pension), Andel medarbetarsamtal samt Personalhälsa - sjukfrånvaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 denna figur finns i rapporten för att visa vilka aktiviteter som stödjer Planen för framtidens hälso- 
och sjukvård. 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder 

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård 

Uppdrag: Personcentrerad vård 

Aktiviteter Analys 

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

I arbetet med planen för framtidens hälso- och sjukvård är 
den personcentrerade vården central och utgår från 
patienten/brukarens och närståendes behov och förmåga att 
hanteras sin sjukdom. I lärandenätverk med 
patientföreningar har nätverksträffar genomförts. Syftet med 
nätverket är att utveckla ett samskapande där vi tillsammans 
lär av varandra, utbyter kunskaper, erfarenheter och stödjer 
varandra i omställningen till nära vård. Och att stärka 
kunskaper om patientkontrakt. 
Ett utökat samarbete mellan Levande bibliotek, Peer och 
volontärerna på Hjärtats hus har skett. Gemensamma 
nätverksträffar och uppstart av det gemensamma 
bemanningssystemet LeanLink för Levande bibliotek och 
Peer, för att förenkla processerna att leta rätt kompetenser 
till uppdrag. 

Uppdrag: Existentiell hälsa och andlig vård 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda samtalsgrupper för medarbetare i 
vården. 

Under året har det genomförts kontinuerligt samtalsgrupper 
för personal. Totalt har det varit 4 samtalsgrupper/termin 
fördelat på 2 grupper i Jönköping, 1 grupp i Eksjö och 1 
grupp i Värnamo. Introduktion i ämnet har genomförts för 
AT-läkarna vid 4 tillfällen. Det har även genomförts 
introduktion på olika klinikdagar under året. 
Region Jönköpings län arbetar för att kunna erbjuda olika 
nivåer av kunskaps- och utbildningsinsatser inom 
existentiell hälsa. Utöver ovan genomförs seniora grupper i 
länet. Detta görs i samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan. Det genomförs även kontinuerligt 
samtalsgrupper för patienter på psykiatriska enheterna på 
Länssjukhuset Ryhov. 

Framgångsfaktorer: Hög tillgänglighet 

Uppdrag: Förbättra tillgängligheten 

Aktiviteter Analys 

Utökning av rehabiliteringsresurserna i 
primärvården. 

Utökning av sjukgymnaster/arbetsterapeuter i primärvården 
har skett kontinuerligt. Vårdcentralerna arbetar med 
direkttriagering till rehabiliteringspersonalen för flera olika 
besvär. 

Förstärkning av psykosociala team. I regelbok för 2021 förstärktes vårdpengen, som är riktat till 
de psykosociala teamen. Varje vårdcentral säkerställer 
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Aktiviteter Analys 

tillgången till ett psykosocialt team. 

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

Aktiviteter Analys 

Planering och uppföljning av den uppskjutna 
vården. 

Vårdproduktionen under 2022 är fortsatt till viss del 
påverkad av Covid-19 pandemin. Under året har 
Socialstyrelsen fått ett uppdrag av regeringen att 
tillsammans med regionerna arbeta för en förbättrad 
tillgänglighet. Region Jönköpings län är vid nationell 
jämförelse av tillgänglighet till första besök och 
operation/åtgärd bland de bästa. Trots detta ses ingen 
minskning av antalet som väntar på en operation utan antalet 
fortsätter att vara fler än före pandemin, antalet har ökat 
något under 2022. Insatser har gjorts för att öka antalet 
genomförda ingrepp, en viss ökning finns jämfört med 2020 
och 2021 men är fortfarande färre än 2019. Detta gör att 
utmaningen med långa väntetider kvarstår även under 2023. 

Framgångsfaktorer: Jämlik hälsa och vård 

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

Aktiviteter Analys 

Utbildning och diplomering i hbtq-frågor Under 2022 har ett flertal kliniker och verksamheter 
genomgått hbtqi-diplomering eller omdiplomering. För att 
vidmakthålla kompetens på redan diplomerade verksamheter 
har catch-up utbildning genomförts vid två tillfällen och nått 
ca 50 personer. Fyra grupper med AT-läkare har genomfört 
hbtqi-diplomering. 
Aktiviteter för att främja kompetenshöjning hos personal 
och invånare har genomförts under Jönköpings Pride, 
Kärleksveckan i Eksjö, Nässjö Jämlikhets och kärleksvecka 
och Tranås Regnbågsvecka. Under året har föreläsningar 
genomförts för både personal och allmänhet och sammanlagt 
nått drygt 600 personer. 
Under hösten har även en ny satsning inletts riktad till den 
äldre gruppen, en föreläsning/workshop mot aktivitetsledare 
i Jönköpings kommun har genomförts och en föreläsning 
med fokus hbtqi och äldre har anordnats med föreläsare från 
RFSL. 

Uppdrag: Arbeta med integration 

Aktiviteter Analys 

Förstärka resurserna för 
hälsokommunikatörer. Upplys om hälso- och 
sjukvården på olika språk. 

Under året har en Hälsokommunikatörerna genomfört en 
stor mängd insatser. Exempelvis insatser under 
vaccinationsveckan, kulturmedvetenhet, diabetsskolan. 
Hälsoskola har utökat med ämnen att söka vård digitalt, 
kostvanor, patientnämnden med mera på flera språk. Spelat 
in podcast om nära vård och patientkontrakt, medverkat på 
Nationell konferens Mötesplats Social Hållbarhet, 
Enkätuppföljningar-resultat visar att drygt 75 procent har 
börjat med fysisk aktivitet som promenader, träning på gym, 
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Aktiviteter Analys 

70 procent har förändrat sina matvanor, minskat sockerintag 
och äter mer grönsaker, regelbundna måltider. Minskad 
stress och oro visas i några fall och även bättre sömnvanor. 
Deltagare har i enkätuppföljning svarat att de har mer dialog 
med sina barn och att de idag börjat läsa böcker för sina barn 
efter info om Språk lust. Mer behov av föräldraskapsstöd 
finns önskemål hos deltagare. 

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans 
med kommuner. 

Hälsoskolan pågår på flera olika arenor i länet tillsammans 
med kommunerna och genomför ett stort antal aktiviteter, 
exempelvis: Insatsen finns på Jobcenter, 
Arbetsmarknadsavdelningar, Sociala företag, 
Gymnasieskola och integrations café. Pappagrupper, 
trafiksäkerhetsdag, samverkan med länsstyrelsen kring 
spelmissbruk och ANDT, fortsatt samverkan och utbildning 
i våld i nära relationer. Stress och oro, suicidprevention, Må 
bra i naturen – i samverkan med Friluftsfrämjandet. Filmer 
är inspelade om förskolan och ungdomsmottagning på flera 
olika språk. 

Sprida konceptet med hälsoguider i länet. Projektet kring hälsoguider är slutrapporterat. Under 
projekttiden har personer som har förtroende i sina 
respektive nätverk utbildats till Hälsoguider och fått ökad 
kunskap om bland annat levnadsvanor och hur det svenska 
hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Tillfrågade personer 
säger att de känner stort förtroende för Hälsoguiden. De har 
fått svar på sina frågor, de rekommenderar andra att prata 
med en Hälsoguide vid frågor kring hälsa, och de sprider 
vidare den information de har fått. Utifrån det som 
framkommit vid utvärderingen rekommenderas en fortsatt 
verksamhet med Hälsoguider inom Region Jönköpings län. 
Planering pågår för att sprida konceptet till övriga 
kommuner i länet 

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

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

Aktiviteter Analys 

Metodstöd för ungas psykiska hälsa. Ett stort antal aktiviteter pågår. Exempel på detta är: 
Psykisk hälsa metoder: exempel Disa med deltagare 
framförallt från elevhälsan. Dansa utan krav! Insatsen pågår 
i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan 2022. Ett 
pilotprojekt har genomförts kring Dans mot depression.  
Normbreddande arbete: exempel Hbtqi, omdiplomering 
genomförd av några verksamheter. Region Jönköpings län 
erbjuder stöd för implementering av MVP/AT (Mentorer i 
våldsprevention och Agera Tillsammans) tillsammans med 
länsstyrelsen. 
Föreläsning planeras för skolpersonal och tobaksavvänjare 
om nya tobaks- och nikotinprodukter med extra fokus på det 
vita så kallade tobaksfria snuset och e-cigaretter och hur 
dessa produkter marknadsförs i sociala medier. 
Föräldraskapsstöd: En förälder blir till - genomfört vår och 
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Aktiviteter Analys 

höst. 
Fysisk aktivitet på recept: Under året har ett arbete påbörjats 
med att utveckla processen för fysisk aktivitet och den 
medicinska behandlingsmetoden fysisk aktivitet på recept 
(FaR) inom barn- och ungdomsverksamheterna i Region 
Jönköpings län 
Folkhälsoenkät Ung och Kultur (FUnK) är i en 
implementeringsfas för spridning av satsningen inom olika 
forum. 

Uppdrag: Fortsätta arbetet med att utveckla första linjens omhändertagande av barn- 
och ungdomars psykiska hälsa 

Aktiviteter Analys 

Starta upp ett arbete tillsammans med 
kommunerna 

Arbetet med förstärkt samverkan med kommuner inom 
ramen för omställningen till nära vård pågår. 
Samverkansarbetet utgår från ReKo och de tre 
strategigrupperna där arbetet fortgår inom den övergripande 
visionen Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på! 

Uppdrag: Förbättringsarbeten med inspiration från Skottland och Cincinatti, 

Aktiviteter Analys 

Förbättringsarbetet fortsätter tillsammans med 
kommunerna. 

Arbete pågår inom flera områden, till exempel; Kommunala 
aktivitetsansvaret arbetar med förbättring kring en grupp 
ungdomar. Planering för allaktivitetshus finns nu inom alla 
prioriterade områden och kommer att startas i februari. 
Teamet har med sig många av fritidsverksamheterna och 
nästa steg i arbetet är att få med föräldrarna för att nå 
barnen. Familjecentraler i Jönköpings och Habo kommuner 
har gemensamma hembesök. Målet är att öka antalet 
gemensamma hembesök där metoden för detta kommer ske 
på olika sätt på de olika familjecentralerna för att anpassas 
till målgruppen. Elevhälsocentralerna arbetar utefter fyra 
perspektiv; en meningsfull fritid, må bra och vara frisk, 
utvecklas och lära samt ett tryggt hem med vuxna som bryr 
sig. Arbetsgrupper arbetar med gemensam 
kompetensutveckling, gemensamma dokument och verktyg, 
föräldrautbildning samt överlämning från familjecentral till 
elevhälsocentral. 

Antal kommuner som deltar i samverkan kring 
förbättringsarbetet barn och unga 

I Bästa platsen att leva på! - barn och unga deltar nu sju 
team. Teamen är fördelade på Jönköping, Vetlanda, 
Värnamo och Habo kommuner. 

Uppdrag: Familjecentraler 

Aktiviteter Analys 

Påbörja utvecklingsarbete kring 
föräldraskapsstöd för länets familjecentraler 

Utvecklingsarbetet kring det universella föräldraskapsstödet 
som ges via länets familjecentraler är genomfört. Material är 
framtaget och familjecentralerna är utbildade i materialet. 
Informationsspridning pågår. Nästa steg är att inleda arbetet 
med riktat föräldraskapsstöd till olika grupper med behov av 
särskilt stöd inom familjecentralerna. 
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Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp, leva och åldras på - Främja äldres 
hälsa och förebygga psykisk ohälsa 

Uppdrag: Arbeta riktat mot äldres hälsa 

Aktiviteter Analys 

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

Arbete pågår med integrering av äldres hälsa i etableringen 
av hälsocenter i Jönköpings län, samverkan med civil- och 
pensionärsrörelsen, samt digital inkludering och insatser för 
minskad ensamhet. 

Metodstöd för äldres psykiska hälsa Spridningen av KulturLust i länet går trögt, ett par 
kommuner visar intresse. Existentiella samtal arbetas det 
med på en bred front i länet. Fem nya seniora samtalsledare 
utbildades i november. Ett samtalsstöd som kallas 
”Existentiella vardagssamtal” är framtaget som personal har 
fått prova under hösten. Seniorportalen är en webbplattsform 
med aktiviteter riktat till personal och äldre i länet. Inom 
området äldre och hbtqi har insatser genomförs. 

Levnadsvanor för äldre Levnadsvanor Konferens Alkohol och äldre är genomförd. 
Totalt deltog 250 personer (personer som arbetar med äldre, 
socialtjänst, sjukhus, vårdcentraler, intresseföreningar etc.) 
från samtliga 13 kommuner i länet. 
Hälsoguider har anlitats av socialtjänstens äldrekonsulter för 
att medverka vid träffpunkt för äldre på Råslätt. Målet är att 
äldre, utlandsfödda ska uppmuntras och hjälpas av 
Hälsoguiderna att vara en del av träffpunkterna. 
Insatser av Hälsokommunikatörer för äldre utrikesfödda 
Inom Hälsoskola (mat, motion, tobak och alkohol) som 
riktar sig till äldre utrikesfödda pågår en skola på 
Öxnegården i Jönköping, som heter Må bra i naturen. En 
annan hälsoskola pågår på Råslätt i Jönköping riktat till 
äldre utrikesfödda. 

Uppdrag: Trygg och säker vård och omsorg 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta införandet av patientkontrakt och fast 
vårdkontakt 

Arbetet med införandet av patientkontrakt pågår enligt plan. 
Information till invånare om att efterfråga sitt 
patientkontrakt finns på 1177. Som invånare i Jönköpings 
län kan man läsa sin överenskommelse med vården i sin 
journal på 1177, alternativt efterfråga att få sitt 
patientkontrakt utskrivet. Stödmaterial finns paketerat för 
verksamheter som arbetar med att få patientkontrakt till att 
bli ett systematiskt arbetssätt. En del i stödmaterialet är 
också ett verktyg för verksamheter att självgranska kvalitén i 
innehållet i de dokumenterade patientkontrakten. 
Patientkontrakt är även en viktig del i införandet av de 
personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. 
Utveckling av Patientkontrakt sker också i nära samverkan 
med patientorganisationer. 

Fortsatt utökning av läkarstödet i 
kommunerna. 

Översyn av avtal för läkarmedverkan i särskilda boendena 
och den kommunala hemsjukvården gjordes under hösten 
2021 för att samordnads med utvecklingen av nära vård i 
samverkan med länets kommuner. Avtalet fastställdes i 
ReKo i februari 2022. 
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Aktiviteter Analys 

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet. Lokala avtal angående läkaruppdrag och medicinsk 
samverkan mellan vårdcentraler och kommuner är tecknade. 
Ny överenskommelse med länets kommuner om 
gemensamma arbetssätt för de mest sjuka, sköra med behov 
av insatser i hemmet är beslutad och ska spridas. Här 
inkluderas även arbete med fast läkarkontakt och fast 
vårdkontakt. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att 
stödja de nya arbetssätt som behövs för att stärka vården i 
samverkan, bland annat i Bästa platsen att åldras. 

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård 

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande 

Uppdrag: Arbeta med tillgänglighet till tandvård 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Täckningsgrad 

för den uppsökande 
verksamheten 
(munhälsobedömnin
gar) 

90 % 85 % 
 

Av de personer som har "Intyg om nödvändig tandvård" 
och som önskat få en munhälsobedömning utförd (3 856) 
har 85 % fått det (3 287). Munhälsobedömningar ska ske 
fortlöpande under året så delmålen uppnås varje tertial. 
Under året har uppföljning gjorts där resultat ej uppnåtts. 
Folktandvården har meddelat att personalbrist och 
sjukdomar orsakat uteblivna mål. 

 
 Andel 

berättigade till 
nödvändig tandvård 
som fått den utförd 

80 % 53 % 
 

Av 6278 berättigade personer har 3344 (53 %) fått 
nödvändig tandvård utförd (55 % män och 52 % kvinnor). 
Av de 6278 berättigade är 2691 män och 3587 kvinnor. Av 
de som fått nödvändig tandvård har Folktandvården 
behandlat 2226 (35%) personer och privata vårdgivare 1393 
(22%). Differensen beror på att personer har fått behandling 
hos både Folktandvård och privat vårdgivare. 

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

Framgångsfaktorer: Jämlikhet och jämställdhet 

Uppdrag: Arbete med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunderna för en 
jämlik hälsa och jämlik verksamhet 

Aktiviteter Analys 

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga 
verksamheter 

En arbetsgrupp för att hålla ihop området Social hållbarhet 
har bildats med en styrgrupp som följer arbetet. Syftet är att 
så mycket av arbetet som sker utifrån delmål och aktiviteter 
i Hållbarhetsprogrammet, ska ske synkroniserat med arbetet 
som sker utifrån andra styrdokument och uppdrag. 
Fortlöpande arbete pågår. 
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Uppdrag: Konkretisera hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas och genomföras i 
organisationens samtliga verksamheter. Som att identifiera och åtgärda omotiverade 
eller godtyckliga skillnader i förhållande till kön. 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan jämställdhetsintegrering Arbetet med jämställdhetsintegrering samordnas med de 
delmål och aktiviteter som finns i dimensionen social 
hållbarhet i Hållbarhetsprogrammet under framgångsfaktorn 
vi är till för alla. 

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

Flertalet av mätetal i vården kan redovisas i förhållande till 
kön. Verksamheterna ansvarar för om det finns omotiverade 
skillnader och ta ansvar för att åtgärda vid behov. Även på 
övergripande nivå värderas eventuella skillnader. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för patienter och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Sveriges bästa digitala vård och stödsystem. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen mot digitala tjänster 

Aktiviteter Analys 

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

Digitala vårdbesök kan i princip genomföras i alla 
vårdverksamheter i länet. En kampanj är lanserad för att 
påminna personalen om vilka e-tjänster som kan erbjudas 
invånare och patienter. Ett material är framtaget för att 
underlätta för medarbetare att använda sig av Region 
Jönköpings läns e-tjänster och digitala vårdmöten. Material 
kan lämnas till patienterna och vårdpersonalen han använda 
checklistan i samtalet med patienten. 
Användningen av Journalen via nätet fortsätter att öka och 
arbete pågår med att ytterligare utöka antalet 
informationsmängder i Journalen via nätet och Nationella 
patientöversikten. 

Införa lösningar för egenmonitorering. Upphandling av hemmonitorering pågår. Har försenats på 
grund av oklarheter och olika synpunkter på upphandlingen, 
driftsformer och volymer. 

Införa första linjens digitala vård 
- automatiserad anamnes och triagering. 

Med tjänsten 1177 direkt kan invånaren söka vård digitalt 
och få en bedömning av symtom samt chatta med sin 
vårdcentral. Ett basinförande är planerat under våren 2023 
med ett antal vårdcentraler, därefter ska ett breddinförande 
ske. 

Uppdrag: Införa digitala verktyg med artificiell intelligens 

Aktiviteter Analys 

Starta förstudie för Artificiell Intelligens En kartläggning av vad som finns i form av AI i 
verksamheten idag är genomförd och presenterad för 
programstyrgruppen för e-hälsa. Leverantörerna till flera av 
våra befintliga IT-stöd har AI-produkter som 
tilläggsapplikationer eller som en kommande 
vidareutveckling i sina produkter. Förslaget är att nya IT-
stöd med artificiell intelligens bör även fortsättningsvis 
införas i våra verksamheter utifrån verksamhetens behovs- 
och nyttoanalys. Hantering sker i ordinarie process, med 
beredning, beslutsgång och prioritering i 
programstyrgrupps- och styrgruppsstrukturen. 

Uppdrag: Digifysisk vårdcentral 

Aktiviteter Analys 

Undersök möjligheterna för digifysisk 
vårdcentral 

Arbetet ej påbörjat 
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Uppdrag: Underlätta användandet och kunskap om digitala stöd och tjänster 

Aktiviteter Analys 

Program för Enklare vardag - för patienter och 
medarbetare 

Programmet tar ett helhetsgrepp om de e-hälsotjänster som 
finns inom Region Jönköpings län. Programmet arbetar med 
säkerställa att Region Jönköpings län har angreppssätt och 
metoder som gör det möjligt att dra full nytta av och 
använda befintliga e-hälsotjänster optimalt. Metod för 
implementering har tagits fram och införandet av tjänster har 
genomförts vid ett flertal verksamheter. 

Uppdrag: Fortsätta utvecklingen av vårdsystemet Cosmic och andra system som 
används i vården 

Aktiviteter Analys 

Kontinuerlig utveckling och förbättring av 
vårdsystemet Cosmic 

Flera olika aktiviteter pågår. Tre uppgraderingar är 
genomförda under året. Cosmics beslutsstöd CDS 
strokeprevention och taligenkänning har genomfört piloter 
och breddinförande påbörjats. Ett arbete genomförs i 
kundgrupp Cosmic för att ta fram lösning kring överföring 
till kvalitetsregister. 

Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

Aktiviteter Analys 

Arbeta enligt handlingsplanen för Jämlik hälsa Arbete sker i respektive handlingsområde. Initiativ har tagits 
till ökad samverkan mellan de handlingsområden som ska ge 
stöd för hållbara strukturer för styrning och ledning för 
jämlik hälsa. Handlingsplanen med mål och aktiviteter följs 
upp i Stratsys. 

Föra dialog och erbjuda systematiskt stöd till 
primärvård och specialistvård i 
levnadsvanearbetet. 

Levandsvanearbete i primärvård och specialistvård startar en 
pilot av Lokalt programområde (LPO) Levnadsvanor under 
2023. Socialstyrelsens årliga uppföljning av Region 
Jönköpings läns arbete med prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor har genomförts. 
Arbetet har fortsatt med att utveckla de digitala 
levnadsvaneprogrammen i plattformen för stöd- och 
behandling (SoB). Inom programmet Tobakshjälpen har en 
ny version tagits fram. Det har beslutats att ett nytt program 
inom fysisk aktivitet för barn ska byggas. 
I samverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen fortsätter arbetet 
med regional arbetsgrupp (RAG) Tobak. En e-utbildning för 
vårdpersonal i att bli tobaksavvänjare är klar. En regional 
arbetsgrupp (RAG) för Fysisk aktivitet har under året 
bildats, med uppdrag att utveckla en e-utbildning för fysisk 
aktivitet på recept (FaR). 
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Uppdrag: Livsstilsutmaningen 

Aktiviteter Analys 

Hälsofrämjande arbete i socioekonomiskt 
utsatta områden. 

Inom ramen för det hälsofrämjande arbetet i 
socioekonomiskt utsatta områden pågår ett stort antal 
aktiviteter på vårdcentraler Nässjö läkarhus, Öxnehaga VC, 
Gislehälsan VC, Råslätt VC, Gislaveds VC och Wasa VC. 
Exempel: Erbjuder vårdnadshavare hälsosamtal (till 4-
åringar och till skolbarn med övervikt/fetma). Samverkar 
med BHV och elevhälsan. Följer upp samtal med 
telefonsamtal efter 7 mån.  Öka antalet hälsosamtal, få 
deltagare till en sundare livsstil. Förebygga ohälsa genom 
olika aktiviteter bland annat hälsokommunikatörernas 
hälsoskolor, egenvårdsbroschyrer på olika språk ex 
depression och ångest, upparbeta olika kontaktnät för att nå 
ut till målgrupper. Patientundervisning på vårdcentralen. 
Förbättra arbetssätt och flöde kring livsstilsfrågor kopplat till 
personer med ohälsosamma levnadsvanor med risk att 
utveckla diabetes. Arbeta med grupper att förbättra hälsan 
och läkemedelsanvändning, förbättra hälsokunskaper, 
utveckla undervisningsmaterial, utveckla verktyg som är 
lätta att integrera i vårdcentralens övriga arbete. 

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

Folkhälsoutvecklarna som täcker upp alla länets kommuner 
jobbar aktivt med Hälsocenter och med att ge underlag för 
hur befolkningen mår. Hälsokommunikatörerna stödjer 
kommun och primärvård i olika uppdrag. 

Fortsätta satsningen på att etablera hälsocenter 
i merparten av länets kommuner. 

Nätverk finns för hälsocoacher och teamen. Call in och 
nätverksträffar har genomförts. En mall är framtagen för 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för uppföljning. 
Verksamhetsberättelse kommer att lämnas in i februari 
2024. Syftet med redovisningen är att ge information om 
verksamhetensmåluppfyllelse under året som gått, men 
framför allt bidra till kvalitetsutveckling och förverkliga de 
mål som är beskrivna i samverkansavtalet, för hälsocenter. 
Enkäter till hälsocoacher med syfte att följa upp det arbete 
som en hälsocoach gör (vem söker sig till Hälsocenter, hur 
personer söker sig till Hälsocenter, vad personer önskar stöd 
i, allmänt hälsotillstånd) kommer att skickas ut kvartalsvis. 

Uppdrag: Hälsa för livet 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla olika tjänster för hälsa och 
prevention (Meny till invånare). 

Ett arbete pågår för att ta fram olika koncept som ska ingå i 
det vi kallar Meny för invånare, både digitala tjänster som 
stöd- och behandlingsplattformen, och hälsofrämjande 
aktiviteter som tidigare gick som begreppet Hälsocafé. 
Arbete fortgår även gällande Stöd- och 
behandlingsplattformen (SoB). Tobakshjälpen, Hälsosamma 
matvanor och fysisk aktivitet som behandling. Det har 
beslutats att ett nytt program inom fysisk aktivitet och 
barn/unga ska byggas. 

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

Hälsocafé (digitala och fysiska mötesplatser), utveckling och 
spridning av fler mötesplatser för personer med kroniska 
sjukdomar och deras närstående fortsätter. Fortsatta 
föreläsningar på Hjärtats hus, som även ges digitalt, samt 
fortsatt genomförda digitala Lärcaféer och 
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Aktiviteter Analys 

självhjälpsgrupper. Fysiska mötesplatser genomförs på 
Hjärtats hus där arbete fortsätter med breddning av 
diagnoser från cancer till övriga med långvarig sjukdom. 

Uppdrag: Rehabilitering 

Aktiviteter Analys 

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

Utvecklingen av rehabkedjan bedrivs i samarbete mellan 
primärvård, kommun och specialiserad vård. 
Samordningsgrupp rehabilitering är en arbetsgrupp under 
ReKo. I samarbetet har det varit fokus på arbete med 
rehabiliteringsplan och digital artrosskola. Arbetet har skett 
med patientmedverkan och involvering av alla vårdnivåers 
rehabpersonal från början dvs hela rehabkedjan. Under 
coronapandemin har gruppen arbetat med att utveckla 
rehabiliteringen för covid-19 patienter på alla vårdnivåer 
inklusive den kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen 
har även var i delaktig i att ta fram en uppföljning för 
personer som vårdats för covid-19 inom slutenvården. Fokus 
framåt blir att koppla arbetet ännu tydligare till den 
nationella kunskapsstyrningen via organiseringen i lokala 
programområden. 

Uppdrag: Rehabilitering återgång till arbetet 

Aktiviteter Analys 

Optimera sjukskrivningarna inom området 
psykisk ohälsa 

Hösten 2018 startade sju vårdcentraler arbetet som benämns 
”Helhetsgrepp kring sjukskrivningar”. Sedan dess har 28 av 
länets 40 vårdcentraler deltagit i förbättringsarbetet. Hösten 
2021 avslutades arbetet pga pandemin samt att regionen 
startade satsningen ”Smärta med eller utan psykisk ohälsa”. 
Där ingår ett ”Strukturerat arbetssätt i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen” och resultatet och arbetssättet från 
Helhetsgrepp har överförts dit. 
Resultat av Helhetsgrepp: 

• vårdcentralerna anger att de nu har ett enhetligt 
förhållningsätt kring hur man pratar om 
sjukskrivningar med vårdcentralens patienter 

• andra professioner involveras ofta eller alltid i 
sjukskrivningsärende 

• läkare och annan berörd personal har förbättrade 
kunskaper om DFA-kedjans (diagnos, 
funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning) 
betydelse i intygsskrivandet 

• de flesta anger att de nu har förankrade och kända 
rutiner kring sjukskrivningsarbetet, och att de 
upplevs vara till nytta i det dagliga arbetet 

• förbättringsarbetet har gjort att arbetet med 
sjukskrivningsärende känns enklare 

• alla vårdcentralerna anger att förbättringsarbetet 
kommer vara till nytta för vårdcentralens 
sjukskrivna patienter 

• majoritet upplever att de nu har en bättre 
samverkan med Försäkringskassan 
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Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetssätt inom sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

Forskningsstudien är försenad men pågår. Utbildningsdagar 
för alla rehabkoordinatorer är genomförda. En 
webbutbildning för arbetssättet håller på att tas fram 
gemensamt inom sydöstra sjukvårdsregionen. 

Ett arbetssätt inom området smärta med eller 
utan psykisk ohälsa tas fram 

Ytterligare ACT-utbildningar (Acceptance and Commitment 
Therapy) har genomförts under hösten 2022. Flera 
vårdcentraler låter hela personalen gå utbildningen för att få 
ett gemensamt förhållningssätt. Rehabmedicin och 
psykiatrin hakar nu på och planerar samma utbildning för att 
få samma förhållningssätt. Ett smärtrehab-program är klar 
och ska föras ut i primärvården under hösten 2022. 

Tillgång till rehabkoordinator Rehabkoordinator ska finnas tillgänglig vid behov oavsett 
vårdnivå. Samarbete pågår med rehabcentrum som nu har 
det övergripande ansvaret för rehabkoordineringen på klinik. 

Strategiska mål: God och säker hälso- och sjukvård, och tandvård 
överallt och alltid 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Strategiska angreppssätt för arbetet för patientsäkerhet. 

Aktiviteter Analys 

Säker vård alla gånger. En lokal samverkansgrupp patientsäkerhet (LSG) är 
etablerad för att tydligare leda och koordinera samt 
säkerställa samordning och kunskapsutveckling av 
patientsäkerhetsarbetet. Samordning sker med det arbete 
som görs i nationellt-, sjukvårdsregionalt- och regionalt 
perspektiv i den nationella kunskapsstyrningen av hälso- och 
sjukvården. 

Genomföra patientsäkerhetsberättelser. Den nya nationella mallen för patientsäkerhetsberättelse 
(PSB) har används även i år som grund för rapportering i 
Stratsys. Anvisningar för årets PSB har skickats ut till alla 
berörda och planering för gemensam analys på olika nivåer 
finns fastlagd. 

Genomför patientsäkerhetsronder Arbetssättet med Patientsäkerhetsronder och 
Patientsäkerhetsronder i realtid (PiR) utvärderas och justeras 
kontinuerligt för att stärka det proaktiva 
patientsäkerhetsarbetet. Planering för vårens 
patientsäkerhetsronder pågår enligt årshjul för 
patientsäkerhet. 

Patientsäkerhetsdialoger Patientsäkerhetsdialoger och uppföljning av 
patientsäkerhetsarbetet har genomförts i anslutning av 
verksamhetsuppföljningarna enligt årshjul för 
patientsäkerhet. 
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer 

Uppdrag: Arbeta i enlighet med resultatet från utredningarna av tre akutsjukhus, 
sjukhusledning och länskliniker. 

Aktiviteter Analys 

Starta arbetet med lokal ledning sjukhus Lokala sjukhusledningarna är bemannade, rollerna är 
fördelade och man har påbörjat sitt arbete. Samverkan kring 
sommarplaneringen är en stor fråga som alla lokala 
sjukhusledningar jobbar med. 

Uppdrag: Fortsätta det påbörjade arbetet inom kunskapsstyrningen 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med kunskapsstyrning utifrån 
nationell och sjukvårdsregional modell. 

Under 2022 startades de första tre Länsgemensamma 
programområden (LPO): hjärt- och kärlsjukdomar, 
Nervsystemets sjukdomar och Psykisk hälsa. Övrigt 
övergripande arbete har bland annat innehållit: utveckling av 
en generisk process för etablering av LPO och 
implementering av kunskapsstöd, utvecklad modell för 
primärvårdsrepresentation och ersättning, identifierade 
stödresurser och gemensamt uppstartsmöte med dessa, 
utveckling av uppdragsbeskrivningen, medverkan vid RJL 
Fokus ledning, storgrupp sjukvård, utvecklingsdagar, samt 
information med prototyp på webbplatsen Folkhälsa och 
sjukvård. 
Andra exempel på aktiviteter 
Inom området kunskapsstöd har Fakta flyttats till 
webbplatsen Folkhälsa och sjukvård samt ny struktur för 
visning av kunskapsstöd utifrån programområden. 
Inom området mätning och uppföljning har visningsyta för 
kliniska resultat skapats i Stratsys, en grupp för mät- och 
analysstöd är uppstartad samt kontinuerligt arbete med 
indikatorer, kodningsverk och strukturerad vårdinformation. 
Inom området ledning och utveckling har bland annat 
samverkan med utvecklingen av patientkontrakt, nära vård 
och andra relevanta områden skett, en stödstruktur för 
patientmedverkan skapats samt justering av MPG 
primärvård. 

Följer den nationella utvecklingen av 
nationellt kliniskt kunskapsstöd och genomför 
lokala anpassningar vid behov. 

Region Jönköpings län bevakar utvecklingen av nationella 
kliniska kunskapsstöd och tekniken för att hämta 
kunskapsinnehåll. En planerad systemuppdatering är 
framflyttad till våren 2023. Inera har initierat en dialog om 
organisering av användarforum för utveckling av 
regionernas infrastruktur för kunskapsstöd. 
Sedan våren 2022 ersätter Faktagrupperna lokala 
Faktadokument med tillägg till nationella 
rekommendationer. Arbetet har pågått samtidigt som Fakta 
flyttats till webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. Lokala 
fördjupningsdokument administreras i fortsättningen i 
dokumenthanteringssystemet Evolution. 
Samtliga verksamheter har under 2022 flyttat sina riktlinjer 
och rutiner till dokumenthanteringssystemet Evolution och 
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Aktiviteter Analys 

Region Jönköpings läns nya webbsystem. En stor del av 
dokumenten planeras successivt bli tillgängliga via 
webbplatsen Folkhälsa och sjukvård. Arbetet med lokala 
kunskapsstöd samordnas med införandet av 
länsgemensamma programområden och implementering av 
vårdförlopp. 
Det påbörjade sjukvårdsregionala samarbetet kring 
gemensamma kunskapsstöd fortsätter. De regionala 
programområdena ska administrera sina vårdriktlinjer i 
regionernas dokumenthanteringssystem. 

Uppdrag: Systematiskt implementera personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med införandet av 
personcentrerade och sammanhållna 
vårdförlopp. 

Etablering av länsgemensamt programområde (LPO) för 
hjärt-kärlsjukdomar, nervsystemets sjukdomar och psykisk 
hälsa pågår. Utöver dessa vårdförlopp sker implementering 
inom befintliga process-och Faktagrupper med 
vårdförloppen KOL, sepsis och RA. 

Uppdrag: Samordning av det suicidpreventiva arbetet 

Aktiviteter Analys 

Arbeta med samordning av suicidprevention En tjänst som ska arbetat riktat kring suicidprevention har 
tillsatts. Tjänsten är en samrekrytering med 
Räddningstjänsten i Jönköpings kommun. En regional 
handlingsplan av suicidprevention håller på att tas fram 
arbetet kommer fortsätta under våren 2023. 

Uppdrag: God läkemedelsanvändning 

Aktiviteter Analys 

Utveckla handlingsplanen för äldre och 
läkemedel 

Handlingsplanen 2018-2022 är rapporterad till Strategigrupp 
Äldre samt läkemedelskommittén. Rapporten har också 
diskuterats ingående under hösten i läkemedelskommittén. 
Arbete som genomförts är bland annat: 

• Uppföljning av läkemedelsbehandling till äldre 
personer  

• Patientsäkerhetsmätningar som rör 
läkemedelsbehandling till äldre personer har 
genomförts. 

• Uppföljning av andel läkemedelsgenomgångar för 
75 år och äldre. Från 2018 och framåt ses en 
minskande andel i detta mätetal. 

• Dialog kring olämpliga läkemedel, polyfarmaci och 
arbetsformer för läkemedelsgenomgångar med 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna 
och distriktsläkare. 

• Reviderat dokument ”Läkemedelsbehandling av de 
mest sjuka och sköra äldre”  

• Fokus på läkemedel till revideringen av riktlinjen 
”Läkaruppdrag och medicinsk samverkan mellan 
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Aktiviteter Analys 

vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård i 
ordinärt och särskilt boende”. 

• Projekt kring läkemedel i vårdens övergångar från 
sjukhus till korttidsenheter i kommunen. 

Genomföra läkemedelsdialoger med fokus på 
patientsäkerhet samt kostnadseffektivitet 

Läkemedelsdialoger genomförs löpande med klinikerna. 
Initiering kan ske både av verksamheten eller av 
läkemedelskommittén. Vid dialogerna deltar representanter 
från verksamheten, läkemedelskommitténs ordförande, 
läkemedelsekonom samt apotekare. Under 2022 
genomfördes 16 läkemedelsdialoger och cirka 10 
opioidialoger (fokus på förskrivning av opioider). 

Uppdrag: Smittskydd och vårdhygien 

Aktiviteter Analys 

Storskalig vaccinationskampanj mot covid-19. Ny vaccinationskampanj från och med 1 september där 
personer 65 år eller äldre samt riskgrupper 
rekommenderades att fylla på sitt vaccinationsskydd med en 
"höstdos". För övriga vuxna fanns ingen rekommendation 
om vaccination, men vaccin erbjöds till den som så önskade. 
Från och med november avslutades allmän vaccination av 
barn. Under hösten kom anpassade vaccin mot nya 
virusvarianter som i stort sett ersatte det ursprungliga 
vaccinet (förutom för grundvaccination). Under december 
ökade smittspridningen av covid-19 vilket också resulterade 
i en ökad efterfrågan på vaccin. 

Förstärkning av vårdhygiens arbete mot 
primärvården. 

En enkätundersökning har genomförts bland 
vårdcentralernas chefer och hygienombud för att fånga vilka 
vårdhygieniska behov som finns i primärvården, vilka 
områden som är viktigast att förbättra, samt på vilka sätt de 
vill få hjälp och stöttning. Hygienronder är också 
genomförda. Resultatet från enkät och hygienronder visade 
på flera gap och behov i hygienarbetet, och detta låg till 
grund för flera insatser under 2022. 
Ett förbättringsarbete kring att höja den hygieniska 
standarden på vårdcentraler har startats och pågått under 
hela året. Syftet är att skapa och införa en egenkontroll för 
god hygienisk standard, vilket är ett verktyg för att 
vårdcentralerna systematiskt ska kunna kvalitetssäkra den 
hygieniska standarden. 
En studie är även påbörjad med syfte att ta reda på faktorer 
som främjar och hindrar deltagarna till att arbeta med 
egenkontrollen. Resultatet ska användas till att skapa en 
modell med testade och fungerande interventioner som ska 
användas i samband med implementering av egenkontrollen 
på regionens alla vårdcentraler. 

Förstärka mot smittskydd och 
infektionskliniken på grund av det ökade 
trycket under coronapandemin 

Ytterligare hygienläkartjänst är tillsatt inom Smittskydd och 
vårdhygien för att bättre täcka de ökade behov som finns. 

Utöka arbetet med att minska 
antibiotikaförskrivning 

Under året har Region Jönköpings län blivit officiell partner 
i Antibiotikasmart Sverige. Region Jönköpings läns strama-
koordinator kommer att arbeta cirka 10 procent inom det 
nationella projektet med att ta fram kriterier för 
primärvården. Tack vare att Region Jönköping län kommit 
relativt långt med Antibiotikasmarta vårdcentraler har vi 
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Aktiviteter Analys 

värdefulla erfarenheter att bidra med. 

Uppdrag: Kris- och katastrofmedicinskberedskap 

Aktiviteter Analys 

Civilt försvar Planeringsarbetet med återuppbyggnad av civilt försvar 
pågår kontinuerligt och breddas successivt. Insatserna som 
beskriv i överenskommelser med staten följs. 
Regeringsuppdrag till olika myndigheter så som 
Socialstyrelsen genererar ytterligare insatser som behöver 
omhändertas och implementeras. I insatsområdet 
krigsorganisation och dess bemanning har 
krigsplaceringsarbetet pågått under hösten och all fast 
anställd personal har krigsplacerats på sin huvudarbetsplats 
inom Region Jönköpings län. 

Kompetenshöjning gällande totalförsvar mm Kompetenshöjning gällande totalförsvar sker kontinuerligt 
då perspektivet ingå i utbildning och övningsverksamhet 
samt vid allt planeringsarbete. I samband med 
krigsplaceringsarbetet aktualiseras området ytterligare 
genom att all personal fick information via sina chefer. 
Kompetenshöjning inom säkerhetsskydd och utveckling av 
säkerhetsskyddsorganisation pågår kontinuerligt. 

Översyn av lagerhållning och lokaler I arbetet med försörjningsberedskap pågår kartläggning och 
utredning om lagerhållning. Vilka prioriterade produkter 
samt hur länge de ska lagerhållas är exempel på 
frågeställningar. Tilläggsöverenskommelsen med staten 
gällande ökad lagerhållning av läkemedel och 
medicintekniska produkter för administrering kommer att 
pågå under 2023. 

Utbildning i kris- och katastroflägen. I november genomfördes regional utbildning i 
katastrofmedicin för läkare, akutmottagningspersonal samt 
ambulanspersonal. Arbete med övning och utbildningsplan 
för år 2023 pågår. 

Påbörja arbete med kontinuitetsplanering Kontinuitetsarbetet pågår inom verksamheter som ansvarar 
för försörjningsberedskap inom Verksamhetsstöd och 
service.  Processen med att ta fram en gemensam metod för 
samtliga verksamheter inom Region Jönköpings län pågår. 
Verksamheter inom hälso- och sjukvård är prioriterade i det 
fortsatta arbetet med kontinuitetsplanering i syfte att all 
personal ska känna sig trygga i att det finns fungerande och 
kända reservrutiner vid olika typer av störningar. 

Uppdrag: Öka antalet tecknade idéburen offentligt partnerskap (IOP) 

Aktiviteter Analys 

Arbeta utifrån framtagen strategi för idéburen 
offentligt partnerskap 

Två IOP avtal är framtagna tillsammans med Origo Resurs 
och Vårsol Samtalscenter och beslutade i nämnd för 
folkhälsa och sjukvård. 

Uppdrag: Fortsätta införandet av tjänsten SMS livräddare i Region Jönköpings län 

Aktiviteter Analys 

Marknadsföra tjänsten SMS-livräddare Tjänsten är införd. Uppföljning pågår. 
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Framgångsfaktorer: Samverkan med kommunerna 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Barn och unga 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan i Strategigrupp Barn och 
unga. 

Strategigrupp barn och ungas arbete pågår enligt års- och 
tidplan. Arbetet med aktiviteter till handlingsplan för 2023 
är klar. Uppbyggnad av elevhälsocentral pågår. 
Familjecentralerna är en verksamhet där kommunerna och 
Region Jönköpings län samverkar och ger stöd åt familjer, 
för de yngre barnen 0–6 år. Elevhälsocentralen är en 
fortsättning på det och kommer att ge stöd åt familjerna och 
deras barn 6-16 år. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Psykiatri och missbruk 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan i Strategigrupp psykiatri 
och missbruk. 

Under året har fokus varit på strategigruppens 
sammansättning och uppdrag. Behov finns av att fortsätta 
arbeta med tydligheten i gruppen – Fokus på syfte, uppdrag 
och mål. Strategigruppen planerar att lämna in 
handlingsplan till början av året 2023. 

Uppdrag: Samverkan i strategigrupp Äldre 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av gemensamma aktiviteter och 
projekt i samverkan i Strategigrupp äldre. 

På uppdrag att Strategigrupp äldre pågår länsgemensamma 
utvecklingsarbeten som utgår från lokala behov, möjligheter 
och utmaningar, Bästa platsen att åldras på. Under det 
gångna året har sammanlagt 13 team varit delaktiga i 
lärandenätverken Bästa platsen att åldras på i de två första 
omgångarna. Teamen och förbättringsarbetena finns i olika 
delar av länet. 

Uppdrag: Samverkan i eHälsorådet 

Aktiviteter Analys 

Samverka med kommunerna kring 
ehälsofrågor 

Målbilden för ehälsa i samverkan mellan kommunerna och 
Region Jönköpings län är reviderad. Systemet för 
vaccination, Mittvaccin, används nu även av kommunerna, 
ett projekt ska starta för att möjliggöra tillgång till Cosmic 
för kommunerna, digitalisering av AVK-flödet pågår. 

Uppdrag: Stärka samverkan och samarbetet med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Aktiviteter Analys 

Samverkan med kommunerna kring 
rehabiliteringsprocessen 

Samverkan med kommunerna kring rehabiliteringsprocessen 
sker inom ramen för arbetsgruppen samordningsgrupp 
rehabilitering under ReKo. Bibehålla och utveckla denna 
samverkan i den nya kunskapsstyrningsorganisationen, 
Lokala programområden. 
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Framgångsfaktorer: God cancervård 

Uppdrag: Standardiserade vårdförlopp cancer 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt utveckling och förvaltning av 
standardiserade vårdförlopp. 

Standardiserade vårdförlopp (SVF) är en del i det ordinarie 
arbetssättet. Cancervården fortsätter med processorienterat 
arbetssätt utifrån patienternas väg i vården. 

Uppdrag: Öka deltagandet i screeningprogram 

Aktiviteter Analys 

Kommunikationsinsatser för att öka 
deltagandet i screeningprogram 

- Kommunikationsarbete pågår enligt plan inom OPT-
projektet. Intern och extern kommunikation. 
- Kommunikation till invånare i temanummer om riktade 
undersökningar/screening, tidningen Din guide till hälsa och 
vård, februari 2022. Artiklar om tarmcancer, prostatacancer, 
aortaundersökning, mammografi, cellprov. 

Uppdrag: Avancerad läkemedelsbehandling 

Aktiviteter Analys 

Behandlingsenheter Arbetet har påbörjats och behandlingsenhet finns och 
fungerar i Värnamo. På Höglandssjukhuset i Eksjö har 
arbetet försenats på grund svårighet att hitta lämplig lokal, 
samt bemanning av erfarna onkologsjuksköterskor. Lokala 
sjukhusledningen har tagit hand om uppdraget och arbetar 
för att hitta en lösning. 

Strategiska mål: Ledning, utveckling och kommunikation 

Framgångsfaktorer: Mål och tillitsbaserad styrning 

Uppdrag: Process för ökad tillitsbaserad styrning och ledning 

Aktiviteter Analys 

Region Jönköpings läns målstyrning ses över Uppdraget i Budget 2022 är att se över målstyrningen och 
det konkreta uppdraget är - Process för ökad tillitsbaserad 
styrning och ledning. 
Den modell som Region Jönköpings län använder för 
planering, ledning och uppföljning av verksamheten har sin 
grund sedan 1990-talet och har utvecklats och anpassats 
löpande. Modellen bygger på vision, 
värderingar/ledningsstrategier, mål, handlingsplaner för 
förbättring och utveckling, mätetal samt ständiga 
förbättringar. Några nyckelbegrepp har funnits med i flera 
decennier såsom god hushållning och kvalitet som strategi. 
Sedan 2020 pågår ett arbete med koppling av de 13 
grundläggande värderingarna till fem ledningsstrategier, 
detta ska bidra till att chefer i organisationen får tydligare 
vägledning i vilket agerande som behövs för att leva upp till 
värderingarna. Detta är en central del i våra chefsprogram 
samt i Nätverk för engagerat ledarskap, där samtliga chefer 
deltar. Ett annat arbete som fortsatt under 2022 är att 
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Aktiviteter Analys 

utveckla våra samverkansformer inom ramen för vårt 
samverkansavtal. Arbetet har skett i såväl Central 
samverkansgrupp (CSG) som i verksamhetsområdenas 
samverkansgrupper. Ett väl fungerande samverkansklimat 
på alla nivåer i organisationen är en viktig förutsättning för 
delaktighet och involvering. 
Inom ramen för arbetet med tillitsbaserad styrning och 
ledning genomfördes ett seminarium under 
budgetberedningens dagar i september 2021 med en 
fortsättning under budgetberedningen januari 2022. 

Framgångsfaktorer: Kommunikation som verktyg för måluppfyllelse 

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

Aktiviteter Analys 

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

Samlat chefsstöd nya intranätet - arbetet fortsatt med nya 
resurser tillsatta. Arbetsgrupp med representation från RLK 
samt kommunikationschef specialistsjukvården, samt 
referenspersoner i verksamheten. Upplägg och innehåll i 
första version klart för lansering T1 2023. 
Chefsstödet kommer innehålla chefens årshjul, paketerat 
information och kommunikationsstöd i aktuella frågor under 
året samt strategiska långsiktiga frågor, aktuellt från 
regionledningen, en chefstagg i Mina nyheter för ett 
nyhetsflöde med målgrupp chefer. Allt innehåll ligger öppet 
och tillgängligt för alla medarbetare. 
Chefens kommunikation - enhetligt underlag framtaget som 
stöd till kommunikatörer som stöttar chefer i kommunikativt 
ledarskap. Information och material uppdateras på intranätet 
under Chefsstöd samt Kommunikation. 
Att vara medarbetare och chef i Region Jönköpings län 
- samlad information framtagen och publicerad på nya 
intranätet. 
Chefsdagen 2022 genomfördes i oktober, Kulturhuset Spira. 

Framgångsfaktorer: Verksamhetsutveckling genom digitalisering 

Uppdrag: Leda arbetet med och konkretisera planen för att nå målet att bli bäst i 
Sverige på digitala vårdtjänster och stödsystem. 

Aktiviteter Analys 

Konkretisera arbete med att nå målet att bli 
bäst i Sverige på digitala vårdtjänster och 
stödsystem. 

Inom området digitala vårdtjänster finns sedan 2021 en 
satsning på Enklare vardag för patienter och medarbetare. 
Sektionen som stödjer verksamheten att bättre ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter finns inom Folkhälsa och 
sjukvård. 
Inom området stödsystem är projektet kring 
organisationsinformation en viktig förutsättning även om det 
inte ger så synliga effekter. De två "lager" under det som är 
direkt synligt för användarna såsom appar och 
funktionaliteter i system är eftersatt, något vi delar med 
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Aktiviteter Analys 

många organisationer inte minst övriga regioner. Här 
behöver kraftsamlas kommande år och arbetet med den så 
kallade tekniska skulden intensifieras. I övrigt sker 
utveckling vad gäller användandet av stödsystemen. 
Regionens ledningsgrupp har för det fortsatta arbetet 
identifierat fyra fokusområden ur ett övergripande 
ledningsperspektiv: 
1. Hur vi kommunicerar kring varför det är det viktigt med 
förändrade arbetssätt och verksamhetsutveckling genom 
digitalisering behöver utvecklas. 
2. Skapa utrymme i verksamheterna för att driva de 
förbättringsprojekt som innebär digitalisering - vi behöver 
säkerställa resurser i verksamheten som matchar IT-
resurserna för att arbetet ska kunna gå i takt och med det 
tempo som behövs. Verksamheterna behöver säkerställa att 
det finns ambassadörer för nyttjande av de digitala 
möjligheterna. 
3. Främja standardisering - fokusera på att använda det vi 
redan har och mindre på att efterfråga nya digitala lösningar 
4. Systematiskt arbeta med och efterfråga effekter av 
förändrade arbetssätt i verksamhetsberättelser. 

Strategiska mål: Region Jönköpings län ska leda, driva och 
genomföra strategiskt avgörande regionala utvecklingsprojekt. 

Framgångsfaktorer: Kapacitet för att genomföra strategiska utvecklingsprojekt. 

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla och implementera projektkontor för 
regional utvecklingsprojektkontor. 

Arbetet med att utveckla projektkontoret pågår enligt plan. 
Utvecklingsarbetet med projekthandbok avslutas under 
våren och nätverket för projektledarna övergår nu i en 
implementerings- och konsolideringsfas. Arbetsgruppen för 
projektkontoret omformas för att bättre stödja den nya 
rollen. 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap 

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen 

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

Aktiviteter Analys 

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

Arbete pågår att stärka forskning och utbildning vad gäller 
näravårdomställning, förbättringsforskning och 
kvalitetsforskning i sjukvården. 

Internationellt arbete Besök och kontakter med Singapore, England och Taiwan. 
arbetet med Armenien fortsätter 

Uppdrag: Samtliga verksamheter identifiera arbetssätt eller arbetsuppgifter som inte 
längre bedöms som värdeskapande och beskriver hur man arbetat med att förändra 
eller fasa ut dessa. 

Aktiviteter Analys 

Utreda arbetssätt som kan fasas ut Några exempel på arbetssätt som fasats ut under 2022 
samt några där arbete pågår:  

• Automatisering av finansredovisning från bank till 
secura till raindance är införd. 

• Förenklat processen med delårsrapporter och 
årsredovisningen, nyttjar det som är rapporterat i 
Stratsys.  

• Pågående utredning för att automatisera 
räkenskapssammandraget som lämnas till SCB i 
raindance. 

• I raindance clean-break kommer konsolideringen 
av prognosen ske i raindance. 

• Införa bokföringsportalen i raindance från 1 januari 
2023. 

• Planering för att läsa in fil med underlag för 
fakturering av parkeringsavgifter pågår. 

• Se på möjligheten att genom att utnyttja existerande 
uppföljningar i Stratsys underlätta uppföljningar 
inom vårdvalet.  

• Övergång till nytt IT-system, Ufix, för 
fakturahantering av utomlänsvård startade i våras. 
Detta medför utfasning av gamla resurskrävande 
arbetssätt. 

• Många möten och utbildningar hålls även 
fortsättningsvis digitalt, vilket sparar mycket restid. 
Exempelvis har både 
influensavaccinationskampanjen samt 
utbildningsinsatser i samband med att 
kikhostevaccination börjat rekommenderas till 
gravida genomförts digitalt. 
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Aktiviteter Analys 

• Utvecklingsarbete pågår för att effektivisera 
hantering av VFU-platser i verksamheterna och 
hantering av SITHS-kort till studenter. 

• Utbildning i tillämpning av metoder för ta bort det 
icke värdeskapande sker genom Qulturum, genom 
leanspel lyfts också detta fram.  

• Regional utveckling har prioriterat arbetet med 
kvalitetsledning och kommer att fortsätta utveckla 
formerna för att arbeta med kvalitet som strategi.  

Uppdrag: Fortsatt arbetet med kapacitet och produktionsstyrning (KPS) 

Aktiviteter Analys 

Stödja verksamheten i arbetet med KPS Verksamhetsområdena Kirurgi och Medicin är involverade 
där vissa enheter kommit mycket långt i sin mognad och 
andra behöver grundutbildning för att genomföra ett bra 
KPS arbete 

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

Aktiviteter Analys 

Arbeta med kopplingen mellan grundläggande 
värderingar, BSC och ledningsstrategier 

Grafiskt har vi sedan 2021 integrerat bilden av de sedan 
1990-talet etablerade 13 grundläggande värderingarna med 
våra fem ledningsstrategier. Under årets 
verksamhetsdialoger, där syftet är att föra en dialog om 
arbetssätt och resultat mellan regionledningsföreträdare och 
verksamhetsområdesledningar, har fokus fortsatt varit på de 
fem ledningsstrategierna; skapa värde med kunder och 
intressenter, involvera engagerade medarbetare, leda för 
hållbarhet/god hushållning, utvecklar värdeskapande 
processer samt förbättrar verksamheten och skapar 
innovationer. 
Under 2022 har temat i Nätverk för engagerat ledarskap 
(NEL), där våra 550 chefer deltar, är teamet våra fem 
ledningsstrategier. 
Vi har genomfört digitala sändningar som vi valt att kalla 
RJL Fokus ledning. Det är en halvtimmes chefsforum för 
alla 550 chefer med syfte att kommunicera gemensamma 
ledningsfrågor för hela organisationen. Utgångspunkten för 
samtalen som förs i RJL fokus ledning är visionen, 
värderingar/ledningsstrategier och våra gemensamma 
uppdrag i budget. 

Uppdrag: Erbjuda kompetensutveckling för Region Jönköpings län och kommuner i 
samverkan, praktisk träning och teoretisk bas. 

Aktiviteter Analys 

Erbjuda utbildning till kommunen Arbetet har påbörjats genom en gemensam planering med 
Kommunal utveckling och Region Jönköpings län. 
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Uppdrag: Ta fram ett koncept för en gemensam innovationsplattform och regelverk 
för en regional innovationsfond under 2022 

Aktiviteter Analys 

Innovationsplattform En styrgrupp är etablerad och arbetsgrupp har startat med att 
designa strukturen för arbetet. Coacher är identifierade och 
anlitade. Innovationsprocess har kommunicerats 

Strategiska mål: Kunskap om effekter av regionala 
utvecklingsprojekt 

Framgångsfaktorer: Tillgång till verktyg och underlag för att genomföra 
analyser 

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

Aktiviteter Analys 

Utveckla metoder och verktyg för analyser 
och utvärderingar. 

Arbetet med att utveckla metoder och verktyg för analyser 
pågår. En länsgemensam barometer kommer att tas fram 
under året. Samverkan med aktörer inom länets samt 
Jönköping University har utvecklats och kommer att 
resultera i en förändrad metodik för analyser av det 
territoriella perspektivet. 
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Medarbetare 
Strategiska mål: Sveriges bästa offentliga arbetsgivare 

Framgångsfaktorer: Rätt kompetens och bemanning 

Uppdrag: Strategisk kompetensförsörjning 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
övertidstimmar i 
förhållande till totalt 
utförd arbetstid (%). 

1,7 % 0,5 % 
 

Andelen övertidstimmar inom verksamhetsområdet ligger 
på en låg nivå och klart under målvärdet. Övertid ska 
hanteras i dialog mellan medarbetare och närmsta chef. 

 
 

Personalomsättning 
(andel externa 
avgångar exkl 
pension). 

4,5 % 6,3 % 
 

Andelen externa avgångar skiljer sig åt mellan enheterna 
inom verksamhetsområdet. Flera enheter har en låg 
omsättning medan några har en högre. Arbete pågår med 
berörda enheter för att kunna behålla medarbetare i större 
utsträckning. 

 

Aktiviteter Analys 

Läkarförsörjning Förstudien/kartläggningen av läkarförsörjningen är 
genomförd och presenterad på Sjukvårdens ledningsgrupp 
och vårdkompetensrådet. Materialet har överlämnats till 
sjukvårdsdirektörer, för vidare hantering. 
I början av nästa år kommer en workshop med regionens 
samtliga verksamhetschefer att genomföras med 
utgångspunkt från kartläggningen. 

Rekrytering till tandläkarutbildningen Futurum kommer stödja rekryteringsarbetet till 
tandläkarutbildning när planen för utbildningen är tydligare. 

Uppdrag: Arbeta fram ett medarbetarlöfte 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av medarbetarlöfte Implementering av "att vara medarbetare och ledare" i 
organisationens processer pågår. Arbetet innefattar alla 
uppdrag, projekt, processer och områden som berör 
medarbetare och chefer. 

Uppdrag: Utveckla och implementera en regiongemensam modell för BT läkare 

Aktiviteter Analys 

Samordna process för BT Arbete pågår att utveckla modellen för olika 
utbildningsmoment inom ramen för BT. 

Handledarutbildning En handledarutbildning har utvecklats med Hälsohögskolan, 
de 13 kommunerna och Region Jönköpings län och är nu i 
driftsfas. Utbildningen fungerar väl. 

Digital kompetensportfölj som följer BT-
processen 

Samverkansprojekt med Region Stockholm med att utveckla 
Grade har stått stilla. Behovet att stödja BT-läkare hanteras 
manuellt vilket fortfarande fungerar pga få BT-läkare. 
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Uppdrag: Länsöverskridande resursenhet 

Aktiviteter Analys 

Utveckling av bemanningsenheten Bemanningsverksamheten har som uppgift att förse 
verksamheten med kompetent personal. Detta görs inom tre 
olika områden. 

• Bemanningsenheten har erfaren personal som hyrs 
ut och hjälper avdelningar med stora behov. 
Fortsatt uppbyggnad av enheten pågår genom 
rekrytering av efterfrågade kompetenser. I 
dagsläget finns yrkesgrupperna 
vårdadministratörer, sjuksköterskor och 
undersköterskor vid enheten. 
Beläggningsgraden hos medarbetarna är hög och 
endast utbildning/APT/sjukdom gör att de inte är i 
aktiv tjänst. Ingen har varit uppdragslös. Under 
våren kommer en kampanj att starta som riktar sig 
emot bemanningsbolagens personal. Detta sker 
samtidigt som det nya upphandlingsavtalet för 
sjuksköterskor/läkare har sin start. Målet är att 
anställa personer som idag är hyrpersonal inom 
Region Jönköpings län. 

• ELSA enheten vid där nyutexaminerade 
sjuksköterskor roterar inom Höglandssjukhusets 
verksamheter. 

• Trainee enheten som startas upp 1 september med 
nyexaminerade sjuksköterskor i Värnamo. 
Sjuksköterskorna roterar inom Värnamo sjukhus 
under två år. Efter det fast tjänst på någon 
avdelning. 

Uppdrag: Bemanna upp verksamheter som har kompetensbrist 

Aktiviteter Analys 

Aktivt stödja verksamheter med 
kompetensbrist 

Kompetensförsörjningsenheten arbetar aktivt med att stödja 
verksamheter i att attrahera och rekrytera kompetens. 
Utveckling av insatserna kring målgruppsarbete och de 
prioriterade målgrupperna sker kontinuerligt. Stöd till 
verksamheten i frågor kring utveckla och behålla hanteras av 
HR i respektive verksamhetsområde. Utveckling av nya 
arbetssätt för att arbeta mer systematiskt med delarna 
utveckla och behålla pågår. Bland annat genom ett projekt 
tillsammans med Suntarbetsliv på Höglandssjukhuset i 
Eksjö med fokus på att identifiera friskfaktorer i 
verksamheten. 

Framgångsfaktorer: Intressanta arbetsuppgifter och goda 
utvecklingsmöjligheter 

Uppdrag: Kompetenta och delaktiga medarbetare 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Andel 
medarbetarsamtal. 

90 % 55 % 
 

Medarbetarsamtal ska sedan våren 2022 genomföras och 
signeras digitalt i Region Jönköpings läns Lärande och 
kompetensportal (LoK). Utfallet av mätetalet skiljer sig åt 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

mellan enheterna utifrån hur väl implementeringen av nya 
arbetssätt och systemstödet skett. Medarbetarsamtal har 
genomförts under året i full omfattning men i flera enheter 
har det under delar av året skett enligt tidigare modell. 
Samtal som inte genomförts i det nya systemstödet kommer 
inte med i beräkningen av mätetalet vilket förklarar det låga 
utfallet. Under 2023 förväntas alla samtal genomföras med 
det nya systemstödet. 

 

Aktiviteter Analys 

Yrkesspecifik introduktion RIU (regiongemensamt introduktions- och 
utvecklingsprogram) och KUP (kompetens och 
utvecklingsprogram) är återupptaget efter Covid. HLR 
utbildningar har genomförts. 

Allmän introduktion nya medarbetare Välkomstbrev och välkomstsida på rjl.se är klara och 
kommer att lanseras i samband med ny rutin för digital 
anställningsprocess. Film med Regiondirektören är klar och 
kommer att ingå i introduktionen för nya chefer och 
medarbetare i LoK, som beräknas vara klar i februari 2023. 
Produktion av filmen om Region Jönköpings län pågår och 
beräknas också den vara klar i februari 2023. 

Uppdrag: Utveckla och tydliggöra karriär och utvecklingsmöjligheter i olika yrken i 
hela regionen 

Aktiviteter Analys 

Fortsatt implementering av Lärande och 
kompetensportalen 

Arbete med LoK (Lärande och kompetensportalen) pågår 
genom att använda systemet för implementering av 
karriärmodeller. Modellerna för biomedicinska analytiker, 
sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor finns tillgängliga i 
LoK. För biomedicinska analytiker som är pilotverksamhet 
finns även en mall för medarbetarsamtal där karriärmodellen 
är ett steg i samtalsflödet. Tre verksamhetsområden har 
genomfört medarbetarundersökning i portalen. Tyvärr 
uppstod flera tekniska problem kopplat till 
undersökningarna varför det behöver göras omtag under 
2023 för utveckling av funktionalitet och arbetssätt för 
medarbetarundersökningar i systemet. 

Karriärmodeller Arbetet med karriärmodeller har pågått under året. Färdiga 
modeller finns för biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, 
röntgensjuksköterskor. Modell för specialistutbildade 
sjuksköterskor där specialistutbildning är ett krav är på 
remiss och beräknas bli färdig i januari 2023. Arbete med 
modell för barnmorskor startas upp i februari. 
Implementering av några av de färdiga modellerna är 
påbörjad. För biomedicinska analytiker är karriärmodellen 
tillgänglig i medarbetarsamtalet och en del chefer har 
påbörjat arbetet med att i dialog med medarbetarna klassa 
kompetensnivåer. När det gäller sjuksköterskor och 
röntgensjuksköterskor har det informerats kring modellen 
under hösten, både chefer och lokala fackliga har bjudits in 
till informationsmöten, men det stora arbetet med 
implementering kommer i samband med 
medarbetarsamtalen under året/i höst. 
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Aktiviteter Analys 

Specialiserad vidareutbildning på betald 
arbetstid 

Med central finansiering pågår utbildningsanställningar med 
specialistinriktning för sjuksköterskor och undersköterskor 
enligt tidigare upplägg. Utifrån dialog med verksamheten 
om verksamhetens behov har möjligheten att erbjuda 
utbildningsanställning till sjuksköterskor och 
undersköterskor ökat. Under hösten har det varit 
motsvarande cirka 126 årsarbetare med 
utbildningsanställning, varav 14 undersköterskor. 
För andra yrkesgrupper pågår specialistutbildning utifrån 
respektive verksamhets behov. Dialog pågår med 
verksamheten för att hitta gemensamma nämnare och skapa 
en tydligare ram för att kunna identifiera och definiera 
specialistroller till vilka det kan erbjudas betald 
vidareutbildning. Arbetet kopplas till utveckling av karriär 
och kompetensmodeller. Under 2023 kommer verksamhet 
med medarbetare som läser magister och master få 
ersättning med ett schablonbelopp, medarbetarna läser med 
lön. 

Framgångsfaktorer: Lön och arbetsvillkor 

Uppdrag: Lönebildning 

Aktiviteter Analys 

Riktad lönesatsning Den riktade extrasatsningen på 50 mnkr för att nå önskad 
målbild i lönestrukturen är genomförd för 2023. För de 
yrkesgrupper som berörts är satsningen genomförd och har 
fördelats enligt plan. Satsningen har riktats till de kliniska 
yrkesgrupper som legat längst från önskad medianlön. 

Uppdrag: Heltid är norm 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Andel 

heltidsanställda. 

87 % 95 % 
 

Region Jönköpings län tillämpar heltid som norm vilket 
innebär att medarbetare som vill ha en heltidsanställning får 
det. Nyrekryteringar ska också som utgångspunkt vara på 
heltid. 

Framgångsfaktorer: Bra chef- och ledarskap 

Uppdrag: Hållbart chefskap 

Aktiviteter Analys 

Chefers introduktion Arbete med regiongemensam introduktion i e-lärande pågår, 
det kommer bli ett paket som gäller för alla nya medarbetare 
och ett som gäller för alla nya chefer. Några av modulerna 
är: Att vara medarbetare och ledare i RJL, grundläggande 
värderingar och ledningsstrategier för framgång, ditt 
sammanhang, att leda i en politiskt styrd organisation mm. 
Den kortare filmen som ska förmedlas till nya chefer när de 
skrivit på sitt anställningsavtal kommer spelas in under 
december. 

Ledarskapsprofil Pilottester pågår med en ny metod för chefsutveckling via en 
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Aktiviteter Analys 

så kallad Heat map som innebär att chefer bedöms ur tre 
perspektiv, sina medarbetare, sin överställda chef och hur 
chefen själv upplever sina förutsättningar. En 
sammanställning av de tre perspektiven ligger sedan till 
grund för individuell chefsutveckling. 
Materialet som tagits fram kopplat till "Att vara medarbetare 
och ledare" implementeras nu i befintliga områden och 
processer som påverkar ledares kompetensförsörjningsresa 
och utveckling i organisationen. 

Framgångsfaktorer: Arbetsmiljö och hälsa 

Uppdrag: Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Aktiviteter Analys 

Implementering av digitalt stöd för SAM-
arbetet 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) har blivit 
digitalt. Från och med året 2022 ska SAM hanteras fullt ut 
genom ett digitalt stöd i Stratsys där alla chefer samlar sin 
arbetsplats SAM. I stödet är arbetet för aktiva åtgärder för 
lika rättigheter och möjligheter integrerat. 
I stödet genomförs bland annat undersökningar, 
arbetsmiljöronder och riskbedömningar i det dagliga arbetet 
och inför förändringar samt den lagstadgade årliga 
uppföljningen. Ett fortsatt implementeringsarbete behövs 
under 2023. 

Uppdrag: Införande av förmånspaket och nytt friskvårdbidrag 

Aktiviteter Analys 

Utreda nytt Förmånspaket En upphandling av förmånsportal är genomförd under 
hösten. Benify som är den största leverantören i Sverige av 
heltäckande förmånsportaler kommer bli leverantör av 
tjänsten. 
I portalen kommer Region Jönköpings läns samtliga 
förmåner hanteras och marknadsföras på ett attraktivt och 
lättillgängligt sätt. Bedömningen är att förmånsportalen även 
bör leda till minskad administration för chefer, 
löneadministratörer och medarbetare då ansökningar av våra 
förmåner och kvittohantering sker via portalen istället för 
papper som i dag. 
Portalen börjar implementeras under februari 2023 och vi 
räknar med att medarbetarna kan börja använda den i mars. 

Uppdrag: Sjukfrånvaron ska vara låg och skillnaden i sjukfrånvaro mellan kön och 
yrkeskategori ska minska. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
 Personalhälsa 

- sjukfrånvaro. 

2,4 % 2,9 % 
 

Sjukfrånvaron har varit högre år 2022 än under föregående 
år. Regionledningskontoret har dock generellt en låg 
sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden. 
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Aktiviteter Analys 

Regionledningskontor: Hälsofrämjande 
arbetet och minskad sjukfrånvaro 

Inom Regionledningskontoret arbetar varje avdelning utifrån 
sina förutsättningar och behov för ett hälsofrämjande arbete 
och med insatser för att sjukfrånvaron ska bibehållas på en 
låg nivå. Regionledningskontoret har generellt en låg 
sjukfrånvaro relativt andra verksamhetsområden. Sedan 
pandemin, då många medarbetare arbetade på 
distans/hemifrån, har arbetssätten fortsatt att utvecklas 
utifrån de möjligheter som distansarbete skapar. Men också 
de frågor som kommer upp utifrån det nya sättet att arbeta. 
Det är dels frågor om utrustning som man behöver har 
tillgång till när man arbetar i hemmet och dels frågor om den 
psykosociala arbetsmiljön. En riktlinje för arbete på distans 
har antagits i Region Jönköpings län och med den som 
utgångspunkt arbetar vi vidare. 
Regionledningskontorets lokalbehov behöver anpassas 
utifrån dessa förändrade arbetssätt. Under hösten 2021 
gjorde vi en genomlysning tillsammans med 
Regionfastigheter samt extern resurs. En förstudierapport är 
framtagen och är utgångspunkt för fortsatt arbete för de 
beslutsunderlag som är framtagna inför nästa steg. 
Inriktningen är att genomföra förstudiens rekommendationer 
med vissa anpassningar utifrån medarbetare och chefers 
inspel. De lokalanpassningar som behövs för det är tänkta att 
samordnas med de fastighetstekniska åtgärderna som 
kommer att behövas i Regionens hus. En viktig pusselbit är 
även externa hyreskontrakt som med dessa åtgärder kan 
minskas. Regionstyrelsen har fattat beslut i den riktningen 
och arbetet fortsätter. 

Framgångsfaktorer: Lika rättigheter och möjligheter 

Uppdrag: Aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 

Aktiviteter Analys 

Stöd i arbetet med aktiva åtgärder för lika 
rättigheter och möjligheter 

Ett utbildningsmaterial är framtaget för att chefen ska veta 
vad aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter 
innebär. Materialet ger stöd till chefen för att genomföra en 
arbetsmiljörond inom lika rättigheter och möjligheter, 
tillsammans med sina medarbetare. Mall för ronden finns 
även framtagen och upplagd i det digitaliserade verktyget för 
SAM. 
Planen är att även erbjuda en e-utbildning för chefer inom 
området under 2023. 

Uppdrag: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet 
ska inte förekomma 

Aktiviteter Analys 

Utveckla verktyg för att stödja chefer Arbete pågår med att utveckla verktyg som stödjer chefer i 
deras systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ett digitalt 
systemstöd är framtaget och implementerat i Stratsys. 
Verksamheterna genomför sin årliga uppföljning av SAM, 
checklistor och ronder i det nya digitala verktyget. Fortsatta 
förbättringar och utveckling av arbetssätt, checklistor och 
rapporter kommer genomföras under 2023 för att anpassa 
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Aktiviteter Analys 

systemet utifrån verksamheternas behov. 
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Ekonomi 
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som 
lång sikt 

Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet 

Uppdrag: Arbeta kostnadseffektivt för att uppnå ekonomi i balans 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Ekonomi i 
balans. 

0 tkr 22 933 tkr 
 

Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av 
Folkhälsa och sjukvård inklusive Folkhälsoarbetet. (+24,5 
mnkr). Detta delvis förklarat av senarelagda projekt och 
uppdrag. Större negativa avvikelser redovisas för 
Kansli/Arkiv och Kompetensförsörjning. 

 

Aktiviteter Analys 

Handlingsplan för ekonomi i balans. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av medel för 
krisberedskap där fortsatt uppbyggnad sker samt medel för 
folkhälsoarbete där tjänster tillsats sent under året. Utöver 
det finns det medel för förstärkning för chefssjuksköterska 
och patientsäkerhet kopplat till lokala sjukhusledningar. 

Uppdrag: Följa omställningen och förstärkningen av den nära vården 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta arbetet med nyckeltal för att följa 
omställningen av den nära vården. 

Nyckeltal som arbetats fram av parlamentarisk grupp, för att 
följa upp framtidsstrategierna i Tillsammans möter vi 
framtidens behov av hälso- och sjukvård, är nu en integrerad 
del i månads-, delårs- och årsrapporter. 

Uppdrag: Kostnader för digitala besök 

Aktiviteter Analys 

Ändra kostnaderna för digitala vårdbesök 
utifrån utredningens förslag 

En modell med reducerat kostnadsansvar för digitala 
vårdbesök har tagits fram och fanns med i regelboken för 
vårdval för 2022. 

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

Aktiviteter Analys 

Att utvärdera egenfinansieringen och arbeta 
fram ett mål för egenfinansiering och ta 
hänsyn till eventuell förändring i kommunal 
lagen utifrån utredningen om God kommunal 
hushållning. 

Arbetet har påbörjats med att utvärdera målet om 
egenfinansiering inför kommande år. I arbetet med att arbeta 
fram mål för egenfinansiering för nästkommande period 
inväntas och beaktas förslaget från utredningen om God 
kommunal hushållning i det fortsatta arbetet. Remissvar har 
lämnats av ett antal remissinstanser där Region Jönköpings 
län lämnade remissvar till Finansdepartementet i december 
2021. Därefter har ingen information om utredningen 
erhållits. Med anledning av detta kommer denna aktivitet 
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Aktiviteter Analys 

inte bli klar innan årsskiftet. Aktiviteten att utvärdera målet 
om egenfinansiering och arbeta fram ett mål för 
egenfinansiering får fortsätta under 2023. 

Strategiska mål: Tillgång till regionala utvecklingsmedel utifrån 
länets behov ska öka 

Framgångsfaktorer: Anpassad bemyndiganderam 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 
Bemyndiganderam 
regionala 
projektmedel 

90 mnkr 70 
 

Ett arbete för ökad bemyndiganderam av statliga regionala 
tillväxtmedel har pågått under flera års tid. Region 
Jönköpings län har erhållit en utökad bemyndiganderam 
succesivt. Inför 2023 utökas bemyndiganderamen till 80 
miljoner kronor. Fortsatt mål är 90 miljoner kronor. 

 Utnyttjad andel 
bemyndiganderam 

75 % 84 % 
 

Bemyndigandet uppnås till 84 % vilket är över målvärdet. 
Detta är en följd av hög volym beslutade medel under de 
senaste åren. Bemyndigandet möjliggör nya beslut i tidigt 
skede 2023. 

 Nyttjande av 
anslag 

90 % 100 % 
 

Anslaget har nyttjats till 100 %. Detta är en följd av en ökad 
volym på beslutade medel de senaste åren och ett förändrat 
arbetssätt i projekthanteringsteamet som möjliggjort en 
ökad takt på utbetalningar. 

 

Aktiviteter Analys 

Arbeta för ökad tilldelning av 1:1-medel och 
andra nationella utvecklingsmedel till länet 

Region Jönköpings län har i samband med rapportering av 
1:1-medel aviserat till Tillväxtverket och 
näringsdepartementet att behovet av utvecklingsmedel ökar 
de kommande åren. Detta med utgångspunkt bland annat i 
att ökat behov finns för att klara medfinansiering av React 
EU och två parallellt pågående programperioder inom EU: 
strukturfonder 2023. En viktig förutsättning för detta är att 
nyttja befintligt bemyndigande och anslag. Rutiner och 
arbetssätt har förbättrats. Under 2022 har hela anslaget 
använts och bemyndigandet nyttjas över 75 % vilket är ett 
riktmärke i återrapporteringen till Tillväxtverket. I 
villkorsbeslutet för 2023 framgår att både bemyndigande 
och anslag höjs. 
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Regional utveckling 
Näringsliv, offentliga sektor och invånare i Jönköpings län har påverkats av flera omvärldshändelser 
de senaste åren. Först kom pandemin våren 2020 men redan under hösten samma år kom 
tillverkningsindustrin att återhämta sig och hjulen började snurra igen. Dock blev de negativa 
effekterna långvariga för besöksnäringen och de kulturellt kreativa branscherna. Under 2022 har nya 
utmaningar tornat upp sig. Rysslands invasion i Ukraina har fått påtagliga effekter för länets näringsliv 
och invånare med bl.a. drastiskt ökade el- och drivmedelspriser. Detta i kombination med brist på 
insatsvaror och komponenter med stigande priser som följd som successivt uppkom under pandemin 
har tilltagit och drabbat vissa branscher särskilt hårt, som till exempel träindustrin och jordbruket. 
Dessutom har inflationen skjutit i höjden. En ökad oro för händelseutvecklingen inom världspolitiken 
påverkar näringslivet och länets invånare. 

Det råder brist på el, inte bara för att Europa genomgår en energikris orsakad av Rysslands invasion av 
Ukraina utan också för att behovet av el ökar snabbt då stora delar av samhället ställer om för att möta 
klimatutmaningarna och miljömålen. Flera initiativ har tagits i regional och interregional samverkan 
för att underlätta och snabba på de processer som idag bromsar utvecklingen. Rapporten 
Näringslivsanalys i Jönköpings län 2021 (Bintess) visar på vikten av att förstärka arbetet kring en 
ökad beredskap för att möta de förändringar som nationella och globala utmaningar för med sig. Fokus 
under de kommande åren kommer att vara kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt 
digitalisering, omställning och hållbar tillväxt. Länet har inte råd att vänta utan tillsammans måste 
näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället agera skyndsamt och kraftfullt för att inte tappa i tillväxt 
och utveckling. 

Pandemin har lyft fram vikten av en ökad digital utveckling och digitaliseringen går nu i en allt högre 
takt. Många företag har redan tagit sina första digitaliseringskliv och kommit långt på vägen medan för 
andra har nya verksamhetsmöjligheter öppnat sig. Pandemin blev en katalysator för många nya 
kompetensutvecklingsinsatser. Till det kommer att klimatutmaningen utmanar företagen att än mer 
arbeta med grön omställning. 

Kompetensmatchningen är fortfarande ett stort problem för näringslivet och den offentliga sektorn. 
Många företag har problem att hitta personer med rätt kompetens. Det är glädjande att arbetslösheten 
har minskat men fortfarande kvarstår problemet med missmatchning och länsinvånare som står utanför 
arbetskraften och saknar egen försörjning. Kompetensbristen har varit ett faktumunder många år, även 
innan pandemin slog till. Frågan är också vad som kommer att hända på arbetsmarknaden om de höga 
energikostnaderna och inflationen består? Det finns en stor oro att företag kommer att slås ut och 
många varslas eller bli arbetslösa. Det ökar också risken för att de som står långt från arbetsmarknaden 
får ännu svårare att få jobb. Det kan även få till effekt att många företag tappar värdefull kompetens. 

Region Jönköpings län vill aktivt medverka till att länsaktörer kan och vill skapa och arrangera fler 
värdeskapande hållbara evenemang som bidrar till god livsmiljö och attraktivitet. Evenemang av olika 
slag stärker attraktiviteten för både länsinvånare och besökare samt bidrar till en långsiktig utveckling 
av både civilsamhälle och besöksnäringen. Under året har ett evenemangsstöd införts. Stödet kan 
sökas av kommuner och civilsamhället och är avsett för tillfälliga större nationella evenemang i länet 
som festivaler, konferenser och tävlingar. Bidraget riktas primärt mot nya evenemang som planeras att 
genomföras i länet. Befintliga etablerade evenemang som möter upp mot riktlinjerna kan söka stöd för 
specifika utvecklingsområden. Under året har tre evenemangsstöd på totalt 750 000 kronor beviljats. 
Arbetet med att ta fram en gemensam strategiförbesöksnäringen i länet har pågått under 2022 och sker 
i samverkan med Smålands Turism. Målet är att presentera en väl förankrad besöksstrategi för 
Jönköpings län hösten 2023. 

Under 2022 har viktiga steg tagits för att öka tillgängligheten. En ny regional transportplan har 
beslutats och den har ett tydligt fokus på att förstora och förstärka arbetsmarknadsregionerna och möta 
ett ökande behov av miljö- och klimatsmarta resor. Arbetet för att underlätta bredbandsutbyggnaden i 
länet har fortsatt, vilket lägger grunden för fortsatt digitalisering. 

Under perioden 2021-2023 hanterar Regional utveckling, i samverkan med ALMI, en större volym 
affärsutvecklingscheckar än tidigare. Medel till checkarna har sökts främst från React EU, vilket är en 
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del av EU:s återhämtningspaket. Nästan 13 miljoner kronor finns tillgängliga för företag i länet att 
söka. Regional utveckling har genom denna möjlighet skapat ökad kapacitet för hantering av 
företagsstöd och arbetet har uppmärksammats som en av de regioner som har skapat störst framgång 
på området. 

Det internationella arbetet under året har präglats av arbetet inför den kommande programperioden för 
den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Region 
Jönköpings län har samordnat arbetet i Småland och Öarna (SMÖ). Strukturfonderna utgör en stor del 
av det regionala utvecklingskapitalet. Förutom att enligt uppdraget ta fram program och 
handlingsplaner i linje med regionala utvecklingsbehov har arbetet också bestått av påverkansarbete 
för tilldelning av medel. 

Det gemensamma påverkansarbetet inom Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) har 
utvecklats under året, både vad gäller påverkansområden och organisering. Det politiskt beslutade 
positionspapperet med inriktning skog har bl.a. lett till en förenklad process vad gäller remissvar och 
deltagande i forum med påverkansmöjligheter. Under 2022 har sammanhållningspolitik, digitalisering 
och energi identifierats som nya påverkansområden. 
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Inledning 
En hållbar region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett hållbart län 

Framgångsfaktorer: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa ett miljömässigt hållbart län som minskar 
belastningen på miljö, klimat och förbrukningen av jordens resurser. 

Aktiviteter Analys 

Uppföljning av de 17 målen i 
Agenda 2030. 

Uppföljningen av de 17 målen i Agenda 2030 pågår kontinuerligt och 
baseras framförallt på material i Kolada. En struktur för uppföljning av 
Agenda-målen i regionala utvecklingsstrategins delstrategier är framtagen. 
Resultaten i uppföljningen kommer att användas för att bl.a. ge 
beslutsunderlag till prioritering och styrning av utvecklingsinsatser i länet. 

Samverkan Agenda 2030. Under året har Agenda 2030-nätverket träffats vid fem tillfällen. Nätverket 
består av representanter från Länsstyrelsen och Regional utveckling samt 
ansvariga för hållbarhetsarbetet på länets 13 kommuner. Teman för mötena 
har i huvudsak varit ledning och styrningsfrågor för införande av Agenda 
2030 i kommunerna. Ett av mötena under hösten arrangerades som en 
regional träff tillsammans med Glokala Sverige. 

Löpande stöd till genomförandet 
av handlingsplanen. 

Handlingsplanen för den småländska skogsstrategin togs fram under 
hösten 2021 och den slutliga versionen fastslogs i februari 2022. Under 
senhösten 2021 arbetades även en gemensam skogsposition fram inom 
SBHSS. 
Flera olika aktiviteter till stöd för skogsstrategin är genomförda under året. 
Exempel är Region Jönköpings Läns medverkan och medfinansiering i det 
pågående projektet för Kaskadanvändning av skogsrester, arrangemanget 
av skogligt seminarium under Almedalsveckan samt medverkan i 
policypåverkan runt skogsrelaterade lagförslag och fortsatta initiativ med 
utgångspunkt i den för SBHSS gemensamma skogsposition som 
fastställdes under hösten 2021. 

Stödguide grön omställning. Arbetet med att ta fram en gemensam stödguide för 
finansieringsmöjligheter för investeringar i grön omställning har påbörjats 
under året och sker bl.a. i samverkan med Länsstyrelsen. 

Grön mobilisering 
regionalfonden. 

Inför den nya programperioden har mobilisering för grön omställning skett 
genom olika insatser i länet, mellan regionerna inom SMÖ och nationellt. 
Region Jönköpings län representerar SMÖ i den nationella 
samverkansplattformen som är bildad för grön omställning. Arbetet har 
gått ut på att identifiera olika gemensamma områden för utlysningar och 
större projekt. Inom SMÖ har olika lanserings- och informationsträffar 
skett. I länet har olika träffar genomförts företrädelsevis med aktörerna i 
länet. 

Samordning av genomförande 
av de åtgärder i 
åtgärdsprogrammen som vi har 
ansvar för. 

Samordning inom Region Jönköpings län har påbörjats. 
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Aktiviteter Analys 

Genom Livsmedelsstrategins 
handlingsplaner bidra till 
klimat- och energistrategin. 

Under den nationella beredskapsveckan och klimatveckan anordnades 
föreläsningar, seminarier och nätverksträffar där länets klimatsmarta 
energipotential uppmärksammades. Även klimatanpassningsseminarium 
för livsmedelsföretag har genomförts. Arbetet med att revidera 
handlingsplanerna påbörjades under den regionala livsmedelsdagen och 
utifrån aktuella utmaningar på lokal och global nivå kommer arbetet med 
energi och klimatinsatser att fortsätta och få en ännu mer central roll i 
strategins handlingsplaner. 

Mobilisering och stöttning av 
insatser för cirkulär ekonomi. 

De insatser som var planerade inom projektet "Vägar till hållbar 
utveckling inom cirkulär ekonomi" har genomförts under året och 
bedömningen är att intresset för cirkulär ekonomi har ökat bland länets 
aktörer. Till exempel planeras nu ett projekt att genomföras inom 
industriell symbios i samverkan mellan RISE och Sävsjö kommun. 

Utvecklat samarbete mellan 
Energikontoret och Regional 
Utveckling. 

Samarbetet mellan Regional utveckling och Energikontoret har stärkts 
under året. Energikontoret har bistått i arbetet med Klimatveckan samt 
arbetet inom Regionsamverkan Sydsverige (RSS) gällande 
effektprognoser. En utvecklad dialog har lett till ökad tydlighet inom vilka 
projektområden som Energikontoret har möjlighet att verka inom 
framöver. 

Kartlägga och föreslå 
tillvägagångssätt för 
koldioxidbudgetering i länet. 

Frågan har hanterats i Klimatrådet och upphandling av verktyg har 
genomförts i samverkan med Länsstyrelsen. En koldioxidbudget för länet 
har levererats under senhösten och arbetet med den kommande 
utrullningen och kommunikationsinsatsen är under planering tillsammans 
med Länsstyrelsen. 

Prioriterade delstrategier: Skapa en hållbar social utveckling för människor och 
företag. 

Aktiviteter Analys 

Kartlägga förutsättningarna för 
sammanhållet arbete för social 
hållbarhet. 

Regional utveckling deltar i det arbete som Länsstyrelsen driver för att 
samordna frågor kring social hållbarhet genom medverkan i den tillsatta 
analysgruppen. 

Bidra till aktiviteter i 
handlingsplan för Strategin 
Tillsammans för jämlik hälsa 
och ett bra liv i Jönköpings län. 

Dialogen mellan Regional utveckling och sektionen Folkhälsa har stärkts 
under året och en gemensam workshop har genomförts för att identifiera 
samarbetsområden. En uppföljande träff är planerad i januari 2023. 

Fortsatt mobilisering av insatser 
och samverkan för ökad digital 
inkludering. 

De insatser som var planerade för ökad digital inkludering i projektet 
"Vägar till hållbar utveckling" är genomförda. Ett gediget material för stöd 
till civilsamhällesaktörer med flera är framtaget. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en jämställd regional tillväxt och jämlika 
förutsättningar i samhället. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisera och stötta insatser 
för ökad jämställdhet. 

Flytten och uppdateringen av webbplatsen För ett jämställt Jönköpings län 
(Jäj) har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen under hösten. 
Webbplatsen har under året används som en gemensam 
kommunikationsplattform för olika aktiviteter och insatser inom 
jämställdhetsområdet. Även Instagram-kontot jajkpg används för 
motsvarande kommunikation i sociala medier. Under hösten har 
samarbetet med Handelskammaren kopplat till 100-listan fortlöpt och en 
gemensam finansiering av en inspirationsföreläsning planeras under våren 
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Aktiviteter Analys 

2023. 

Mobilisera och stötta insatser 
kopplade till strategin "Ett 
Jönköpings län fritt från våld" 
samt andra styrande dokument 
på området. 

Insatser i form av bl.a föreläsningar, informationskampanjer och flaggning 
har genomförts i samband med Orange Week i samarbete med 
Länsstyrelsen, civilsamhället, länets kommuner, Länstrafiken samt enheter 
inom Folkhälsa inom Region Jönköpings län. 

Kartlägga förutsättningar och ta 
fram struktur för att löpande 
följa utvecklingen på 
jämställdhetsområdet i länet. 

En grundläggande struktur för att följa utvecklingen inom 
jämställdhetsområdet är framtagen och den kommer att kompletteras för 
att ge en samlad och samlad bild av läget i länet. Underlagen baseras 
framför allt på indikatorer i systemet Kolada. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa en ökad hållbar produktion av livsmedel och en 
god vattenkvalitet i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Planering och genomförande av 
Gårdsrundan 2022. 

Utvärderingen visar att drygt 13 000 personer besökte de 70 besöksmålen i 
länet som medverkade på årets Gårdsrunda 17-18 september. Över 80 
procent av verksamheterna var mycket nöjda och vill delta även år 2023.  
Gårdsrundan genererade stort medialt genomslag med artiklar i 
Jönköpings-Posten, Värnamo Nyheter (hela Hallpressen), inslag i P4 
Jönköping och reportage/artiklar på kommunernas hemsidor. Samarbetet 
med Kronoberg och Kalmar har fungerat bra och ett önskemål är att 
samordna datum för eventet även nästa år. 

Samordning av prioriterade 
insatser i livsmedelsstrategins 
handlingsplaner. 

I samarbete med LRF, Länsstyrelsen och Hushållningssällskapet 
samordnades olika event under året, bl.a. seminarieserier för 
livsmedelsföretagare, naturvandringar, möten mellan producenter och 
restauranger. En första regional livsmedelsdag arrangerades 13 oktober, 
där cirka 60 aktörer deltog. Handlingsplanerna reviderades under en 
gemensam workshop. Enkäter riktade till livsmedelskedjans olika delar 
genomfördes under oktober och november för att få in synpunkter på hur 
arbetet med livsmedelsstrategin ska utformas utifrån en förändrad 
omvärld. Allt material kommer att sammanfattas och skickas ut på remiss 
till samtliga som deltog på livsmedelsdagen. Även andra intressenter 
kommer att få ta del av underlaget. 

Kartläggning av förutsättningar 
för fördjupad analys på området. 

Livsmedelsstatistik för länet är insamlat för 2020 och delar av 2021 och 
statistiken har bearbetats tillsammans med Länsstyrelsen. Enkäter kring 
behov, utmaningar och kunskap om livsmedelsstrategin har genomförts 
och arbetet med att bearbeta svaren pågår. Det insamlade materialet 
behöver paketeras och integreras i utvecklingswebbens sidor om 
utvecklingen i länet. Nya indikatorer kopplat till livsmedel och gröna 
näringar har kommit fram genom Hushållningssällskapets verktyg. 
Verktyget synliggör hur livsmedelsproduktion och konsumtion förhåller 
sig till varandra lokalt. En av länets kommuner har införskaffat verktyget. 

Värdskap och facilitering av 
samverkan inom "kluster för 
nära till bra mat". 

Tio organisationer deltar i klustret, varav tre kommuner. Utbyte av 
kunskap, information och att hitta nya samarbeten står i centrum. Fyra 
träffar samt ett studiebesök har genomförts. Nya samarbetskonstellationer 
kring specifika frågor har skapats under året och fler organisationer 
planeras att bjudas in. 

Insatser för att minska 
läkemedelsrester i vatten samt 
avloppsrening. 

Två digitala träffar om läkemedelsrester i vatten anordnades i februari och 
oktober. Svenskt vatten, Tekniska Verken i Linköping, Länsstyrelsen, 
Antibiotika Smart Sverige och Nässjö Affärsverk (med sitt projekt om 
läkemedelsrening) har medverkat. Närmare 30 deltagare från länets 
samtliga kommuner deltog, t.ex. VA-ansvariga och 
miljö/hållbarhetsspecialister. Kampanjen kring insamling av överblivna 
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Aktiviteter Analys 

läkemedel lanserades i november. Spridningen var stor, t.ex. via Region 
Jönköpings läns sociala medier och webbplats, intranätet, SVT och 
kommunernas sociala medier. Kommunerna är angelägna om att jobba 
vidare med dessa frågor och den kunskap som möjliggörs via pågående 
projekt/forskning. 

En attraktiv region 

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

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som präglas 
av mångfald. 

Aktiviteter Analys 

Evenemangsstöd. Det nya evenemangsstödet har fallit väl ut, där ett flertal evenemang i länet 
har fått ta del av stödet. Beviljade evenemang bidrar till ett attraktivare län 
och en starkare besöksnäring. En utvärdering och eventuella justeringar av 
riktlinjer kommer att göras i början av 2023. 

Reviderad Kulturplan. Aktiviteten är klar och den nya reviderade kulturplanen är antagen i 
regionfullmäktige oktober 2022. 

Kulturella och kreativa näringar. Arbetet med att stärka stödet till aktörer inom kulturella och kreativa 
näringar tar sin ansats i den nationella strategin som är framtagen och 
publicerad. Arbetet med att mobilisera interna resurser inom Regional 
utveckling pågår och kulturella och kreativa branscher är ett utpekat 
fokusområde inför 2023. 

Smålandsleden. Utifrån länsstyrelsen rapport har styrgruppen för smålandsleden valt att gå 
vidare med en rekommenderad ledstruktur som involverar samtliga 
berörda parter. Förflyttning i rätt riktning har skett med hjälp av nationella 
utlysningar. Samtliga kommuner är med på denna utvecklingsresa. Det 
långsiktiga målet med en väl förankrad ledstruktur förväntas uppnås senast 
2024. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla attraktiva besöksmål i både stad och landsbygd. 

Aktiviteter Analys 

Upprättande av projektplan och 
påbörja arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Den upprättade projektplanen följs och arbetet med framtagandet av 
strategin löper på bra. Ett väl förankrat arbete sker i hela länet, vilket 
skapar engagemang och en bra grund till kommande handlingar utifrån 
strategins inriktning. 

Paketera och marknadsföra 
länets utbud för invånarna. 

Aktiviteten är ej påbörjad då arbetet med framtagandet av 
besöksnäringsstrategin behöver bli färdigställt innan denna aktivitet 
förankras och påbörjas. 

Samverka med Smålands 
Turism. 

Arbetet med besöksnäringsstrategin stärker samverkan mellan 
organisationerna och under processen tydliggörs olika roller. Under arbetet 
med strategin har utmaningar och möjligheter identifierats utifrån 
organisationernas olika uppdrag. Dessa inkluderas i strategin och bidrar till 
att förtydliga roller och prioriteringar framåt. 
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Prioriterade delstrategier: Driva en hållbar digital utveckling. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla den digitala 
kompetensen i länets 
kommuner. 

Översyn av strukturen för digitaliseringsrådets nya uppdrag inom 
kommunal utveckling är gjord. Fokus framåt kommer att vara 
verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering. Regional utveckling 
följer arbetet och samverkar i utvalda delar. 

Projekt – kartlägga 
digitaliseringens effekter. 

Forskningsrapporten levereras av Handelshögskolan i Stockholm och 
Jönköpings university (JU) och beräknas bli klar under våren 2023. 
Projektet är en del av digitaliseringsrådets nuvarande verksamhetsplan. 
Viktigt att följa upp framöver är ägarstrukturen i projektet då 
digitaliseringsrådet övergår till Kommunal utveckling från årsskiftet 
2022/2023. Samtal förs mellan Regional utveckling och Kommunal 
utveckling om upplägg av seminarium kopplat till slutrapporten. 

Starta upp projektgrupp 
gällande handlingsplansarbetet. 

Kartläggning och uppvaktning av rätt aktörer till projektgruppen är gjord. 
Kommande arbete kopplat till digitaliseringsstrategin kommer generera en 
bred kunskapsspridning på ett hållbart sätt via en digital plattform som bas. 

Prioriterade delstrategier: Skapa, upprätta en samverkansmodell med civilsamhället. 

Aktiviteter Analys 

Presentera och kommunicera 
nulägesrapporten - Samverkan 
Civilsamhället - offentliga 
aktörer i länet. 

Aktiviteten är slutförd. 

Handlingsplan kopplat till 
samverkansområden utifrån 
analysen av nulägesrapporten. 

Möten tillsammans med bidragsaktörerna är genomförda i två omgångar 
under hösten. En mycket uppskattad aktivitet som ger större möjligheter 
till starkare samverkan med civilsamhället. 

Skapa en dialogplattform med 
våra befintliga bidragstagare 
inom civilsamhället. 

Första träffen genomfördes under hösten och drygt 20 aktörer från 
civilsamhället deltog. Ett uppskattat initiativ som gav Regional utveckling 
möjlighet att presentera nyheter gällande bidragsprocessen samt fånga in 
civilsamhällets behov och önskemål kring vidare utveckling. Mötet gav 
även möjligheter till erfarenhetsutbyte aktörerna sinsemellan. Arbete med 
att utveckla mötesformen kommer att ske under 2023. 

Folkhälsa tecknar det första 
IOP-avtalet med en av sina 
befintliga bidragstagare. 

Aktiviteten slutfördes under hösten och Region Jönköpings läns två första 
idéburna offentliga partnerskap (IOP) är tecknade med Origo resurs och 
Vårsol samtalspartner. Avtalen förväntas skapa förutsättningar att ge fler 
invånare möjlighet till bättre livskvalitet. 

En tillgänglig region 

Strategiska mål: 2035 skapar tillgänglighet utvecklingskraft i Jönköpings län 

Prioriterade delstrategier: Delta aktivt och drivande i arbetet för nya stambanor och 
höghastighetståg. 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att realisera nya 
stambanor. 

Regional utveckling har under året hållit i ett nätverksbaserat samarbete 
med flera andra aktörer. Inom ramen för detta arbete togs en rapport om 
sysselsättning och bostadsbyggande fram som presenterades av fyra 
handelskammare. Regional utveckling presenterade med stöd av WSP en 
rapport med uppdaterade data som visar på betydligt högre lönsamhet med 
nya stambanor än vad som tidigare redovisats. Dessa rapporter 
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Aktiviteter Analys 

presenterades under Almedalsveckan och fick nationellt genomslag i 
media. Under våren säkerställdes också en ny treårig medfinansiering från 
Tillväxtverket för projektet. 
Under hösten påbörjades bland annat ett arbete som berör länets samtliga 
kommuner och arbetet ska belysa kostnader för uteblivna besked av 
sträckning. Regional utveckling höll också ihop ett fördjupat samarbete 
med tre andra regioner i syfte att lyfta fram nyttor med hela systemet på 
plats. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla infrastrukturen i länet så att den möjliggör 
hållbara, säkra och tillgängliga resor, transporter, logistik och turism. 

Aktiviteter Analys 

Nationella och regionala 
transportplanen. 

Den regionala transportplanen antogs av regionfullmäktige den 30 augusti 
och arbetet med den här planeringsomgången är därmed avslutat. 

Utveckla godsstrategin. Arbetet avbröts på grund av pandemin. Arbetet beräknas återstartas under 
år 2023. 

Genomföra handlingsplanen för 
regionala tillväxtuppdraget för 
miljö och klimat - 2024 

Arbete har genomförts för att den regionala klimat och energistrategins 
åtgärdsplaner (Länsstyrelsens uppdrag) ska stödja det regionala 
tillväxtuppdraget (Region Jönköpings läns uppdrag). Regional utveckling 
har valt att inte genomföra en parallell handlingsplan till dessa 
åtgärdsprogram. Personer som representerar tillväxtuppdraget ingår i de 
arbetsgrupper som finns för de olika åtgärdsprogrammen. Samverkan för 
att nå näringslivet specifikt i frågorna sker löpande. 

Aktiviteter för att genomföra 
klimatstrategin. 

De åtgärder som vilar på Region Jönköpings län är hanterade i de 
åtgärdsplaner som finns kopplat till länets klimat- och energistrategi. 
Samverkan har skett med område miljö. 

Regional cykelstrategi. Cykelstrategin klar och beslutad av regionfullmäktige juni 2022. 

Genomförande av cykelstrategi Projektet "Regional cykelsatsning" har startat under hösten och projektet 
har kommit igång bra med stort engagemang från deltagande parter. 
Projektet kommer att ta fram en regional cykelplan, kartlägga och 
analysera för ett cykelbokslut samt etablera ett regionalt samarbete kring 
cykling med Regional utveckling som samordnande part. 

Prioriterade delstrategier: Skapa hållbar digital utveckling i hela länet genom tillgång 
till höghastighetsuppkoppling. 

Aktiviteter Analys 

Aktiviteter för att genomföra 
den regional bredbands- och 
digitaliseringsstrategin. 

Aktiviteter som leder mot det långsiktiga målet att bli bäst i Sverige på att 
ta vara på digitaliseringens möjligheter kommer att fokusera på tre 
delområden, Digital kompetens, Digital Ledning och Digital innovation. 
Under hösten genomfördes DIGG inspiration day, en konferens som 
handlar om ledarskap i en digital tid. Evenemanget vände sig till 
företagsledare, chefer, teamledare, politiker och strateger. Drygt 160 
personer från länet deltog och deltagarna fick fördjupade kunskaper och 
inspiration runt hur organisationer och företag kan ta sig an digital 
transformationsresa. 

Verka för övergripande 
samordning, samverkan och 
samarbete i bredbandfrågor 
samt fungera som kontaktpunkt 
för sådana frågor i länet för 

Nära samarbete inom bredband sker löpande inom RSS. Arbetet har 
resulterat i bättre och mer detaljerade underlag. 
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såväl offentliga som privata 
aktörer. 

Genomförande av 
bredbandsstrategin 

De uppgifter som Post och Telestyrelsen (PTS) har begärt för mobilt 
bredband har lämnats under perioden för att kunna tillgodose den 
långsiktiga planeringen och utbyggnaden. En nätverksträff med länets 
bredbandsaktörer har ägt rum. Bredbandsutbyggnaden går framåt i länet 
men det återstår en hel del arbete för att uppnå målen i bredbandsstrategin. 

Prioriterade delstrategier: Gemensamma strukturbilder för länets framtida 
infrastruktursystem. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla regionala 
strukturbilder för länet. 

En förstudie för att identifiera funktionella samband med fokus på 
transport har startat och väntas resultera i en projektplan under våren 2023. 
Arbetet är förankrat med utvecklingscheferna i länets kommuner. 

Skapa en interaktiv digital 
lösning för strukturbilder, 
statistik och fakta. 

Projektet är avslutat. Digital lösning finns men vidare utveckling och 
integrering i Region Jönköpings läns webblösning behövs. Arbetet bedrivs 
vidare inom ordinarie verksamhet och i samordning inom 
regionledningskontoret. 

Prioriterade delstrategier: Säkerställa att kollektivtrafiken bidrar till en hållbar 
utveckling, arbetsmarknadsförstoring och länsinvånarnas resor till studier, 
fritidsaktiviteter och kultur. 

En smart region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län en långsiktigt hållbar och innovativ 
tillväxtregion 

Prioriterade delstrategier: Förstärka näringslivets och offentligas innovations- och 
förändringskraft. 

Aktiviteter Analys 

Etablera forum för 
innovationsarbete inom ramarna 
för främjandesystemet. 

Ett arbete har påbörjats för att skapa en samverkansarena mellan Region 
Jönköpings län, Almi, Science Park och JU som ska fungera som en 
katalysator för det innovations- och företagsfrämjande systemet och 
samtidigt kunna vara en pådrivande kraft i projektportföljsarbetet. Arbetet 
fortlöper för att sätta ramarna för detta samarbete. 

Insatser som främjar 
näringslivets omställningsarbete 
med höjt kunskaps- och 
teknologiinnehåll, digital 
transformation och jämställd 
regional utveckling. 

Projektet "Vart i Hela Värden är Världen på väg" bidrar med ökad insikt 
och förståelse om vad som krävs hos framtidens näringsliv i länet. 
Projektet bidrar till att öka förmågan till snabb omställning, ökad 
digitalisering och höjd innovationstakt. Detta har stor betydelse för den 
framtida konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare att ta tillvara den 
kraft och dynamik som ofta uppstår när personerna i företagen präglas av 
mångfald ur olika aspekter. Under året har 122 företag fått hjälp i form av 
olika konsultinsatser gällande framtida utmaningar, t.ex. med framtagning 
av olika strategier. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

En transformationsanalys genomförs i samverkan mellan regionerna inom 
SMÖ där, WSP är uppdragstagare. Transformationsanalysen ska ligga till 
grund för det arbete som sedan ska göras regional och interregionalt och 
ska kunna ligga till grund för kommande utlysningar inom exempelvis 
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ERUF. 

Initiera processer, i bred 
samverkan och olika forum, 
som kan bidra till att öka 
företagens strategiska lednings- 
och innovationsförmåga för att 
möta komplexa 
samhällsutmaningar. 

Under året har processer med olika aktörer fördjupats. Fokus under senare 
delen av året har varit att starta upp en ”kunskapsnod” där Regional 
utveckling tillsammans med samarbetsorganisationer ska kunna erbjuda 
inspiration och kunskapsfördjupning. Detta arbete fortsätter under 2023. 

Medverka till ökad insikt och 
förståelse, på flera nivåer, om 
framtida utmaningar som väntar 
länets näringsliv. 

Projektet "Vart i Hela Värden är Världen på väg" bidrar till ökad insikt och 
förståelse om vad som krävs hos framtidens näringsliv i länet. Projektet 
bidrar till att öka förmågan till snabb omställning, ökad digitalisering och 
höjd innovationstakt. Detta har stor betydelse för den framtida 
konkurrenskraften. Det blir också allt viktigare att ta tillvara den kraft och 
dynamik som ofta uppstår när personerna i företagen präglas av mångfald 
ur olika aspekter. Under året har 122 företag fått hjälp i form av olika 
konsultinsatser gällande framtida utmaningar, t.ex. med framtagning av 
olika strategier. 

Initiera arbete med förändrad 
metod- och processutveckling 
tillsammans med det 
företagsfrämjande systemet för 
en högre resurseffektivitet av 
offentliga medel. 

Dessa frågor ska i framtiden kunna vara den samverkansplattform som tas 
fram i samarbete med Almi, Science Park och JU. Frågan kring 
generationsväxling tas nu upp i ERUF-projektet "Smart utveckling" som 
drivs av Almi Företagspartner inom SMÖ. 

Stödja de befintliga nätverk som 
finns i länet genom kunskap, 
utbildningar och 
omvärldsbevakning. 

Fyra gånger per år genomförs nätverksträffar med länets näringslivschefer. 
Det finns förslag på att erbjuda examensarbete till studenter på JU i syfte 
att studera effekterna av projektet "Vart i Hela Värden är Världen på väg". 
Exempel på ingångar i detta är deltagande av kvinnliga företagsledare i 
projektet, vilken inriktning de i så fall haft på sina insatser, ekonomiska 
resultat m.m. 

Prioriterade delstrategier: Utveckla ett hållbart, diversifierat och kunskapsintensivt 
näringsliv i hela länet genom smart specialisering. 

Aktiviteter Analys 

Genom att bevilja 
affärsutvecklings- och 
konsultcheckar samt 
verifieringsmedel till 
tillväxtbenägna företag, bidra 
till ökad konkurrenskraft och 
därmed säkrade och nya 
arbetstillfällen i länets små och 
medelstora företag. 

Arbetet med React-EU checkarna löper enligt plan. Beslut om nya checkar 
kan meddelas fram till 2023-01-31, varför ett möte återstår efter nyår. 
Planen är att i allt väsentligt ska tilldelade medel på totalt 13 mnkr, hinna 
beslutas till senast 2023-01-31. 
Per 2022-12-31 har följande checkbeslut fattats under året: 
Internationalisering 4 st, Digital omställning 11 st, Grön omställning 7 st. 
Därutöver har 7 st konsultcheckar för produktutveckling samt 12 st 
avseende verifieringsmedel beviljats via 1:1-anslaget. Vid årsskiftet fanns 
totalt ca 4,5 mnkr kvar att fatta beslut på vad gäller React-EU. 

Implementera Smart 
Specialiseringsstrategin. 

Implementeringen inväntar den transformationsanalys som nu genomförs 
inom SMÖ och som ska ligga till grund för det framtida arbetet. I 
transformationsanalysarbetet är företrädare för det företagsfrämjande 
systemet, akademi, branschorganisationer och regionala aktörer 
inkluderade. 

Upprättande av projektplan och 
påbörja arbetet för framtagande 
av regional 
besöksnäringsstrategi. 

Den upprättade projektplanen följs och arbetet med framtagandet av 
strategin löper på bra. Ett väl förankrat arbete sker i hela länet, vilket 
skapar engagemang och en bra grund till kommande handlingar utifrån 
strategins inriktning. 
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Aktiviteter Analys 

Utveckla insatser och aktiviteter 
inom kompetensfrågor för länets 
besöksnäringsaktörer. 

Förstudien "Kompetens- och konceptutveckling inom Hotell- och 
restaurangbranschen" har slutförts och slutrapport ska föreläggas 
styrgruppen med förslag på åtgärder för att uppnå de i förstudien 
fastställda kriterier samt ta ställning till ett eventuellt 
genomförandeprojekt. 

Implementera och förankra en 
smart specialiseringsstrategi 
med följdfokus att attrahera 
kapital och etableringar. 

Arbetet med att implementera Smart Specialiseringsstrategi fortskrider. Ett 
utökat samarbete har skett med projekt inom investeringsfrämjande 
åtgärder. 

Prioriterade delstrategier: Samverka för kompetensutveckling. 

Aktiviteter Analys 

Uppmärksamma och sprida 
goda exempel på samverkan. 

Projektet "Framtidssäkrad industri" är ett exempel på denna aktivitet. 
Projektet avslutas sista december 2022. Ett uppföljande samverkansmöte 
planeras i februari 2023. Samverkan och spridning har också genomförts 
genom projekt/utbildningar som andra aktörer genomför (JU, Träcentrum, 
Polymercentrum och Campus Värnamo). 

Samverka med Encell, 
Jönköping University och 
utbildningsaktörer i länet. 

Regional utveckling har kontinuerliga samarbeten och avstämningsmöten 
med utbildningsaktörer i länet såsom kommunernas 
vuxenutbildningsenheter, yrkeshögskoleutbildare och JU. 

Samverka med 
utbildningsaktörer och 
arbetsmarknadens parter i länet. 

En pågående dialog med skolchefer och näringslivschefer pågår utifrån 
resultatet från förstudien "Stärka koppling mellan arbetsliv och skola". En 
dialog med kommunal utveckling och aktörer som arbetar med insatser 
mellan skola och arbetsliv pågår för att utveckla samverkan. 

En kompetent region 

Strategiska mål: 2035 säkerställs matchningen på arbetsmarknaden i 
Jönköpings län genom det livslånga lärandet 

Prioriterade delstrategier: Stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen och 
matchningen för integration och hållbar tillväxt. 

Aktiviteter Analys 

Under hösten 2022 presentera 
en kompetensbehovsprognos. 

Styrgrupp är framtagen för projektet "Nuläge & Framtid: Regionala 
kompetensbehov och stärkt analys- och prognosarbete". Styrgruppen ska 
styra arbetet med framtagning av kompetensbehovsrapport. Gemensamt 
frågebatteri för kartläggningen av kompetensbehoven är framtagen och 
modell för hur kompetensrapporten ska se ut finns. 

Påbörja planera framtagandet av 
en framtidsspaning som ska 
presenteras våren 2024. 

Arbetet kommer att påbörjas under 2023 och sker då inom ramen för 
projektet "Nuläge och framtid: regionala kompetensbehov och stärkt 
analys- och prognosarbete". 

Regelbundna dialoger med 
företag och 
branschorganisationer för att 
fånga upp kompetensbehovet. 

Inom ramen för projektet "Nuläge & Framtid: Regionala kompetensbehov 
och stärkt analys- och prognosarbete" pågår dialog. Plan finns på 
gemensamt frågebatteri för att få fram kompetensbehov. Plan finns även 
på att dialoger med branscher kommer att genomföras under våren 2023. 

Tillsammans med relevanta 
aktörer genomföra en 
workshopserie. 

Ett kärnteam med representanter från Yrkeshögskolan (YH), Komvux och 
branschorganisationer från industrin har bildats utifrån erfarenheterna i en 
workshopserie inom projektet "Valideringslyft". Kärnteamet har pågående 
träffar och workshopseriens resultat är underlag till en inlämnad 
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Aktiviteter Analys 

projektansökan till Tillväxtverket. 

Undersöka möjligheten av att 
etablera en portal för det 
livslånga lärandet där det är 
tydligt för individ och företag 
var man kan validera, utbilda 
och kompetensutvecklas. 

Ett spår inom det livslånga lärandet är validering. Här har aktörer inom 
Komvux, YH och branschvalidering inom tillverkande industri uttalat ett 
behov av mer intern kommunikation mellan aktörerna än mot individ och 
företag som första steg. Denna process kommer att utvecklas i projektet 
"Valideringslyft" i Jönköpings län som startar 2023-01-01. Inget arbete 
mot en portal är initierat idag. 

Arbeta för ett system för 
kontinuerliga 
kompetensutvecklingsinsatser 
till genomförda 
branschvalideringar i linje med 
projektet Framtidssäkrad 
industris målsättning. 

Utifrån den samlade utvärderingen drar konsultföretaget Ramboll 
slutsatsen att projektet "Framtidssäkrad industri" har lyckats väl med att 
bidra till ett mer utvecklat och strategiskt kompetensförsörjningsarbete hos 
industriföretag. Utvärderingen av projektet visar att det har varit värdefullt 
att använda sig av den beprövade modell som utvecklats inom ramen för 
Svensk Industrivalidering (coachning utifrån fyra samtalsmetoden). Arbete 
utifrån modellen har bidragit till ett helhetsgrepp, där både anställda och 
företagsledningar har fått en bättre bild av hur företagets kompetensläge 
ser ut, vad som behövs för att täcka eventuella kompetensgap, samt hur 
företaget kan arbeta mer strategiskt med sin kompetensförsörjning 
framöver. Utvärderingen visar att flera anställda redan har fått nytta av 
sina kunskaper, bland annat genom nya uppgifter eller utökat ansvar. 

Ta del av och sprida Skolverkets 
projekt som handlar om att 
utveckla en SFI-utbildning som 
kombineras med praktik. 

Regional utveckling inväntar återkoppling från Skolverket. 

Regelbundna dialogmöten med 
yrkeshögskoleaktörer. 

Regional utveckling har återkommande träffar med 
yrkeshögskoleanordnare 2-3 gånger per år. Yrkeshögskoleanordnarna 
kommer att involveras i arbetet med projektet "Nuläge & Framtid: 
Regionala kompetensbehov och stärkt analys- och prognosarbete". 
I dialog med yrkeshögskoleanordnare har Regional utveckling även 
regelbundna möten med myndigheten för YH. Detta för att stödja 
yrkeshögskoleanordnarna i deras arbete men också för att kunna påverka 
myndigheten för YH. Nästa möte med myndigheten äger rum hösten 2023. 

Deltagande i 
Länsbildningsförbundets 
styrelse. 

Regional utveckling deltar på möten för att informera och byta 
erfarenheter. Under 2023 kommer ett arbete att initieras för att se över hur 
Regional utveckling kan kartlägga Jönköpings läns bildningsförbunds 
arbete och kopplingen till kompetensförsörjningsfrågorna. 

Kontinuerliga möten med olika 
representanter för Jönköping 
University i syfte att stärka 
kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling i länet. 

Regional utveckling har olika pågående dialoger med JU, till exempel med 
representanter för YH-utbildningen, forsknings- och utbildningsmiljön 
SPARK och planeringen av den nya tandläkarutbildningen. Flera möten 
med representanter för Almi, Science Park och JU om att utveckla 
samarbetet har genomförts och fortsätter även under kommande år. 

Arbeta för en nationell 
tandläkarutbildning och ett 
nationellt center för tandvård 
vid Jönköping University. 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) bedömning av den i våras inlämnade 
ansökan har nyligen offentliggjorts. JU värderar nu UKÄ:s bedömning. En 
ny reviderad ansökan förväntas lämnas in under 2023. 

Vi stöder och medfinansierar 
regionala projekt som har ett 
starkt integrationsfokus inom 
kompetensförsörjning. 

Arbetet att stödja aktörer som driver relevanta projekt med fokus på 
integration och kompetensförsörjning fortlöper enligt planering. Exempel 
på projekt som avslutats under året med detta fokus är "Räkna med mig!" 
och "Kompetensutveckling 360 grader". 
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Prioriterade delstrategier: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt 
lärande i hela länet. 

Aktiviteter Analys 

Regelbundna dialogmöten med 
kommunernas 
vuxenutbildningschefer. 

Dialogmöten med vuxenutbildningens tre noder i länet har skett inför 
ansökan av statsbidrag. Länsvuxrektorsnätverket har haft en träff i 
Gislaved. Regional utveckling hade en punkt i programmet som handlade 
om projektet "Valideringslyft". 

Kartlägga om det finns 
motsvarigheter till lärcentra i de 
kommuner som saknar 
lärcentra. 

Region Jönköpings län deltar i länsrektorsnätverk för vuxenutbildning och 
finns med i dialogen vid ansökan om statsbidrag för lärcentra. Jönköpings 
kommun har en pågående process om de ska starta ett lärcentra, deras 
arbete bevakas. 

Inspirera till att stöd finns för 
studerande att erhålla utbildning 
hos relevanta utbildningsaktörer 
i kommunala lärcentra. 

Under året har kontakt ägt rum med vuxenutbildningen i länet gällande 
ansökan om statsbidrag för lärcentra. Nytt för året är att Jönköpings 
kommun har lämnat in en ansökan för 2023. 

Följa upp projektet "Den 
digitala noden". 

Projektet som har medfinansiering från Regional utveckling avslutades 
sista december 2022. Arbete pågår att skriva en slutrapport som beräknas 
bli klar senast sista mars 2023. 

Delta i Länsbildningsförbundets 
styrelsemöten. 

Regional utveckling deltar regelbundet på möten och inhämtar aktuellt 
information, informerar om satsningar och försöker att matcha vad 
styrelsen beslutar i form av aktiviteter och insatser med pågående 
aktiviteter/utlysningar. 

En global Region 

Strategiska mål: 2035 är Jönköpings län ett internationellt konkurrenskraftigt 
län 

Prioriterade delstrategier: Bidra till att utveckla EU och övriga världen i en mer hållbar 
riktning. 

Aktiviteter Analys 

Grundläggande arbete för 
internationellt samarbete. 

En viktig förutsättning för att både bidra och dra nytta av internationellt 
samarbete är utgångspunkten i den regionala utvecklingsstrategin och dess 
delstrategier. I framtagande av program och handlingsplaner för EU:s 
strukturfonder under 2022 lyfts det internationella perspektivet in. Detta 
ger ökade förutsättningar att på sikt, utifrån till exempel smart 
specialisering och grön omställning, skapa internationella utbyten och 
erfarenheter. 

Att med utgångspunkt i 
värdskapet för Europa Direkt 
Jönköpings län informera om 
och bidra till Konferensen om 
Europas Framtid. 

Konferensen om Europas Framtid påbörjades 2021 och är nu avslutad. 
Europa Direkts funktion i Konferensen om Europas Framtid har främst 
varit att informera om möjligheten som detta initiativ ger för medborgare 
att visa på viken framtid de önskar i EU. Europa Direkt har uppmuntrat 
aktörer att genomföra evenemang och att ge inspel till den av EU 
upprättade plattformen för synpunkter och förslag. Europa Direkt har på 
eget initiativ skapat dialoger som legat till grund för inspel till plattformen. 
Detta har under 2022 skett till exempel genom Demokratisoppor och 
genomförandet av Model EU, ett rollspel för gymnasieungdomar, där två 
skolor från länet deltagit. Region Jönköpings län har, genom politisk 
representation, deltagit i EU-sakråd om konferensen arrangerat av 
Regeringskansliet. 
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Aktiviteter Analys 

Bidra med internationellt 
perspektiv i Agenda 2030-
samverkan i länet. 

Region Jönköpings län samordnar, tillsammans med Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, Agenda 2030-samverkan i länet. Detta bidrar till att öka 
förmågan att använda Agenda 2030 som utgångspunkt i det regionala 
utvecklingsarbetet. Agenda 2030 finns i en internationell kontext, vilket 
samverkansaktörerna bland annat inspirerats kring av Agenda 2030-
sekretariatet. I programarbetet inför EU:s nya programperiod har tydlig 
koppling gjorts till Agenda 2030 och dess möjlighet att skapa potential och 
vara riktmärke för regional utveckling. Detta kommer under hela 
programperioden att bidra till det internationella perspektivet i Agenda 
2030-samverkan i länet. 

Att skapa träffytor för dialoger 
utifrån ett EU-perspektiv med 
utgångspunkter i den regionala 
utvecklingsstrategin. 

Dialoger med fokus på besöksnäring och smart industri har genomförts 
med Brysselkontoret inom Småland, Blekinge och Halland. Dialogerna 
gav kunskapsökning kring kopplingar mellan EU-arenan och den regionala 
utvecklingsstrategin. Under 2022 har EU:s skogsstrategi och dess 
konsekvenser varit ett fokus i samarbetet i SBHSS. Detta har resulterat i 
ett gemensamt politiskt beslut av positionspapper för skog, vilket har 
använts som underlag för påverkan både nationellt och inom EU. EU-
perspektivet har lyfts i dialoger med länets kommuner. Mobilisering och 
information inför EU:s nya programperiod har skapat goda förutsättningar 
för träffytor med aktörer i länet. 

Prioriterade delstrategier: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys. 

Aktiviteter Analys 

Omvärldsbevakning av EU-
arenan utifrån prioriterade 
delstrategier i den regionala 
utvecklingsstrategin primärt 
genom Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 

Omvärldsbevakning har skett för att stärka påverkansarbetet i SBHSS. 
Detta har under perioden varit fokuserat på skog, energi, 
sammanhållningspolitik och digitalisering. 

Uppdatera utvalda relevanta 
delar av statistik utifrån 
socioekonomisk analys för 
Småland och Öarna. 

Den socioekonomiska analysen för SMÖ färdigställdes i maj 2020 och 
utgör underlag för framtagande av regional handlingsplan för ESF. Under 
framtagandet av handlingsplanen har analytiker knutna till regionerna i 
SMÖ gjort ytterligare inspel till arbetet utifrån förändringar som pandemin 
har genererat. Den regionala handlingsplanen beslutades av 
Övervakningskommittén för ESF i augusti 2022. De första utlysningarna 
med utgångspunkt i handlingsplanen genomfördes 2022 av Svenska ESF-
rådet. 

Att utifrån den regionala 
utvecklingsstrategin och dess 
prioriterade delstrategier 
utarbeta ett länsspecifikt 
dokument och att genom bland 
annat kontaktpersonsgrupp, 
chefsgrupp och styrgrupp bidra 
till den löpande dialogen inom 
samarbetet för Småland 
Blekinge Halland South 
Sweden. 

Länsspecifikt dokument tas årligen fram med utgångspunkt i den regionala 
utvecklingsstrategin. Dokumentet är framtaget och ligger till grund för 
arbetet på hemmaplan och för verksamhetsplanen för det gemensamma 
arbetet i SBHSS. Region Jönköpings län bidrar och tar del av det löpande 
arbetet och dialogen genom medverkan i kontaktpersonsgrupp, chefsgrupp 
och styrgrupp. 
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Prioriterade delstrategier: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU 
erbjuder. 

Aktiviteter Analys 

Mobilisering internt och externt 
med fokus på EU:s 
programperiod 2021-2027. 

Under perioden har aktiv medverkan skett vid framtagande av utlysningar 
inom ERUF och ESF. Informationsinsatser har riktats mot potentiella 
projektägare och dialoger kring idéer har genomförts. De första projekten i 
den nya programperioden har beviljats under perioden. 

Samordning i Småland och 
Öarna av uppdraget att ta fram 
operativt program för 
Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden 2021-2027. 

Regional utveckling samordnar arbetet i SMÖ sedan våren 2020. 
Erbjudande om att ta fram ett operativt program för ERUF kom från 
näringsdepartementet våren 2020. Ett första förslag levererades enligt plan 
i december 2020. Justeringar har sedan skett inför regeringsbeslut och 
därefter under förhandling med EU-kommissionen. Det operativa 
programmet för SMÖ godkändes av EU-kommissionen i november 2022. 
Komplettering kring smart specialisering kommer att göras under våren 
2023. 

Samordning i Småland och 
Öarna kring framtagande av 
regional handlingsplan för 
Europeiska Socialfonden. 

Regional utveckling samordnar arbetet i SMÖ sedan 2020. Erbjudandet 
om att ta fram en regional handlingsplan kom från 
arbetsmarknadsdepartementet i december 2021. Handlingsplan levererades 
enligt tidsplan till Svenska ESF-rådet i april 2022 och genomgick där en 
kvalitetsgranskning. EU-kommissionen beslutade om det nationella 
programmet för ESF under sommaren 2022. Övervakningskommittén för 
ESF godkände den regionala handlingsplanen för SMÖ i augusti 2022. 

Grundläggande arbete för att 
öka kunskap kring och förmåga 
att verka på och dra nytta av 
EU-arenan. En förutsättning är 
samordning, prioritering och 
specialisering på hemmaplan. 

Mobiliserande insatser har skett med fokus på EU:s strukturfonder där ett 
avgörande steg under perioden har varit EU-kommissionens godkännande 
om operativt program för ERUF. Påverkan på EU-arenan har genomförts 
gemensamt inom SBHSS med fokus på skog, energi, 
sammanhållningspolitik och digitalisering. 

Delta och sprida information om 
Europaforum som arrangeras i 
Halland inom samarbetet för 
Småland Blekinge Halland 
South Sweden. 

Europaforum arrangerades inom ramen för samarbetet inom SBHSS i maj 
2022. Politiker och medarbetare från Region Jönköpings län deltog. 
Information spreds till förtroendevalda genom nämnden för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet samt regionstyrelsen. Information spreds även 
via sociala medier, både genom Regional utvecklings kanaler och genom 
kanaler med utgångspunkt i värdskapet för Europa Direkt. 

Att bidra till EU-kommissionens 
kampanj Europa i min region 
för att visa på den nytta EU-
medel skapar för länets 
utveckling. 

I anslutning till Europadagen 9 maj genomfördes en kampanj i sociala 
medier med fokus på att lyfta nyttan som EU-medel skapar för länets 
utveckling. Särskild uppmärksamhet riktades mot React EU och satsningar 
som därigenom beviljats medel. Digital och grön omställning för länets 
företag var ett genomgående tema som exemplifierades av särskilda 
satsningar. 

Att genom värdskapet för 
Europa Direkt Jönköpings län 
tillhandahålla information kring 
EU-frågor. 

Region Jönköpings län har av EU-kommissionen beviljats värdskap för 
Europa Direkt fram till 2025. Genom uppdraget tillhandahålls information 
via webb, sociala medier, förfrågningar via mail och telefon samt genom 
evenemang såsom t.ex. Demokratisoppa med föreläsning och information i 
skolor. En utgångspunkt för värdskapet är att visa på samband mellan EU-
frågor och regionala utvecklingsfrågor. 
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Hållbarhet 
Strategiska mål: Klimatpåverkan från våra transporter ska minska 
och transportsystemet ska vara resurseffektivt. 

Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta - transporter 

Uppdrag: Under programperioden ska klimatpåverkan från privata resor till 
vårdinrättningar minska, genom digitala och samordnade vårdmöten och 
stimulerande av hållbara resealternativ. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla digitala vårdmöten så att patienten i 
ökad utsträckning kan få vård i hemmet. 

Spridning av digitala vårdmöten fortsätter. 

Utveckla samordningen av vårdbesök till och 
mellan våra sjukhus. 

Samordning av vårdbesök sker utifrån patienternas behov 
och verksamheternas möjlighet till samordning. 

Stimulera fler patienter att välja hållbara 
resealternativ till vårdinrättningar. 

Projekt för hur patienter ska kunna åka gratis med 
kollektivtrafiken till sjukvården via sin kallelse är tillsvidare 
pausat. 

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

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 CO2-utsläpp 
från tjänsteresor, 
inkl egna 
godstransporter per 
årsarbetare. 

0,624ton 
CO2/årsar

betare 

0,183ton 
CO2/årsar

betare 
 

Målet är uppfyllt. 

 
Växthusgasutsläpp 
från flyg. 

-10 % -67 % 
 

Målet är uppfyllt. 

 Andel förnybar 
energi i Region 
Jönköpings läns 
pool-, verksamhets- 
och transportbilar. 

40 % 50 % 
 

Målet är uppfyllt. 

 

Aktiviteter Analys 

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

Fordon och transportsätt väljs enligt riktlinjer vilket innebär 
att rätt fordon och rätt drivmedel används i hög grad. 

Ta fram en strategi för resfria möten. Strategi för resfria möten är framtagen och har beslutats i 
programstyrgrupp - IT. 
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Uppdrag: Vi ska stimulera våra medarbetare till att välja mer hållbara resealternativ 
för arbetspendling, med en målsättning att minska klimatpåverkan per anställd med 
30 procent under programperioden, jämfört med 2019. 

Aktiviteter Analys 

Uppmuntra medarbetare att resa hållbart 
genom att erbjuda förmånscyklar. 

Ny förmånsportal upphandlad och under införande. 
Förmånsportalen beräknas vara på plats under våren 2023 
och i den kommer det finnas möjlighet att teckna sig för 
förmånscykel. 

Erbjuda medarbetare gratis prova-på-perioder 
med kollektivtrafik. 

För att uppmuntra till att resa med kollektivtrafik erbjuds 
anställda i Region Jönköpings län 20 procents rabatt på 
månadskort hos Jönköpings länstrafik. Erbjudandet gäller 
fram till och med februari 2023 och kommer utvärderas när 
projektperioden är slut. Att erbjuda gratis prova-på-perioder 
från arbetsgivaren är inte möjligt då det klassas som 
löneförmån och blir förmånsbeskattat. 

Utveckla och erbjuda ett centralt system för 
samåkning till och från jobbet. 

Förslag finns på ett forum för samåkning på intranätet. 
Tyvärr stödjer inte nuvarande intranät detta så detta ligger 
som en utvecklingspunkt hos ITC i utvecklingen av 
intranätets funktionalitet. Aktiviteten ligger vilande tills dess 
systemstöd finns tillgängligt. 

Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar läkemedelskedja som med 
bibehållen patientnytta bidrar till att minska miljöpåverkan från 
läkemedel. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - läkemedel 

Uppdrag: År 2025 ska antal uthämtade antibiotikarecept per år vara högst 250 recept 
per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 8 procent jämfört med 2019. 
Rekvirerad antibiotika för slutenvård ska minska i enlighet med Stramas 
målsättningar. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Förskrivning av 
antibiotika i 
öppenvården 

250 
recept/100

0 inv 

231 
recept/100

0 inv 
 

Rikssnittet är nu över 250 recept per 1000 invånare och år 
och har ökat med 9 % medan Region Jönköpings län har 
ökat med 6,8 %. Region Jönköping län är nu den region 
som skriver ut fjärde minst antal antibiotikarecept per tusen 
invånare. Ökningen av förskrivna recept ses mest hos barn. 
Minst ökning ses i åldersgruppen 65+, och det är också de 
som står för den största förbrukningen i antibiotikarecept 
per tusen invånare. Primärvården står för den största 
ökningen, men de minskade mest under pandemin. Bland 
diagnoser som antibiotikabehandlats i primärvården ses 
störst ökning av luftvägsinfektioner. Urinvägsinfektioner är 
vanligast och står för en tredjedel av alla antibiotikarecept. 
Under året har tandvården och privatläkare minskat sin 
förskrivning. Sjukhusen har ökat sin förskrivning men inte i 
samma takt. Utomlänsförskrivningen ökar sakta över åren 
och står nu för 9 % av alla recept som förskrivs till vår 
befolkning. 
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Strategiska mål: Vi ska främja en hållbar livsmedelsproduktion, 
hälsosamma matvanor och en ökad självförsörjningsgrad. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö - livsmedel 

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

Aktiviteter Analys 

Kostpolicyn med tillhörande 
tillämpningsanvisningar ska implementeras 
och följas upp. 

Arbetet fortlöper med arbetsgruppen Råd för hållbara 
matvanor. Ny handlingsplan för 2023 är under framtagande. 

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

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - cirkulära materialflöden 

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

Aktiviteter Analys 

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

Kontinuerligt arbete pågår att använda förbrukningsmaterial 
som går att återvinna. 
Inköp valideras mot det som redan finns inköpt, exempelvis 
möbler, 
Nedre plan i Regionens hus är ett gott exempel på 
återanvändning av möbler. 

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

Aktiviteter Analys 

Återanvända inredning Befintlig inredning tas tillvara och vid nyanskaffning så 
kollas alltid möbelförrådet först före nybeställning 

Strategiska mål: Vår kapitalförvaltning ska vara socialt hållbar och 
bidra till minskat fossilberoende. 

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt - kapitalförvaltning 

Uppdrag: Den relativa klimatbelastningen från vår kapitalförvaltning ska minska 
jämfört med år 2019 och klimatbelastningen ska vara lägre än för jämförbara index. 

Mätetal Målvärde Resultat Analys 

 Klimatpåverkan 
kapitalförvaltning, 
ton CO2e/mnkr av 

 5,6ton 
CO2-

Det är generellt svårt att mäta klimatpåverkan i 
kapitalförvaltning då det saknas standard för hur detta ska 
ske. Av olika skäl har tre olika mätmetoder använts under 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys 

portföljens innehavs 
totala omsättning 

e/mnkr 
 

de senaste fyra åren. Det innebär att det inte går att dra 
några slutsatser av resultatet eftersom målsättningen är en 
minskning jämfört med basåret 2019, då en annan metod 
användes. 

Strategiska mål: Vår verksamhet styrs av värden kring jämlikhet, 
jämställdhet och ett normmedvetet förhållningssätt och bemötande. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - ett normmedvetet förhållningssätt och 
bemötande 

Uppdrag: Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska ingå i analyser, 
resursfördelning och beslutsfattande i organisationens verksamheter och projekt. 

Aktiviteter Analys 

Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom 
jämlikhets- och jämställdhetsintegrering för 
politiker, chefer, HR-partners, 
verksamhetsutvecklare, utvecklingsledare och 
andra strategiskt viktiga funktioner 

Utbildning om rättighetsbaserade arbetssätt pågår, med team 
och nyckelpersoner från regionledningskontoret. Planering 
för ökad jämställdhetsintegrering pågår. 

Se över, och vid behov komplettera, befintligt 
beslutsstöd och utbildningsutbud. 

Arbetet är påbörjat inom chefsrekrytering chefsförsörjning 

Följa upp jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar och 
förbättrar våra verksamheter, samt när vi 
beviljar finansiellt stöd och projektmedel. 

Utbildning i rättighetsbaserade arbetssätt pågår, med team 
från bl a regionledningskontoret (HR, Folkhälsa, Qulturum, 
Barnrätt). Planering för ökad jämställdhetsintegrering. 

Uppdrag: Samtliga medarbetare ska ha kunskap om vad normmedvetenhet och icke-
diskriminering innebär i praktiken. 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsanpassa stöd inom 
normmedvetenhet och icke-diskriminering för 
att ge medarbetarna de verktyg de behöver. 

En portal om jämlik verksamhet byggs upp, där 
normmedvetenhet är ett av huvudområdena. 

Anpassa befintligt stöd för förbättrings- och 
kvalitetsarbete till att omfatta 
normmedvetenhet. 

En portal om jämlik verksamhet byggs upp av Qulturum och 
Folkhälsa, där normmedvetenhet är ett av huvudområdena. 

Erbjuda coaching i normmedvetenhet och 
icke-diskriminering för verksamheter. 

Qulturum erbjuder löpande coaching i normmedvetenhet 
och icke-diskriminering för verksamheter. Samtidigt bygger 
vi nu en digital plattform med kunskapsunderlag, filmer och 
verktyg om jämlik verksamhet, där normmedvetenhet och 
icke-diskriminering är utgångspunkten. 
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Strategiska mål: Vi är en del av en samhällsutveckling som bygger 
på tillit, förtroende, delaktighet och ansvar. 

Framgångsfaktorer: Vi är till för alla - samhällsutveckling 

Uppdrag: Tillgänglighet ska vara ett prioriterat utvecklingsområde utifrån flera 
perspektiv – information och kommunikation, verksamhet och lokaler. 

Aktiviteter Analys 

Målgruppsanpassa stöd inom tillgänglighet för 
att ge medarbetarna de verktyg de behöver. 

Kommer att integreras i webbsida med stöd för jämlik 
verksamhet. 

Utöka användningen av universell utformning. Material är framtaget för att öka kunskap om vad universell 
utformning innebär och på vilka sätt man kan använda 
principen i sitt arbete, oavsett verksamhetsområde. 
Materialet finns tillgängligt på gemensam plattform för 
hållbar utveckling. Spridning sker på olika sätt bland annat 
vid kunskapsdagar. 

Sprida kunskap om hälsolitteracitet och 
användningen av verktyg som stödjer 
hälsolitteracitet. 

Webbsida om hälsolitteracitet på Folkhälsa-Sjukvårds-
webben. Hälsolitteracitet ingår i utbildningar kring 
kommunikation, bemötande och tillgänglighet, samt i den 
nya portalen om Jämlik verksamhet. 

Genomföra särskilda 
kompetensutvecklingsinsatser inom området 
funktionsnedsättningar och tillgänglighet för 
vårdpersonal, transportpersonal, politiker, 
verksamhetsutvecklare och andra strategiskt 
viktiga funktioner. 

Presentationsmaterial om normmedvetenhet och om 
normbreddande arbete är framtaget och finns på plattform 
hållbar utveckling. 

Uppdrag: Genomförandet och utvecklingen av våra tjänster och verksamheter ska 
ske i samverkan med våra kunder/dem vi är till för, med hänsyn till deras erfarenheter 
och upplevelser. 

Aktiviteter Analys 

Fortsätta utveckla arbetet med olika former av 
aktivt samskapande. 

Samskapande och medskapande med patienter och 
närstående ingår i flera av Region Jönköpings läns 
kvalitetsutvecklingsprogram. Samskapande är också en del i 
arbetet med att integrera rättighetsbaserade arbetssätt, 
särskilt genom rättighetsprinciperna delaktighet och 
inkludering. 

Fortsätta utveckla mötesplatser för inflytande, 
delaktighet och medskapande. 

Regionövergripande nätverk, viktig del i kvalitetsprogram. 

Ge stöd för samskapande genom coaching och 
verktyg åt verksamheter 

Samskapande ingår i flera utbildningsprogram som leds av 
Qulturum. 

Utveckla uppdraget som finskt 
förvaltningsområde genom ökad samverkan 
med den finska minoriteten i länet. 

I Region Jönköpings län är det bara Gislaveds kommun som 
är ett finskt förvaltningsområde. I Gislaved finns ett sedan 
länge långsiktigt samarbete med den finska minoriteten. 
Främst handlar det om regelbundna samrådsmöten, 
aktiviteter riktade till den finska minoriteten och 
informationsskrift som skickas till alla med finsk nationalitet 
eller de som angivit att de vill tillhöra den finska 
minoriteten. Sedan ett drygt år tillbaka finns ett samarbete 
mellan Region Jönköpings läns arbetsgrupp och Gislaveds 
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Aktiviteter Analys 

kommun. Kommunrepresentant ingår i Länsarbetsgruppen. 
Därigenom säkerställs ett nära samarbete och dessutom 
kompetensöverföring. 
Övriga kommuner i länet har inte något utvecklat samarbete 
med den finska minoriteten i sin kommun. En kartläggning 
pågår om huruvida kommunerna har följt lagstiftningen och 
tagit beslut om mål- och inriktning för sitt minoritetsarbete. 
Region Jönköpings län deltar även i det nationella nätverket 
Loris för att utbyta erfarenheter och dra nytta av andra 
regioners arbete. 

Uppdrag: Verksamheter och arbetsplatser främjar aktivt integration, inom ramen för 
strategier, planer och program. 

Aktiviteter Analys 

Utveckla arbetet med de nationella 
minoriteternas rättigheter. 

Arbetet med att konsolidera arbetssätt och strategi har 
genomförts. Ett första samrådsmöte med nationella 
minoriteter har genomförts. Utfallet bedöms som positivt 
och ett nytt samrådsmöte kommer att genomföras under 
första kvartaletår 2023. Till detta möte finns förhoppningar 
om att ytterligare kunna bredda samrådsgruppen. 
Arbetet sker genom två samordnade grupper, dels Regions 
Jönköpings läns arbetsgrupp samt genom Länsgruppen där 
representanter för Länsstyrelse, Jönköpings kommun och 
Gislaveds kommun ingår i samverkan med Regionens 
arbetsgrupp. 
En arbetsstrategi för 2023 är framtagen. I den finns ett 
förslag på att genomföra Minoritetsdagar på länsnivå för att 
visa på nationella minoriteters kultur, historia och 
traditioner. 
Arbetet med att leva upp till nationella minoriteternas 
rättigheter är ständigt pågående. Mycket handlar om att 
samverka och hitta former för att lyfta fram minoriteternas 
berättigade krav på medinflytande och sina rättigheter till 
språk- och kulturutveckling. 

Genomföra utbildningsinsatser för att öka 
kulturmedvetenhet 

Utbildningsinsatser har anordnats för Region Jönköpings 
läns verksamheter på förfrågan. Under hösten har två 
tillfällen genomförts (samarbete JU/vårdadmin-utb samt 
familjecentraler/En förälder blir till). 

Utveckla insatser för stöttning i 
språkutvecklingen i svenska språket på 
arbetstid hos medarbetare med utländsk 
bakgrund med önskemål och behov av detta. 

Påbörjas senare under planperioden 2021-2025. 
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Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 22-34 
Tid: 2023-02-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 27  
 
Verksamhetsplan - Budget 2023 
Diarienummer: RJL 2022/74 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

1. Anta verksamhetsplan 2023 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet (ANA) och lägga till handlingarna. 

2. Godkänna förslag till budgeterade anslag 2023 för nämndens 
centrala anslag samt för verksamhetsområde Regional utveckling, 
utbildning och kultur. 

Sammanfattning  
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget 
och verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025 angivit att respektive 
nämnd ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina 
verksamheter senast januari 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25 
• Verksamhetsplan 2023 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet (ANA)  

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Budget och verksamhetsplan 2023 - 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet  

Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Antar verksamhetsplan 2023 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet (ANA) och lägger till handlingarna. 

2. Godkänner förslag till budgeterade anslag 2023 för nämndens centrala 
anslag samt för verksamhetsområde Regional utveckling, utbildning och 
kultur. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och 
verksamhetsplan 2023 med flerårsplan 2024-2025 angivit att respektive nämnd ska 
konkretisera verksamhetsuppdrag och budget för sina verksamheter senast januari 
2023. 

Information i ärendet 
Inledning 
Regionstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Region Jönköpings läns 
angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas verksamhet. Regionfullmäktiges 
beslutade budget med verksamhetsplan 2023 anger utgiftsramar och 
verksamhetsmål som ska nås för Region Jönköpings läns samlade åtagande, oavsett 
vem som utför verksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet 
med förvaltningsbudget i vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras. 

Verksamhetsplanens utformning 
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region 
Jönköpings läns övergripande vision, värderingar samt strategiska mål arbetar 
Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard. 
 
Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens 
utveckling utifrån fem perspektiv: 
• Medborgare och kund 
• Process och produktion 
• Lärande och förnyelse 
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• Medarbetare 
• Ekonomi 
 
Verksamhetsplanen har utformats utifrån de perspektiv inom vilka nämnden har 
sina ansvarsområden. För varje perspektiv finns strategiska mål, framgångsfaktorer, 
uppdrag samt mätetal. 

Systemmätetal 
Regionfullmäktige har i budget 2023 utifrån strategiska mål fastställt systemmätetal 
med mål. I bifogade verksamhetsplan framgår aktuella systemmätetal samt hur ofta 
de följs upp. Regionfullmäktiges mål omfattar all den verksamhet som regionen 
finansierar oavsett om den utförs i egen regi eller genom alternativa producenter.  

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

Ekonomisk ram  
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2023 om budget till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet på 306 270 000 kronor.  
Budgeten fördelas mellan centrala anslag och verksamhet inom Regional 
utveckling, utbildning och kultur, enligt nedan. 
 
Regionstyrelsen och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram 
göra förändringar mellan utgiftsområden och verksamhetsområden, i de fall det är 
en del i att uppnå fullmäktiges beslutade budget med verksamhetsplan 2023. Utöver 
det har regionstyrelsen och nämnder befogenhet att inom ram göra förändringar till 
följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte 
behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige. 
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Total budget för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet. 
Tabell: Totalt anslag för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (tkr)  

 

Centralt budgeterade anslag 
Centralt budgeterade anslag avser utvecklingsmedel allmän regional utveckling 
samt politisk verksamhet.  
Tabell: Centrala anslag (tkr) 

 

Verksamhetsområde inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur 
Verksamhetsområdet erhåller budget inom utgiftsområdena utbildning, kultur, 
allmän regional utveckling och allmän service. 
Tabell: Anslag till Verksamhet inom Regional utveckling, utbildning och kultur (tkr) 

 

Rapportering/uppföljning 
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi 
enligt nedan.  
 
Regionstyrelse och nämnder ska genom månadsrapporter från förvaltningen 
löpande följa verksamhet och ekonomi. Efter april och augusti ska regionstyrelsen 
till regionfullmäktige återrapportera en delårsrapport med sammanfattning av hur 
verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk 

Utgiftsområde
Anslag beslut 
RF 2022-12-06

Anslag budget 
2023

Utbildning -54 791 -54 791
Kultur -183 369 -183 369
Allmän regional utveckling -63 032 -63 032
Politisk verksamhet -1 375 -1 375
Allmän service -3 703 -3 703
Summa -306 270 -306 270

Utgiftsområde
Anslag budget 

2023
Allmän regional utveckling -19 798
Politisk verksamhet -1 375
Summa -21 173

Utgiftsområde
Anslag budget 

2023
Utbildning -54 791
Kultur -183 369
Allmän regional utveckling -43 234
Allmän service -3 703
Summa -285 097
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helårsprognos. För helåret ska regionstyrelsen lämna årsredovisning till 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-25 
• Verksamhetsplan 2023 Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet (ANA)  

 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret, regiondirektören 
Regionledningskontoret, ekonomi 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Kerstin Hammar  
Ordförande ANA-nämnden Karin Hermansson 

Regional utvecklingsdirektör 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
(ANA) 
 
  

137



Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), Verksamhetsplan Nämnd  2(13) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Dnr RJL 2022/74 

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) 
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
© Region Jönköpings län, www.rjl.se 

 

  

138



Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), Verksamhetsplan Nämnd  3(13) 
 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................4 

Medborgare och kund ...........................................................................................................................6 

Strategiska mål: Bästa plats att växa upp, leva, verka och åldras på ................................................6 

Process och produktion ........................................................................................................................8 

Strategiska mål: Enklare vardag för invånare och medarbetare ........................................................8 

Strategiska mål: Bästa möjliga kvalitet ..............................................................................................9 

Lärande och förnyelse ........................................................................................................................11 

Strategiska mål: Bäst på att förbättra och förnya .............................................................................11 

Strategiska mål: Långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion ......................................................11 

Ekonomi ................................................................................................................................................13 

Strategiska mål: God och hållbar hushållning .................................................................................13 

Utökningar 2023 .............................................................................................................................13 

 

  

139



Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), Verksamhetsplan Nämnd  4(13) 
 

 

Inledning 
Verksamhetsplanen för Nämnden för Arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet (ANA) är framtagen 
utifrån fullmäktiges beslutade budget 2023. Verksamhetsplanen är utformad efter nämndens 
ansvarsområden med den struktur som finns i budget 2023.  

 

Jönköpings län - Sverige mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region 

Tillsammans med länets kommuner har Region Jönköpings län tagit fram en gemensam regional 
utvecklingsstrategi som sträcker sig fram till år 2035. Strategin ska leda till att Jönköpings län blir 
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla invånare ges förutsättningar att kunna 
trivas, utvecklas och må bra. Arbetet med att uppnå målen i strategin ska genomsyra all verksamhet. 

Utgångspunkten för den regionala utvecklingsstrategin är Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Dessa mål är integrerade i strategin och ska vara vägledande för en utveckling i riktning 
mot ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. 

Med en pandemi som pågått under flera år och krigsutbrott i Europa är det ofrånkomligt att Sverige 
och Jönköpings län påverkas. Detta medför stor osäkerhet inför framtiden både när det gäller det 
säkerhetspolitiska läget och ekonomiska förutsättningar. Ökade priser på bland annat energi, råvaror 
och livsmedel påverkar negativt såväl regionens egna verksamheter som näringslivet i stort. 

Utmaningarna måste hanteras skyndsamt för att undvika stagnation och företagsnedläggningar. Inom 
näringslivet behöver lärdomar från omställningar under pandemin tas tillvara. På samma sätt behöver 
Region Jönköpings län ta vara på kunskap om vad som är viktigt under en kris och hur samhället kan 
ställa om för att utvecklas till det bättre. Under pandemin började många medarbetare arbeta hemifrån. 
Då restriktionerna släpptes återgick vissa arbetsgivare till hur det var före pandemin, medan andra 
behöll ett mer flexibelt förhållningssätt. För att möta ett förändrat arbetsliv är digitalisering och 
tillgång till väl fungerande fibernät av avgörande betydelse. Detta för att möjliggöra distansarbete, 
studier och företagande i hela länet, men också för att länsinvånarna ska kunna ta del av kultur och 
andra samhällstjänster. 

Näringslivet i Jönköpings län präglas av en stark tillverkningsindustri. Dock råder brist på rätt utbildad 
arbetskraft vilket hämmar tillväxten. Därför behövs ett aktivt, målmedvetet arbete både för att möta 
näringslivets utmaningar och öka länets förmåga att attrahera nya invånare. Arbetet ska göras i nära 
samarbete mellan region, kommuner, näringsliv, föreningsliv, akademi och invånare. I bred samverkan 
formuleras mätbara mål, syftande till att stärka länets konkurrenskraft. Nya arbetssätt och lösningar 
ska prövas och testas, bland annat inom ramen för Smart specialisering. 

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i länet. Ett rikt kulturliv och en levande 
kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet och ger ökad turism och fler arbetstillfällen. 
Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin 
hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Kulturen har en given plats i arbetet med att öka intresset för 
Jönköpings län och för att göra länets kommuner mer attraktiva för både besökande och boende.  

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. 
Genom att gemensamt värna om kulturen och kulturutövares möjligheter blir kulturen en 
tillväxtfaktor. Under 2023 ska arbetet för länets kulturella och kreativa näringar intensifieras. Det 
senaste året har en revidering av den regionala kulturplanen genomförts i dialog med en mängd 
intressenter.  

Naturbruksskolorna ska vara ledande inom sina områden och i samarbete med akademi, 
forskningsinstitutioner och näringsliv ska ett kontinuerligt utvecklingsarbete främjas, syftande till att 
bidra till de gröna näringarnas utveckling. 

 Folkhögskolorna har en viktig roll när det gäller att ge människor en andra chans till vidare studier, att 
möta människors unika behov och förutsättningar, samt att bidra till det livslånga lärandet. 
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Förklaring till symboler i rapporten 

     - Mätetal beslutade av Regionfullmäktige 
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Medborgare och kund 
Strategiska mål: Bästa plats att växa upp, leva, verka och åldras på 

Framgångsfaktorer: Nöjda kunder och intressenter 

Mätetal Periodicitet Målvärde 
2023 

 Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan) År 2 

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

År 3 % 

Framgångsfaktorer: God och jämlik hälsa 

Uppdrag Beskrivning 

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

Kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande 
genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft. Verksamheten 
ska delta i kunskapsutvecklingen med aktiviteter kopplade till 
kulturens roll för god hälsa. 

Framgångsfaktorer: Vitalt och tillgängligt kulturliv 

Uppdrag Beskrivning 

Öka nyttjandegraden av våra 
besöksmål av länsbor. 
 
 
 

Livsstilsfaktorer värderas högt av både kvinnor och män när det 
gäller en attraktiv livsmiljö. Det handlar om faktorer som ett rikt 
och varierat kulturliv och god tillgång till fritidsaktiviteter. 
Undersökningar visar att för både gruppen landsortsbor och 
gruppen stadsortsbor är det av avgörande betydelse om det finns 
tillgång till konserter och andra typer av kulturevenemang i 
närområdet för valet att bo kvar, respektive flytta till en landsort 
(mindre tätort eller landsbygd). Ett rikt och varierat kulturliv är 
därmed inte bara viktigt för att länets nuvarande befolkning ska 
uppleva länet som attraktivt. Det är också av central betydelse för 
att länet Över tid ska länet upplevas som attraktivt även för unga 
människor, både de som bor här idag och de som bor i större städer. 

Få länets invånare som våra bästa 
ambassadörer. 
 
 

Ett rikt och varierat kulturliv är inte bara viktigt för att länets 
nuvarande befolkning ska uppleva länet som attraktivt. Det är också 
av central betydelse för att länet över tid ska upplevas som 
attraktivt för unga människor, både de som bor här idag och de som 
bor i större städer. 

Kultur - Stärka barn och ungas 
möjlighet att ta del av och skapa kultur 
i Jönköpings län. 
 

Region Jönköpings län ska vara bästa plats att växa upp på. Kultur 
till och för barn och unga är prioriterat. Alla barn har demokratisk 
rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att utvecklas. 
Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att det finns en 
mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga. 

Kultur - Utveckling av kulturens 
infrastruktur i länet. 
 

Genom kunskap om hur kulturens infrastruktur ser ut i länet ger det 
en bättre bild av hur förutsättningarna för hur det fria kulturlivet ser 
ut och därigenom få det underlag var stöd och resurser behövs. 

Kultur - Utveckla, stödja och främja 
det fria kulturlivet 

Länets fria kulturliv är en förutsättning för att skapa ett brett utbud 
med en mångfald av kulturupplevelser i hela Jönköpings län. 
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Uppdrag Beskrivning 

Kultur - Utveckla former som ger alla 
möjligheter att delta i och ta del av 
kulturliv och kulturupplevelser. 
 

Insatser genom bidragsgivning, dialoger och nätverk. Samt att 
SMoT har ett länsuppdrag inom musik, teater och dans och ska 
verka i länets samtliga kommuner. 

Kultur - Under 2023 ses principerna för 
prissättningen vid Kulturhuset Spiras 
över. 

Inför budget 2024 ska principerna för prissättningen vid 
Kulturhuset Spira ses över. Nuvarande priser och principer 
fastställdes av regionfullmäktige i samband med budgetbeslutet för 
2023. 

 

Mätetal Periodicitet Målvärde 
2023 

 Publik Smålands Musik och Teater Tertial 70 000 

 Publik vid föreställningar för barn och ungdom Tertial 25 000 

Framgångsfaktorer: Ett demokratiskt och jämställt samhälle 

Uppdrag Beskrivning 

Utveckla arbetet med att minska 
oskäliga skillnader i samhället som 
beror på kön, sexuell läggning eller 
etniskt ursprung. 

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings 
län det nationella uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv 
i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala 
tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering och är en 
politisk strategi som Sverige har jobbat efter sedan 1994. 
Förutsättningar för kvinnor behöver bli mer jämställda: 
Arbetsgivare ska sätta lön efter kompetens, inte kön. Fler kvinnor 
ska få förutsättningar att starta och driva företag. Fler kvinnor 
behöver också finnas i styrelser och få bidra till innovation. 
Kunskaper i det svenska språket är en viktig nyckel in på 
arbetsmarknaden och samhället. Region Jönköping ska därför 
samverka med övriga samhällsaktörer för bättre språkutbildning. 

Löpande insamling av data för att följa 
utvecklingen för att säkerställa att 
jämställdhetsmålen nås. 

Jönköpings län ska sträva efter jämlikhet i levnadsvillkor och det 
aktiva deltagandet i samhällslivet för alla människor i länet. 
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Process och produktion 
Strategiska mål: Enklare vardag för invånare och medarbetare 

Framgångsfaktorer: Utveckling av arbetssätt och digitala tjänster 

Uppdrag Beskrivning 

Upprätta testbäddar för länets 
kommuner för att stödja hållbar digital 
utveckling. 
 

Kommuner och regioner är mitt i en förändringsresa för att 
tillhandahålla välfärd på helt nya och smartare sätt. Digitalisering är 
aldrig ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och likvärdig vård 
och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess och en 
effektiv och innovativ välfärd.  

Utveckla formerna för att skapa en 
effektiv, hållbar och innovativ välfärd 
inom arbetet för 
digitaliseringsstrategin. 

Formerna utvecklas för digitaliseringsstrategin för att skapa en 
effektiv, hållbar och innovativ välfärd inom arbetet för 
digitaliseringsstrategin.  

Kultur - Utveckla och främja 
digitaliseringens möjligheter för 
genomförande och spridning av kultur. 
 

Genom att utveckla och främja digitaliseringens möjligheter för 
genomförande och spridning av kultur kan genom föras så fler får 
kunskap och möjlighet att ta del av kultur i länet. 

Framgångsfaktorer: Samverkan med andra aktörer 

Uppdrag Beskrivning 

Ta fram en regional utbildningsstrategi 
utifrån hela länets behov. 

Region Jönköpings län ska samverka med länets kommuner för att 
kartlägga vilka insatser som behövs och tillsammans med 
kommunerna ta fram en regional utbildningsstrategi utifrån hela 
länets behov. 

Ta initiativ till att skapa ett 
kompetensråd. 

Region Jönköpings län ska ta initiativ med berörda parter för att 
skapa ett kompetensråd bestående av näringsliv och fackföreningar 
för att stärka kompetensförsörjningen i Jönköpings län. 

Kultur - Skapa bättre förutsättningar att 
verka som professionell kulturutövare i 
länet. 

Verksamheten ska förbättra förutsättningarna för ett rikt kulturliv i 
länet och stimulera utvecklingen av densamma. Det ska ske i dialog 
med och mellan civilsamhället och länets kulturaktörer. 
Verksamheten har i uppdrag att vara främjande, kunskapsbärande 
och bildande. För varje konstområde ska det finnas konsulenter 
som ansvarar för främjandeuppdraget. Kulturutveckling ansvarar 
för att utveckla de stöd som utgår till kulturlivet. 

Kultur - Utveckla hållbara strukturer 
för samråd, samverkan och dialog 
mellan aktörer inom kulturområdet. 

I verksamhetens uppdrag ingår också att svara för forum och möten 
för dialog mellan kulturaktörerna och Region Jönköpings län. 
Samråd och samverkan med länets kommuner, civilsamhället, 
studieförbund, fria kulturutövare och institutioner är en central del 
av verksamheten.  

Kultur - En hållbar utveckling i 
Sydsverige till förmån för hela landet. 

Bidra till att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för 
hela landet genom att samverka inom ramen för Regionsamverkan 
Syd (RSS). 

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

Skapa och genomföra forum där samtal förs kring yttrandefrihet, 
mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter. 
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Uppdrag Beskrivning 

Nomineringar till programråd för 
yrkesprogram inom gymnasieskolan. 

Region Jönköpings län ska vara aktiv och samordna arbetet för 
nomineringar till programråd för yrkesprogram inom 
gymnasieskolan. Programråden stärker samarbetet mellan 
gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre 
ska motsvara arbetslivets behov. Programråden behöver ha bra 
representation från länet för att matcha behoven på 
arbetsmarknaden. 

Strategiska mål: Bästa möjliga kvalitet 

Framgångsfaktorer: Säker verksamhet 

Uppdrag Beskrivning 

Utbildning - Utveckla formerna för att 
livsmedel som producerar på våra 
naturbrukscentrum kan användas i 
Region Jönköpings läns 
livsmedelsförsörjning. 

Under 2022 har en förstudie i projektform genomförts angående 
återtag av livsmedel inom Regions Jönköpings läns 
livsmedelsförsörjning. Under 2023 ska förutsättningarna och 
möjligheterna för detta undersökas och förhoppningsvis utmynna i 
ett pilotprojekt som fokuserar på de tre sjukhusens måltidsservice 
till patienter och restauranger. 

Framgångsfaktorer: Utveckla förmågan att dra nytta av de resurser som EU 
erbjuder 

Uppdrag Beskrivning 

(ANA,TIM) Genomföra satsningar och 
samarbeten för att informera om EU 
och om EU:s fonder. 

Den internationella policyn slår fast att Region Jönköpings läns 
internationella arbete ska främja den regionala utvecklingen och 
främja Region Jönköpings läns olika verksamheteter. Region 
Jönköpings län är genom sina kunskaper och nätverk en resurs för 
länet vad gäller EU-finansiering och projektstöd. 

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

Delta i interregionala, nationella och internationella 
samverkansforum och nätverk. 

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov 

Uppdrag Beskrivning 

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

Målet är att eleverna ska slutföra sin utbildning med godkänd 
examen inom tre år. För att få slutbetyg från gymnasieskolan krävs 
att eleven fått betyg i alla kurser som ingår i programmet. 

Utbildning - Deltagarna inom 
folkhögskolan ska slutföra sina kurser. 

Målet är att deltagarna ska slutföra påbörjade kurser. 

Utbildning - Utbildningar anpassade 
efter näringens behov ska erbjudas. 
 
 

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

Utbildning - Ett attraktivt och 
framtidsinriktat utbildningsutbud. 
 

Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet 
på naturbruksskolorna och folkhögskolorna, anpassat efter 
befolkningens och arbetsmarknadens behov 

 

Mätetal Periodicitet Målvärde 
2023 

 Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför sin utbildning med 
godkänd examen 

År 90 % 

 Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan År 90 % 
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Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: Bäst på att förbättra och förnya 

Framgångsfaktorer: Förbättringskunskap 

Uppdrag Beskrivning 

Kultur - Främja utveckling av berörda 
konst- och bildningsområden. 

Genom kunskapsöverföring och stödjande insatser främja 
utveckling av berörda konst- och bildningsområden, med och 
mellan civilsamhället, kulturell verksamhet och konstnärliga 
utövare i länet. 

Framgångsfaktorer: Professionell kunskap 

Uppdrag Beskrivning 

Utbildning - Tillvarata den 
pedagogiska kompetensen. 

Målet är att samtliga tillsvidareanställda lärare inom 
gymnasiegemensamma ämnen ska ha lärarlegitimation. 

 

Mätetal Periodicitet Målvärde 
2023 

 Andel behöriga lärare År 100 % 

Strategiska mål: Långsiktigt hållbar och innovativ tillväxtregion 

Framgångsfaktorer: Innovationsstödjande arbete 

Uppdrag Beskrivning 

Utveckla formerna för att tillämpa 
aktuell forskning. 

I samverkan med forskningsinstitutioner utveckla formerna för att 
tillämpa aktuell forskning, utveckla forskningsinsatser eller 
testbäddar i arbetet med den regionala utvecklingen. 

Stödja utvecklingen av ett hållbart, 
diversifierat och kunskapsintensivt 
näringsliv i hela länet genom smart 
specialisering. 
 

Den av regionfullmäktige antagna Smarta specialiseringsstrategin 
tar sin utgångspunkt i länets utvecklingsmöjligheter och ger 
innovation ett tvärsektoriellt perspektiv. Akademins roll, genom 
utbildning och forskning, är mycket betydelsefull för länets 
samlade vitalitet och kreativitet. Förmåga till förnyelse och att 
tillvarata ny kunskap och teknologi är central i dagens samhälle. 

Arbeta för att fler företag ägs av 
kvinnor eller där VD:n är en kvinna. 

Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket behöver ändras och 
företagsledarna är i huvudsak svenskfödda män varför 
företagsamheten behöver bli mer jämlik och diversifierad. 

Arbeta för att öka andelen kvinnor i 
bolagsstyrelser. 

Nyföretagandet är relativt andra län lågt, vilket behöver ändras och 
företagsledarna är i huvudsak svenskfödda män varför 
företagsamheten behöver bli mer jämlik och diversifierad. 

Arbeta för att fler företag startas och 
stimulera nya näringar. 

Förändringstakten är hög och tekniska innovationer driver 
utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat 
samhälle. Företag ställs inför globala och nationella utmaningar på 
en internationell arena och utsätts för allt hårdare konkurrens. 
Innovation och ökad kompetens är nyckeln till framgång. 

Stödja affärs- och kompetensutveckling 
för företagare på landsbygden. 
 

Förändringstakten är hög och tekniska innovationer driver 
utvecklingen mot ett mer automatiserat, robotiserat och digitaliserat 
samhälle. Företag ställs inför globala och nationella utmaningar på 
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Uppdrag Beskrivning 

en internationell arena och utsätts för allt hårdare konkurrens. 
Innovation och ökad kompetens är nyckeln till framgång. 

Framgångsfaktorer: Arbeta proaktivt med omvärldsanalys 

Uppdrag Beskrivning 

(ANA,TIM) Ta fram ett ramverk för 
uppföljning och analys för grön 
omställning. 

Ett ramverk för uppföljning och analys tas fram för grön 
omställning kopplad till den regionala utvecklingsstrategin. 

(ANA,TIM) Utarbeta verktyg för 
uppföljning och utvärdering. 

Region Jönköpings län ska utarbeta verktyg för uppföljning och 
utvärdering med fokus på det de regionala utvecklingsåtgärderna 
effekter i länet på en aggregerad nivå. 

(ANA,TIM) Utveckla analys- och 
prognosarbetet. 
 

Region Jönköpings län ska utveckla analys- och prognosarbetet för 
att säkerställa utgångspunkterna för det regionala 
utvecklingsarbetet. 

Framgångsfaktorer: Etablera jämlika möjligheter till utbildning och livslångt 
lärande i hela länet 

Uppdrag Beskrivning 

Årlig prognos över kompetensbehov i 
länet på kort och lång sikt. 

En årlig prognos ska presenteras över kompetensbehov i länet på 
kort och lång sikt. Särskilt uppmärksamma kompetensnivå på 
kommunal och delregional nivå. En framtidsspaning tas fram en 
gång per mandatperiod. 

Konkretisera den roll som 
folkbildningens aktörer kan spela i det 
regionala 
kompetensförsörjningsarbetet. 

Företag och offentlig sektor har problem med att rekrytera och hitta 
rätt kompetens. Det behöver inte vara så, utan alla människors 
potential borde kunna tillvaratas på arbetsmarknaden. Regional 
kompetensförsörjnings ambition är att matchningen mellan 
näringslivets och den offentliga sektorns rekryteringsbehov och 
arbetskraftens kompetens är hög. 

Kartlägga hur länets kommuner arbetar 
med lärcentra och hur Region 
Jönköpings län kan stödja arbetet. 

Region Jönköpings län har i egenskap av att vara en regionalt 
utvecklingsansvarig aktör (RUA) ett särskilt ansvar för att stärka 
den regionala kompetensförsörjningen. Regionerna ska inom ramen 
för sitt tillväxtarbete fastställa mål och prioriteringar för det 
regionala kompetensförsörjningsarbetet. I uppgiften ska det även 
ingå att tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov 
inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt. 

Arbeta för att det livslånga lärandet 
möjliggörs genom olika lokala och 
regionala modeller. 
 
 

Region Jönköpings län ska arbeta för en väl fungerande 
arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning. Region 
Jönköpings län arbetar med att stärka kopplingen mellan skola-
arbetsliv, utbildning och arbetslivets kompetensbehov samt 
kompetensutveckling som stärker individens ställning på 
arbetsmarknaden och näringslivets omställningsbehov. 
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA), Verksamhetsplan Nämnd  13(13) 
 

 

Ekonomi 
Strategiska mål: God och hållbar hushållning 

Framgångsfaktor Kostnadseffektiv verksamhet 

Mätetal Periodicitet Målvärde 
2023 

 Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

 Prognos Tertial 0 tkr 

 

Utökningar 2023 

Förändring jämfört med budget 2022, totalt 

Miljoner kronor 2023 2024 2025 Kommentar/hänvisning till uppdrag 

Animationsutbildning Sörängen -1,5 -1,5 -1,5 Sörängens folkhögskola har idag en tvåårig 
animationsutbildning men vill etablera en 
treårig praktisk utbildning. Denna utbildning 
kan då också utgöra stommen för att skapa 
ett nationellt center för animation. Genom 
att erbjuda ett tredje studieår ger det 
deltagarna en mer grundlig utbildning 
eftersom animation i sig är ett hantverk som 
kräver tid och fördjupning. 

Kulturplan --6 -6 -6 Flera uppdrag finns kring kulturplan. 

Företagsjouren -0,5 -0,5 -0,5 Företagsjourens budgetram har legat fast 
sedan den övertogs av Regionförbundet. Det 
är oroliga tider och Företagsjourens 
verksamhet kommer därför att få en ökad 
belastning kommande år. 

Regionala utvecklingsmedel -3 -3 -3 Utifrån tidigare beslut i budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2024. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 22-34 
Tid: 2023-02-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 28  
 
Intern kontrollplan 2023 - Nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2022/3333 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Fastställa intern kontrollplan för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet för 2023. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns riktlinjer för intern kontroll gäller för Region 
Jönköpings läns verksamhet i sin helhet samt för regionens helägda bolag. 
Nuvarande riktlinjer gäller från verksamhetsåret 2023. 
 
I Kommunallagen 6 kap 6§ fastställs vidare att nämnderna ska, var och en 
inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal 
angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon annan. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2023-02-03 
• Intern kontrollplan 2023 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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MISSIV 1(2) 

 2023-02-03 RJL 2022/3333 

  

 

  
  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Intern kontrollplan 2023 för nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet  
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Fastställer intern kontrollplan för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet för 2023. 

Sammanfattning  
Region Jönköpings läns riktlinjer för intern kontroll gäller för Region Jönköpings 
läns verksamhet i sin helhet samt för regionens helägda bolag. Nuvarande 
riktlinjer gäller från verksamhetsåret 2023. 
 
I Kommunallagen 6 kap 6§ fastställs vidare att nämnderna ska, var och en inom 
sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 
1 § har lämnats över till någon annan. 

Information i ärendet 
Syftet med riktlinjen är att systematisera arbetet med intern kontroll samt beskriva 
hur Region Jönköpings län ska arbeta för att upprätthålla en tillräcklig intern 
kontroll.  
 
Intern kontroll ingår i styrningen och är en del av ledningssystemet. Utöver de 
årliga intern kontrollplanerna som beslutas av styrelse, nämnder och bolag sker 
styrning och intern kontroll via månadsuppföljningar, delårsrapporter och 
årsredovisning. Genom dessa kontrolleras att:  
 

• tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som fullmäktige 
och styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i form av 
verksamhetsmål och ekonomiska ramar. 

•  verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden. 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/3333 

 
 

 

 
 
Enligt styrelsens och nämndernas reglementen ska respektive styrelse och nämnd 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Styrelse och nämnder ansvarar för att ha en process 
för intern kontroll samt att de följer fastställda riktlinjer för arbetet med intern 
kontroll. Styrelse och nämnder är även skyldiga att åtgärda brister som 
framkommer i den interna kontrollen. 
 
Intern kontrollplanen för styrelse, nämnder och bolag ska bygga på riskanalyser 
som genomförts för de verksamhetsområden som ingår i respektive 
styrelses/nämnds/bolags ansvarsområden. Regionstyrelse, nämnder och bolag 
beslutar årligen om sina egna intern kontrollplaner enligt gällande riktlinje.  
 
Kontrollmomenten i årets internkontrollplan genomförs och avrapporteras till 
ansvarig direktör och regiondirektör löpande enligt fastställd intern kontrollplan. 
En sammanfattning över föregående års genomförda kontrollmoment rapporteras 
till regionstyrelse, nämnder och bolag i februari enligt gällande riktlinje. 
 
Förslag till intern kontrollplan 2023 för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet framgår av bilaga. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2023-02-03 
• Intern kontrollplan 2023 

Beslut skickas till 
Regional utveckling 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Anna-Gun Grännö  
Ekonomichef 
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BILAGA 1(3)  
  

 
  
  
  
  

 

 

Intern kontrollplan för Nämnden för Arbetsmarknad, 
Näringsliv och Attraktivitet 2023 
Lagstiftning 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap. § 6 ska nämnderna var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten.  
 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Riktlinje 
Region Jönköpings län (RJL) har en riktlinje gällande intern kontroll som gäller 
för verksamheten i sin helhet samt för regionens helägda bolag. Syftet med 
riktlinjen är att systematisera arbetet med intern kontroll samt beskriva hur Region 
Jönköpings län ska arbeta för att upprätthålla en tillräcklig intern kontroll. 

Definition och syfte 
Med begreppet intern kontroll1 avses de strukturer, system och processer som 
bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i 
enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. En bra och 
tillräcklig intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som 
hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt.  

Intern kontroll bidrar till: 
o Att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och 

stabilitet. 
o Att informationen och rapporteringen om verksamheten och 

ekonomin är tillförlitlig och rättvisande. 
o Att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal m.m. 

 
Intern kontroll ingår i styrningen och är en del av ledningssystemet.  
Utöver de årliga intern kontrollplanerna som beslutas av styrelse, nämnder och 
bolag sker styrning och intern kontroll via månadsuppföljningar, delårsrapporter 
och årsredovisning. Genom dessa kontrolleras att:  

o tjänster produceras som uppnår och tillgodoser de behov som 
fullmäktige och styrelse/nämnder angivit i budget/verksamhetsplan i 
form av verksamhetsmål och ekonomiska ramar. 

o verksamheten håller en hög kvalitet och produktivitet i förhållande till 
jämförbara organisationer i omvärlden. 

 
1 SKR:s skrift Intern kontroll - för förtroende, trygghet och utveckling, 2018 
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 BILAGA 2(3) 

 
 

 

Region Jönköpings läns styrmodell, Balanced Scorecard, är ett hjälpmedel för 
både planering, uppföljning och återkoppling innehåller bl.a. strategiska mål, 
framgångsfaktorer och systemmätetal. Utifrån resultatet formuleras 
handlingsplaner för förbättringar och eventuella behov av resursförändringar. 
Systemmätetalen redovisas och följs upp i månadsuppföljningar, i delårsrapporter 
och i årsredovisningen. 
Regionstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt följa övriga nämnders verksamhet 
och ekonomi. Nämnd med låg måluppfyllelse avseende systemmätetal, oavsett 
perspektiv inom Balanced Scorecard, ska i samband med att delårsrapport per 
april respektive augusti i protokollet till ärendet beskriva vilka åtgärder nämnden 
vidtagit eller avser att vidta i syfte att nå förbättrad måluppfyllelse.  

Ansvar och arbetssätt 
Enligt styrelsens och nämndernas2 reglementen ska respektive styrelse och nämnd 
tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. Styrelse och nämnder ansvarar för att ha en process 
för intern kontroll samt att de följer fastställda riktlinjer för arbetet med intern 
kontroll. Styrelse och nämnder är även skyldiga att åtgärda brister som 
framkommer i den interna kontrollen. 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets internkontrollplan har 
tagits fram utifrån berörda verksamhetsområdes risk- och väsentlighetsanalyser, 
resultat av tidigare genomförda kontrollmoment och övergripande diskussioner 
inom Regional utveckling (RU).  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets 
internkontrollplan för 2023 

Kontrollmoment Syfte/frågeställning Metod/Genomförande 
 
Ansvarig för 
genomförande och 
tidpunkt för 
rapportering 

Berörda 
verksamhetsområden 

Riskbedömning 
utifrån 
sannolikhet och 
konsekvens 

Bidrag/stöd Säkerhet och 
objektivitet i 
handläggning samt 
utbetalning av 
bidrag, såväl i 
projektprocessen 
som i stöd till 
civilsamhället. 
Korrekt 
myndighetsutövning. 
 

Uppföljning av 
processerna kring 
handläggning och 
utbetalning av olika 
bidrag kommer att ske 
genom stickprov under 
året.  
 
Ekonomichef/controller/ 
projektstrateg 
 
Rapportering i 
december. 

Hela Regional 
utveckling 

Mindre 
sannolik/kännbar 

Jäv och mutor Att anställda inte 
känner till Region 
Jönköpings läns 
policy samt att 
mottagandet av 
gåvor/jäv kan leda 
till felaktiga beslut 
och utbetalningar. 
 

Uppföljning sker genom 
enkät och intervjuer. 
 
Verksamhetskontroller 
på 
Regionledningskontoret 
 
Rapportering i 
december.  

Hela Regional 
utveckling 

Mindre 
sannolik/kännbar 
 

     

 
2 Nämnd för folkhälsa och sjukvård, Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö samt Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
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Kontrollmoment Syfte/frågeställning Metod/Genomförande 

 
Ansvarig för 
genomförande och 
tidpunkt för 
rapportering 

Berörda 
verksamhetsområden 

Riskbedömning 
utifrån 
sannolikhet och 
konsekvens 

Personalförsörjning 
nyckelkompetenser 

Kompetensbrist vid 
vakanser och 
sjukskrivningar. 
Svårigheter att ingen 
kan utföra arbetet 
om nyckelpersoner 
ej är i tjänst. 
 

Uppföljning av 
rekryteringar och 
frånvaro under året. 
 
HR-chef/HR-
partner/ansvariga chefer 
 
Rapportering i 
december. 

Hela Regional 
utveckling 

Sannolik/allvarlig 

Elever med behov 
av särskilt stöd 

Risk vid bristande 
information vid 
överlämnande 
mellan skolor utifrån 
elevperspektivet. 

Genomgång efter 
höstterminens start.  
 
Verksamhetschef/rektor 
på naturbruksskolorna  
 
Rapportering senast i 
december. 

Tenhults 
naturbruksgymnasium 
och Stora Segerstads 
naturbrukscentrum 

Möjlig/allvarlig 

Uppföljning av 
tidigare 
genomförda 
kontrollmoment 
 
Detta moment är 
inte aktuellt för 
ANA 2023. 
Uppföljning av 
kontrollmoment 
sker ca 2 år efter 
genomförandet. 
Den 
regionövergripande 
intern 
kontrollplanen för 
2021 följs upp 
centralt av 
regionlednings-
kontoret. 
 

Syftet är att följa upp 
vilka åtgärder som 
vidtagits utifrån 
givna 
rekommendationer i 
tidigare rapporter 
och uppdrag från 
ansvarig direktör. 

   

Rapportering av kontrollmoment i nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets 
internkontrollplan 2023 
Varje genomfört kontrollmoment redovisas i en skriftlig rapport enligt ovan 
tidplan till ansvarig direktör och till regiondirektören. Rapporterna publiceras på 
intranätet efter överlämnade till ansvarig direktör/regiondirektören. 
Slutredovisning och sammanfattning av genomförda kontrollmoment för 2023 
återredovisas till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i 
februari 2024. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 22-34 
Tid: 2023-02-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 29  
 
Fördelning av statsbidrag till regional 
kulturverksamhet 2023 
Diarienummer: RJL 2022/2596 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Godkänna förslag till fördelning av statsbidrag och vissa regionala 
bidrag inom kultursamverkansmodellen.  

Sammanfattning  
Kulturrådet har för 2023 beviljat Region Jönköpings län 45 724 tkr i bidrag 
till Kultursamverkansmodellen att fördelas i enlighet med förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag. I jämförelse med 2022 års 
statsbidrag, har Kulturrådet ökat bidraget till Region Jönköpings län med 1 
307 tkr. Den regionala budgeten har förstärkt med 4 %.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-02 
• Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 

2023 inom ramen för kultursamverkansmodellen, RJL2022/2596 
• Framställan om statliga medel till regional kulturverksamhet inom 

kultursamverkansmodellen 2023, RJL2022/2596 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 2023-02-02 RJL 2022/2596 

  

 

  
  

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Fördelning av statsbidrag och vissa 
regionala bidrag till 
kultursamverkansmodellens verksamheter 
för 2023 
Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

• Godkänner förslag till fördelning av statsbidrag och vissa regionala bidrag 
inom kultursamverkansmodellen  

Sammanfattning  
Kulturrådet har för 2023 beviljat Region Jönköpings län 45 724 tkr i bidrag till 
Kultursamverkansmodellen att fördelas i enlighet med förordningen (2010:2012) 
om fördelning av vissa statsbidrag. I jämförelse med 2022 års statsbidrag, har 
Kulturrådet ökat bidraget till Region Jönköpings län med 1 307 tkr. Den regionala 
budgeten har förstärkt med 4 %.  

Information i ärendet 
En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om en 
kulturplan har upprättats av regionen och kulturplanen överensstämmer med 
förordningen. Ändamålet med bidraget är att bidra till att de nationella 
kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala 
prioriteringar och variationer.  
 
Kulturrådet har i enlighet med förordningen om statsbidrag till regional kultur- 
verksamhet tilldelat Region Jönköpings län ett statligt bidrag på 45 724 tkr för 
2023. Detta är en ökning med 1 307 tkr. Ökningen består av: 

• Uppräkning för pris- och löneomkostnader på 1,14 % (507 tkr) 
• Regionsamverkan Sydsverige (300 tkr)   
• Förstärkning (500 tkr) för följande utvecklingsområden som ligger till 

grund för Kulturrådets prioriteringar inom det regionala 
verksamhetsbidraget; att utveckla den regionala infrastrukturen, 
etablera och stärka samverkansformer och interregionala samarbeten, 
ge utrymme för konst- och kulturområden med svag regional struktur 
och insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

  RJL 2022/2596 

 
 

 

Förslag till fördelning av statliga bidrag 
Alla verksamheter inom kultursamverkansmodellen föreslås en ökning på 
1,14 %. Förstärkningen på 500 tkr föreslås fördelas utifrån storlek på 
statsbidrag 2022 och 300 tkr föreslås fördelas för till interregionalt arbete inom 
Regionsamverkan Sydsverige.  
 
Förslag till fördelning av regionala bidrag 
Alla verksamheter inom kultursamverkansmodellen föreslås en uppräkning på 
4%.  Undantaget beslut är de regionala verksamheterna Kulturutveckling och 
Smålands musik och teater, där budget redan är beslutad.  
 

 
*I det regionala bidraget till Jönköpings läns museum ingår ett hyresbidrag från Jönköpings 
kommun som betalas ut via Region Jönköpings län. 2022 var hyresbidraget 10 550 tkr, 2023 är 
bidraget 10 589 tkr. 2023 års nivå är preliminär. Region Jönköpings län får varje år en intäkt från 
Jönköpings kommun motsvarande nivån på hyresbidraget vilket gör att det inte har någon 
nettopåverkan på Region Jönköpings läns budget.  
 
  

Bidrag inom 
kultursamverkansmodellen  
2023 (tkr) 

Regionalt  
bidrag 2022 

Statsbidrag 
2022  

Regionalt  
bidrag 2023 

Statsbidrag 
2023  

Professionell teater-, dans- 
och musikverksamhet         

Smålands musik och teater - 24 232 - 24 782 
ShareMusic & performing 
arts  1 000 1 000 1 040 1 023 

Regional museiverksamhet         
Jönköpings läns museum 27 585* 8 489 28 265* 8 682 
Professionell bild- och 
formverksamhet         

Vandalorum, museum för 
konst och design 1 437 2 187 1 494 2 237 

Konst- och 
kulturfrämjande 
verksamhet 

        

Riksteatern Jönköpings län 583 1 178 606 1 205 
Sektionen för 
kulturutveckling - 6 051 - 6 486 

Regional enskild 
arkivverksamhet         

Arkiv Jönköpings län 2 027 1 280 2 165 1 309 
          
TOTALT 32 632 44 417 33 571 45 724 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

  RJL 2022/2596 

 
 

 

Beslutsunderlag 
• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-02 
• Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet för år 2023 

inom ramen för kultursamverkansmodellen, RJL2022/2596 
• Framställan om statliga medel till regional kulturverksamhet inom 

kultursamverkansmodellen 2023, RJL2022/2596 
 

Beslut skickas till 
SEKTIONEN FÖR KULTURUTVECKLING 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 

 
 
Karin Hermansson 
Regional utvecklingsdirektör 

Magnus Jonsson  
Kulturutvecklingschef 
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 2022-10-25      

 

 

   Organisationsuppgifter  
   Bankgiro: 5216-2849 
   Orgnr: 232100-0057 
     
      

 

Förvaltningsnamn  
Region Jönköpings län  
Organisationsnummer: 232100-0057 
Box 1024 
551 11 Jönköping 
 
Handläggare: Cajsa Löf 
 

 
Kulturrådet 

Framställan från Region Jönköpings län 
om statligt verksamhetsbidrag 2023 

 
 
Region Jönköpings län har den senaste planperioden verkat för en expansiv 
utveckling inom kulturområdet till förmån för länets alla kommuner och invånare. 
Strukturella och ekonomiska insatser, samt ökad samverkan, har gjort detta 
möjligt och arbetet är nu så stabilt att utveckling av flera verksamheter, nya 
konstområden och inriktningar planeras.  
Region Jönköpings län har från 2023 en ny kulturplan med målen att alla ska ges 
möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv, att konst och kultur ska vara 
tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet, samt att länets kulturliv ska 
sträva efter kvalitet i både bredd och spets. Med denna riktning är Region 
Jönköpings län en aktiv part i genomförandet av de nationella kulturpolitiska 
målen. I arbetet med att uppnå kulturpolitikens nationella och regionala mål utgår 
Region Jönköpings län från ett antal kulturpolitiska prioriteringar; kulturlivets 
infrastruktur, barn och unga, tillgänglighet, hållbarhet och hälsa, samarbeten 
(interkommunala, interregionala, internationella och interkulturella), samt 
samverkan och dialog. I samverkan och samråd med parter inom 
kultursamverkansmodellen, civilsamhället och det fria kulturlivet, och med 
kulturplanens mål och prioriteringar i fokus, stärks länets utveckling av kultur.  
 
Utifrån den nya kulturplanen har Region Jönköpings län tillsammans med parter 
inom kultursamverkansmodellen identifierat vissa strategiska 
utvecklingsområden. 
 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Statistik från 2020 visar att Region Jönköpings län erhåller lägre andel statliga 
medel per invånare i jämförelse med övriga regioner och det råder fortfarande en 
obalans mellan statliga och regionala medel jämfört med övriga regioner. Region 
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Jönköpings län har gjort stora investeringar för kulturen i länet historiskt, med 
Kulturhuset Spira, Vandalorum och ombyggnad av Jönköpings läns museum. 
Den ökning av statliga medel som skett de senaste åren har gjort stor skillnad. I 
takt med detta har den regionala kulturbudgeten ökat, vilket också lett till 
utveckling. Inte minst för det fria kulturlivet, då ökad budgetram lett till medveten 
utveckling av främjande verksamhet, kulturprojekt och verksamheter med 
regionalt verksamhetsbidrag. 
 
I förslag till regional kulturbudget för 2023 ligger en ökning på 6 miljoner kronor. 
Dessa medel är avsedda att stärka verksamheter som ingår i 
kultursamverkansmodellen.  
 
 
Uppräkning och generellt påslag 
Förslaget inför 2023 är en prisuppräkning med 4 % på den regionala 
kulturbudgeten, samt ökningen på 6 miljoner, till en budgetram på 148 230 000 
kr. För att säkerställa en återstart av kulturen och för att på bästa sätt uppnå 
kulturpolitiska mål, äskar Region Jönköpings län om en motsvarande 
prisuppräkning i statliga medel samt ett generellt påslag till 
kultursamverkansmodellen. Parter inom kultursamverkansmodellen i Jönköpings 
län är: Vandalorum, Smålands musik och teater, Kulturutveckling Region 
Jönköpings län, ShareMusic & performing arts, Jönköpings läns folkrörelsearkiv, 
Riksteatern Jönköpings län och Jönköpings läns museum. 
 
Region Jönköpings län äskar om ökade statliga medel till verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen: prisuppräkning 4% 1 300 000 kr, samt 3 000 000 kr i 
generellt påslag.  
 
 

Interregional samverkan – Regionsamverkan Sydsverige 
De sex regionerna inom Regionsamverkan Sydsverige verkar tillsammans för att 
utgöra en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling. Bakgrunden är det 
sydsvenska kulturpolitiska positionspapper som regionerna antagit. När 
Sydsverige samverkar förbättras förutsättningarna för konstnärlig produktion och 
förnyelse och det blir mer kultur för fler. När de administrativa gränserna 
överbryggas möjliggörs insatser som ingen region hade kunnat genomföra på egen 
hand.  
Ett konkret exempel är samproduktionen Djurens karneval. Det är danskonst för 
barn och unga som inte hade varit möjlig för en institution att producera ensam 
och där samverkan i Sydsverige stärker konstområdets strukturer och utveckling, 
även ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Men Djurens karneval är bara 
ett exempel av många. Inom Regionsamverkan Sydsverige finns gemensamma 
kulturpolitiska ambitioner för ett flertal konstområden och vi fortsätter arbetet 
med att utveckla de interregionala samverkansstrukturerna för att möta 
ambitionerna. 
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Region Jönköpings län ser att utvecklingsarbetet inom Regionsamverkan 
Sydsverige ligger väl i linje med prioriteringsgrunden om att utveckla den 
regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka samverkansformer och 
interregionala samarbeten och vill därför att Kulturrådet förstärker statsbidraget 
med 500 000 kr per region för att möta utvecklingen. 
  
 
Stärka infrastrukturen för bild och form 
Region Jönköpings län kommer under kommande planperiod att arbeta med att 
stärka infrastrukturen för konstnärer. Produktionsplattformar och 
residensverksamhet ska stärka länet inom konst och design. Genom samverkan, 
både inom länet, interregionalt och internationellt, främjar Region Jönköping län 
infrastrukturen för konstområdet och konstnärer i vårt län. Med aktörer som 
Vandalorum har vi en god grund för arbetet med att öka produktionsplattformar 
och även stärka möjligheten för konstnärer att verka i vårt län. Även regionalt 
finansierade verksamheter, som Kulturgatan Bodafors, står redo att ta ett ansvar 
för tillväxt och utvecklat arbete med residens. För en varaktighet och permanent 
utveckling av detta område krävs en ökad ekonomi.  
 
Region Jönköpings län äskar om ökade statliga medel för att stärka infrastrukturen 
för bild och form: 600 000 kr 
 
 
Fortsatt satsning på en bred och tillgänglig scenkonst i hela länet 
För att invånare ska få möta en bredd av scenkonst i hela Jönköpings län krävs 
utvecklingsarbete på flera plan. Vi ser ett ökat behov av teknisk och konstnärlig 
förnyelse. Ett arbete med att stärka strukturer för samtida cirkus har påbörjats, 
med insatser både för publik och cirkuskonstnärer. Interkommunalt, interregionalt 
och internationellt samarbete behöver öka för att få en konstnärlig utveckling i 
länet. 
Som en del av återstart för kulturen har publikutveckling blivit allt mer angeläget. 
Inte minst för att nå ut med scenkonst i hela länet, där också ökad samverkan med 
civilsamhället är en mycket viktigt. Riksteatern Jönköpings län och Smålands 
musik och teater, tillsammans med främjande arbete inom Kulturutveckling, är 
aktiva parter i detta arbete som grundar sig i kulturpolitiska prioriteringar och mål 
i Regional kulturplan 2023-2025. Riktade satsningar på tillgänglighet till 
scenkonst behöver göras, både på mindre scener ute i hela länet och tillsammans 
med föreningar i det fria kulturlivet, men också på de stora scenerna där aktörer 
som Smålands musik och teater verkar. Ökad samverkan och publikutveckling 
behöver också ske inom vissa specifika områden, som t ex klassisk musik där man 
ser en minskad publik och dans som fortfarande har en relativt svag infrastruktur. 
 
Region Jönköpings län äskar om ökade statliga medel för fortsatt satsning på bred 
och tillgänglig scenkonst i hela länet: 700 000 kr 
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Fortsatt satsning på tillgänglighet inom museer och arkiv 
Jönköpings läns folkrörelsearkiv går under 2023 in i en nya arkivorganisation -
Arkiv Jönköpings län. I samband med detta ökar fokus på samverkan mellan 
aktörer, öppna arkiv och publik verksamhet. För att tillgängliggöra arkiven för 
större delar av länet, och därmed fler av länets invånare, krävs ett ökat anslag. 
Museisektorns roll som kunskaps- och demokratiutvecklande verksamhetsområde 
är i förändring. En stor del av Jönköpings läns museums dokument, handlingar 
och foton är idag inte registrerade eller digitaliserade vilket är en 
grundförutsättning för tillgänglighet såväl för allmänheten som för forskning. 
Jönköpings läns museum vill med forskning som grund, öka möjligheten till 
kunskap, bildning och upplevelser. I den regionala kulturplanen är digitalisering, 
tillgänglighet, delaktighet och lärande utpekade områden och insatser på detta 
område är nödvändiga för att säkerställa långsiktigt hållbara och användbara 
arkiv. 
 
Region Jönköpings län äskar om ökade statliga medel för fortsatt satsning på 
tillgänglighet inom museer och arkiv: 600 000 kr 
 
 
Fortsatt satsning på kultur för barn och unga 
Att fortsätta prioritera kultur för barn och unga främjar infrastrukturen för 
kulturen i Jönköpings län långsiktigt. Insatser som Kulturrätten, KulturCrew och 
Regional samordning för kulturskola har stärkt utvecklingen för målgruppen i 
länet och anses så pass viktiga att man skrivit in dom i kulturplanen. Detta för att 
säkra fortsatt arbete och utveckling. Kunskapsbyggande insatser och ökad 
samverkan med civilsamhället är något som Kulturutveckling kommer arbeta med 
under kommande planperiod. Inom tillgänglighet och inkludering blir ShareMusic 
& performing arts en viktig aktör i vårt län. 
Vandalorum arbetar idag med kultur för barn och unga i skola samt Vandalorums 
designskola. I denna insats vill man öka upptagningsområdet och möjligheten att 
nå fler åldersgrupper, men för att göra detta krävs större lokaler och fler 
pedagoger. Satsningen på lokaler, den ”Pedagogiska ladan”, och Vandalorums 
designskola har en god grund i kulturplanen, är viktig för länets invånare och det 
fria kulturlivet och är en långsiktigt hållbart insats inom bild och formområdet.  
 
Region Jönköpings län äskar om ökade statliga medel för fortsatt satsning på 
kultur för barn och unga: 500 000 kr 
 
 
Sammanfattning 
Region Jönköpings läns framställan till Kulturrådet omfattar en ökning av anslag 
på 7 200 000 kr, vilket resulterar i en fördelning på totalt 51 617 000 kr. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§ 22-34 
Tid: 2023-02-15 kl. 09:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

 

 

 

§ 32  
 
Nytt sammanträdesdatum - ANA 

Beslut  
Presidiet föreslår nämnden 

• Att nämndsammanträdet den 21 juni flyttas till den 19 juni kl: 13:00 

Sammanfattning  
Sammanträdesplanen för 2023 behöver justeras. 

Beslutsunderlag 
• Sammanträdesplan 2023 RJL 2022/1458 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Beslutets antal sidor 
1 
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