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Förvaltningsnamn  
Avsändare Landstingsstyrelsen 

Regionförbundet – verksamhetsplan och 
budget för 2013 
 

Regionförbundets styrelse har 2011-06-21, i enlighet med förbundsordningen  

§ 18, för samråd översänt förslag till verksamhetsplan och budget för år 2013. 

 

Landstingets synpunkter avser inte den del av verksamhetsplanen som avser 

kommunal utveckling (primärkommunala nämnden) då detta är angelägenhet för 

länets kommuner. 

Verksamhetsplan 
Landstinget tillstyrker regionstyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013.  

 

Det arbete som nu pågår efter att Landstinget i december inlämnat ansökan om att 

bilda regionkommun bör beaktas i såväl regionstyrelsens som landstingsstyrelsens 

beslut i olika frågor under året. Speciellt viktigt är att Regionförbundets och 

Landstingets resurser samverkar för ett optimalt utnyttjande av resurser för att 

skapa regional utveckling i länet.  

Medlemsavgift 
Regionstyrelsens verksamhet finansieras om det inte sker på annat sätt genom att 

länets tretton kommuner betalar 2/3 i medlemsavgift och Landstinget 1/3-del. 

 

För att skapa ekonomisk balans efter flera år av underskott redovisar 

regionstyrelsen behov av en höjning av medlemsavgiften med 2,7 miljoner kronor 

efter att besparingar i storleksordningen 1,9 miljoner kronor genomförts. Av 

höjningen svarar Landstinget för 0,9 miljoner kronor som efter höjningen betalar 

en medlemsavgift på 5 650 000 kronor. 

 

Den redovisning som regionstyrelsen lämnat motiverar föreslagen höjning. 

Utvecklingsmedel 
För finansiering av utvecklingsprojekt ska Landstinget (förbundsordningen § 17) 

överföra medel enligt budget. Allt sedan 2005 har Landstinget årligen överfört 

drygt 8 miljoner kronor med undantag för 2012 då inga nya utvecklingsmedel 

tillfördes. Motivet var att det av bokslut 2010 och prognos för 2011 kunde 
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konstateras att tidigare överförda medel ej disponerats och att det därmed inte 

fanns behov av påfyllnad av utvecklingsmedel. 

 

Av årsredovisning 2011 framgår att av erhållna projektmedel fanns vid årsskiftet 

18 miljoner kronor reserverade varav 8 miljoner var beviljade projektmedel men 

ej utbetalda. Av delårsrapporten 2012 juli framgår att av de drygt 10 miljoner 

kronor som fanns att disponera vid årsskiftet återstår efter första halvåret  

ca 8 miljoner kronor.  

 

Planeringsdelegationen har 2012-02-14 genom följande protokollsanteckning 

reglerat utgiftsramen för kommande år 

 

"För 2013 och 2014 kommer Landstinget att, i enlighet med tidigare överens-

kommelse, tillföra Regionförbundet regionala utvecklingsmedel. För stöd till 

kulturprojekt som hanteras av Landstinget som bärare av kulturportföljen i 

regionen sänks bidragsnivån med 1miljon kronor från det tidigare beloppet. 

 

För att genomföra de utvecklingsprojekt som Regionförbundet bedömer som 

viktiga för regionens utveckling kommer Landstinget att tillföra Regionförbundet 

upp till 7,5 mkr vardera åren 2013 och 2014. Om Regionförbundet inte använder 

hela beloppet för utvecklingsprojekt 2013, utbetalas under 2014 mellanskillnaden 

upp till 7,5 miljoner kronor." 

 

I Regionförbundets förslag till verksamhetsplan och budget beräknas att  

7,5 miljoner kronor tillförs för 2013. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att Regionförbundet verksamhetsplan och budget för 2013 tillstyrks.  

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 
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Regeringens initiativ för 
att stärka den regionala 
attraktiviteten, Attrak-
tionskraft Sverige, slår 
fast att Sverige ska vara 
världens bästa land att 
vistas, verka och växa i. 
Det ska uppnås ge-
nom att ge människor, 
företag, kommuner och 
regioner möjlighet att 

skapa attraktiva miljöer och forma sin framtid 
utifrån sina unika förutsättningar.

Under 2013 ska Regionstyrelsen fatta beslut 
om den nya regionala utvecklingsstrategin, 
RUS. Strategin tar sikte på 2025 och pekar 
ut vilka insatser som gör Region Jönköping, 
det vill säga Jönköpings län, till en fortsatt 
stark och växande region. För att nå dit tror 
också vi att det är avgörande att skapa förut-
sättningar för ett bärkraftigt näringsliv, men 
också attraktiva miljöer för människor att leva 
och verka i.

Såväl RUS som OECD:s Territorial Review för 
Småland och Blekinge pekar på en rad utma-
ningar som Region Jönköping står inför. Men 
de pekar också på den fantastiska potential 
som finns här, och de styrkor och tillgångar 
som regionen har. 

Under 2013 kommer Regionförbundets 
arbete att vara fokuserat på de handlings-
program som ska konkretisera RUS och de 
insatser och aktiviteter som ska förverkliga 

intentionerna i strategin. Vi ska bland annat 
bidra till fler människor väljer att bosätta sig i 
vår region, att kulturella och kreativa näringar 
stärks, att den generella utbildningsnivån 
i länet höjs, att höghastighetsbaneprojek-
tet realiseras, att fler utländska investerare 
och företagare attraheras till regionen samt 
att socialtjänsternas verksamhetsområden 
utvecklas med vetenskaplig kunskap och 
metod.

Hösten 2011 lämnade Landstinget i Jönkö-
pings län in en ansökan till regeringen om att 
få bilda regionkommun med Jönköpings län 
som bas. Det förändringsarbetet har star-
tat och kommer att vara intensivt under de 
närmaste åren. 

Jag tycker det är klokt att vi nu samlar den 
regionalpolitiska kraften i en organisation 
som styrs genom direktval, och jag är över-
tygad om att vi med en kraftfull organisation 
och ett tydligt politiskt ledarskap lyckas nå 
mål och visioner om en ledande och attraktiv 
region för både människor och verksamheter.

Bengt Dahlqvist
Ordförande i Regionförbundet Jönköpings län

	 Med	sikte	på	framtiden11
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Uppdrag	och	verksamhet
Regionförbundet är den politiska arenan för 
samverkan och regional utveckling i Jönkö-
pings län. Här samlas länets 13 primärkom-
muner och Landstinget, vilket innebär att det 
politiska och lokala inflytandet över regio-
nens utveckling är starkt.

För att nå regional styrka krävs samordning 
och att vi alla arbetar mot samma mål. Det 
förutsätter politisk vilja och kraftfulla insatser 
från många olika aktörer, och det är Region-
förbundets uppgift att vara motorn i det 
arbetet.

Det regionala utvecklingsuppdraget från 
regeringen är att ansvara för tillväxtarbetet 
och främja hållbar utveckling. På våra med-
lemmars uppdrag ska vi företräda och samla 
regionen samt stödja och driva tillväxtarbetet 
mot målet ett snabbare, öppnare och smar-
tare län.

Ytterst handlar det regionala utvecklings-
arbetet om att Jönköpings län ska ha en 
hållbar utveckling och tillväxt som ger ökad 
attraktionskraft, konkurrenskraft och syssel-
sättning samt skapar bästa möjliga förutsätt-
ningar för länets invånare att kunna leva ett 
gott liv.

Regional	och	kommunal		
utveckling
Regionförbundets verksamhet omfattar två 
verksamhetsdelar, regional utveckling och 
kommunal utveckling. 

Inom regional utveckling finns fem strategis-
ka utvecklingsområden: Livsmiljö och attrak-
tivitet, Näringsliv, Kommunikationer, Interna-
tionell samverkan samt Arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning.

Till Regionstyrelsen finns en primärkommunal 
nämnd (PKN) som ansvarar för kommunal 
samordning och utveckling inom områdena 
FoUrum – utvecklingsplattform för social-
tjänsten, Kurs och konferens, Utbildning till 
och med gymnasienivå och Miljösamverkan f. 

Regional	utvecklingsplanering
I det regionala utvecklingsansvaret för Regi-
onförbundet ingår uppgiften att ta fram och 
samordna arbetet med en strategi för länets 
långsiktiga, hållbara utveckling.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
fungerar som underlag för statens planering 
och insatser, men också för regionens egna 
beslutsfattare. Regionförbundets strategiska 
utvecklingsarbete utgår från RUS, som där-
med är ett viktigt styrinstrument i verksam-
heten.

Regionförbundet har även ansvaret för den 
övergripande planeringen och prioriteringen 
av länets transportinfrastruktur samt för att ta 
fram och samordna arbetet med den regio-
nala transportplanen.
 

Strategi,	samordning	och	stöd
Inom samtliga verksamhetsområden har 
Regionförbundet till uppgift att följa, ana-
lysera och agera utifrån vad som händer i 
omvärlden, att samordna utvecklingsinsatser 
i länet liksom medlemmarnas intressen i 
länsgemensamma frågor.

	 Regionförbundets	verksamhet12
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Organisation
Regionstyrelsen är Regionförbundets beslu-
tande församling. Den består av 33 ledamö-
ter och 33 ersättare från länets kommuner 
och landsting. Styrelsen sammanträder fem 
gånger om året.

Regionstyrelsen har ett arbetsutskott, som 
bland annat ska bereda styrelseärenden, 
samt en primärkommunal nämnd. Den opera-
tiva verksamheten leds av regiondirektören.

Verksamheten är organiserad i två avdelning-
ar: Regional utveckling, som styrs politiskt av 
Regionstyrelsen och Kommunal utveckling, 
som styrs av PKN (primärkommunal nämnd).

Personal
Vid årsskiftet 2011/2012 hade Regionför-
bundet sammanlagt 18 tillsvidareanställda 
medarbetare, motsvarande 14,7 årsarbetare. 
16 personer (13,2 årsarbetare) arbetar inom 
verksamhetsområdet regional utveckling 
samt inom staben.

29 personer, motsvarande 19,5 årsarbetare, 
var sysselsatta inom PKN:s verksamhet (kom-
munal utveckling), med olika tjänstgörings-
grad och uppdragstid. 17 av dem var inlå-
nade från främst länets kommuner, landsting 
och högskola.

Styrelse

Regiondirektör

Stab
Information, Ekonomi, Administration, Företagsjour, Kurs och konferens

Regional utveckling
Livsmiljö och attraktivitet

Kommunikationer
Näringsliv

Arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning

Internationell samverkan

Kommunal utveckling
FoUrum – utvecklingsplattform

för socialtjänsten
Utbildning till och med 

gymnasienivå
Miljösamverkan

Arbetsutskott

Primärkommunal
nämnd
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Effektmålen anknyter till verksamhetsmålen som utgår från det regionala utvecklingsprogrammet, RUP, och 
syftar till att visa på viktiga indikatorer för en god utveckling i regionen. Regionförbundets aktiviteter och 
projektstöd ska bidra till måluppfyllelse på denna övergripande nivå.

De finansiella målen syftar till att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi för Regionförbundet och till ett  
effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. 

Effektmål Finansiella	mål
Regional	utveckling Kommunal	utveckling • Ekonomisk balans, det vill säga ett resultat > 0 ska vara uppnått senast vid utgången av 2013

• Av tillgängliga medel ska minst 75 % utgöras av räntebärande placeringar, så att en god avkastning kan uppnås
• Soliditeten, det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, ska överstiga 15 %
• Minst 90 % av det årliga 1:1-anslaget av statliga utvecklingsmedel för projektfinansiering ska användas varje år

Livsmiljö	och	attraktivitet
• Befolkningstillväxten ska vara minst 0,5 % per år
• Inflyttningsnettot ska vara positivt

Kommunikationer
• Antalet dödade i vägtrafiken ska minska jämfört med 

föregående år 
• Antal resor med kollektivtrafiken ska öka jämfört med 

föregående år

Näringsliv
• Antalet nystartade företag per 1 000 invånare ska 

vara över rikssnittet
• Lönesummeutvecklingen ska närma sig rikssnittet

Arbetsmarknad	och	kompetensförsörjning
• Andelen 30-34-åringar som har minst en treårig efter-

gymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet 34 % 
(SCB). Idag har länet 28 %.

• Offentliga och privata investeringar i FoU- 
aktiviteter ska öka och uppgå till rikssnittet

Internationell	samverkan
• Tre utländska investeringar/etableringar ska ske i länet
• Fem utländska personer ska ha flyttat till länet som ett 

resultat av satsningarna i Nederländerna

FoUrum	–	utvecklingsplattform	för	socialtjänsten
• Inom äldreområdet ska återinläggningar inom  

slutenvård minska med 10 % per år
• FoUrum ska bli ett nationellt kunskapscentra inom 

ett prioriterat område 
• Samtliga kommuner ska ha ett kvalitetsledningssys-

tem för socialtjänstens verksamhet
• Samtliga kommuner ska registrera i NPÖ, nationell 

patientöversikt
• Heldygnsvården för barn och unga ska kvalitetssäk-

ras och vården minskas med 10  % 
• Heldygnsvården för missbrukare ska kvalitetssäkras 

och vården minskas med 10 %
• Samtliga kommuner ska ansluta sig till ett gemen-

samt uppföljningssystem för mottagning av ensam-
kommande barn och unga

• Sociala företag och idéburna organisationsformer 
ska öka med minst 10 % 

Kurs	och	konferens
•	 Kursutbudet ska öka med 15 %
•	 Antalet kursdeltagare ska öka med 15 %

Utbildning	till	och	med	gymnasienivå
• Andelen invånare, som är 20 år, med fullföljd gymna-

sial utbildning ska ligga minst 5 % högre än rikssnit-
tet

• Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen i åk 
9 ska ligga 5 % över rikssnittet

Miljösamverkan
• Samtliga kommuner ska aktivt delta i det gemen-

samma arbetet

Vision	för	Region	Jönköping Strategier
Vi ska vara den självklara mittpunkten för människor med skaparkraft. En tillgänglig region för människor som vill 
besöka, verka och leva i en möjliggörande miljö. 

• Effektiva arbetsformer och metoder
• Omvärldskunnande till nytta för  

medlemmarna
• En effektiv medlemsdialog som  

identifierar behov och för tillbaka resultat
• Samarbete som skapar värden
• En synlig region – inåt och utåt

Verksamhetsidé	för	Regionförbundet
Vi ska samla regionen, stödja och driva utvecklingsarbetet mot ett snabbare, öppnare och smartare län.

	 Styrkort	för	201313
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Effektmål Finansiella	mål
Regional	utveckling Kommunal	utveckling • Ekonomisk balans, det vill säga ett resultat > 0 ska vara uppnått senast vid utgången av 2013

• Av tillgängliga medel ska minst 75 % utgöras av räntebärande placeringar, så att en god avkastning kan uppnås
• Soliditeten, det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, ska överstiga 15 %
• Minst 90 % av det årliga 1:1-anslaget av statliga utvecklingsmedel för projektfinansiering ska användas varje år

Livsmiljö	och	attraktivitet
• Befolkningstillväxten ska vara minst 0,5 % per år
• Inflyttningsnettot ska vara positivt

Kommunikationer
• Antalet dödade i vägtrafiken ska minska jämfört med 

föregående år 
• Antal resor med kollektivtrafiken ska öka jämfört med 

föregående år

Näringsliv
• Antalet nystartade företag per 1 000 invånare ska 

vara över rikssnittet
• Lönesummeutvecklingen ska närma sig rikssnittet

Arbetsmarknad	och	kompetensförsörjning
• Andelen 30-34-åringar som har minst en treårig efter-

gymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet 34 % 
(SCB). Idag har länet 28 %.

• Offentliga och privata investeringar i FoU- 
aktiviteter ska öka och uppgå till rikssnittet

Internationell	samverkan
• Tre utländska investeringar/etableringar ska ske i länet
• Fem utländska personer ska ha flyttat till länet som ett 

resultat av satsningarna i Nederländerna

FoUrum	–	utvecklingsplattform	för	socialtjänsten
• Inom äldreområdet ska återinläggningar inom  

slutenvård minska med 10 % per år
• FoUrum ska bli ett nationellt kunskapscentra inom 

ett prioriterat område 
• Samtliga kommuner ska ha ett kvalitetsledningssys-

tem för socialtjänstens verksamhet
• Samtliga kommuner ska registrera i NPÖ, nationell 

patientöversikt
• Heldygnsvården för barn och unga ska kvalitetssäk-

ras och vården minskas med 10  % 
• Heldygnsvården för missbrukare ska kvalitetssäkras 

och vården minskas med 10 %
• Samtliga kommuner ska ansluta sig till ett gemen-

samt uppföljningssystem för mottagning av ensam-
kommande barn och unga

• Sociala företag och idéburna organisationsformer 
ska öka med minst 10 % 

Kurs	och	konferens
•	 Kursutbudet ska öka med 15 %
•	 Antalet kursdeltagare ska öka med 15 %

Utbildning	till	och	med	gymnasienivå
• Andelen invånare, som är 20 år, med fullföljd gymna-

sial utbildning ska ligga minst 5 % högre än rikssnit-
tet

• Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen i åk 
9 ska ligga 5 % över rikssnittet

Miljösamverkan
• Samtliga kommuner ska aktivt delta i det gemen-

samma arbetet

Vision	för	Region	Jönköping Strategier
Vi ska vara den självklara mittpunkten för människor med skaparkraft. En tillgänglig region för människor som vill 
besöka, verka och leva i en möjliggörande miljö. 

• Effektiva arbetsformer och metoder
• Omvärldskunnande till nytta för  

medlemmarna
• En effektiv medlemsdialog som  

identifierar behov och för tillbaka resultat
• Samarbete som skapar värden
• En synlig region – inåt och utåt

Verksamhetsidé	för	Regionförbundet
Vi ska samla regionen, stödja och driva utvecklingsarbetet mot ett snabbare, öppnare och smartare län.
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Den	regionala	utvecklings-	
strategin,	RUS
I det regionala utvecklingsansvaret för Re-
gionförbundet ingår uppgiften att utarbeta 
och fastställa en strategi för länets hållbara 
utveckling och samordna insatser för genom-
förandet av strategin. Det innebär att Regi-
onförbundet arbetar tillsammans med en rad 
aktörer och intressenter med analys, uppfölj-
ning och planering av regionens utveckling 
och tillväxt.

Det är framförallt två planeringsdokument 
som är viktiga i utvecklingsarbetet; den 
regionala utvecklingsstrategin, RUS, och den 
regionala transportplanen.

I april 2008 fattade Regionstyrelsen beslut 
om länets första regionala utvecklingspro-
gram, RUP. Programmet har reviderats och 
behandlats i remiss under 2011 och 2012. 
2013 ska Regionstyrelsen fatta beslut om den 
nya regionala utvecklingsstrategin, RUS.

Under 2013 konkretiseras därmed RUS i 
handlingsprogram och förverkligas i aktivite-
ter och insatser. Regionförbundets redskap i 
det arbetet är främst omvärldskunskap, ana-
lys, dialog, samverkan och samarbete samt 
finansiering av utvecklingsprojekt.

Projektstöd	som	verktyg
Ett av verktygen för att förverkliga inten-
tionerna och uppfylla målen i det regionala 
utvecklingsprogrammet och kommande  

regionala utvecklingsstrategi är finansiering 
av utvecklingsprojekt. Under 2013 kommer 
den projektstrategi som antogs 2012 att 
implementeras. En av utmaningarna blir att 
få till stånd långsiktigt hållbara utvecklings-
projekt mellan RUP och nya RUS. 

En ny strukturfondsperiod påbörjas 2014 och 
ska gälla till och med 2020, vilket innebär att 
ny finansiering och nya möjligheter ska arbe-
tas fram under 2013. Framförallt ska EU-fi-
nansierade projekt kopplas till handlingspro-
grammen inom RUS. I handlingsprogrammen 
kommer utöver de regionala utvecklingsmed-
len också annan EU-finansiering än struktur-
fondsmedlen att beaktas. 

Inom ramen för Småland och Blekinges 
samarbete kring det gemensamma Europa-
kontoret i Bryssel finns en arbetsgrupp med 
syfte att öka deltagandet i EU-finansierade 
program (sektorsprogram). Arbetet kommer 
att intensifieras under 2013 och blir en viktig 
utgångspunkt för att öka den gemensamma 
kunskapsbasen om utbudet av riktade finan-
sieringsmöjligheter.

Regionbildning
Hösten 2011 lämnade Landstinget i Jönkö-
pings län in en ansökan till regeringen om att 
få bilda regionkommun med Jönköpings län 
som bas. Förändringsarbetet har startat och 
kommer att vara intensivt under de kom-
mande åren. 

14	 Regional	utveckling
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Livsmiljö	och	attraktivitet

Strategiskt	mål	i	RUP
Jönköpings län ska ha en stark identitet, 
goda livsvillkor samt en god och sund livsmil-
jö som är attraktiv för boende, fritid, arbete, 
studier och näringsverksamhet på små och 
stora orter, i städer och på landsbygd och 
som präglas av öppenhet, tolerans, jämlikhet 
samt social omsorg.

Delmål
• Folkhälsan i länet ska vara god och jäm-

likt fördelad.
• Länets befolkning ska öka och nå en mer 

balanserad geografisk och kompetens-
mässig fördelning.

• Mångfalden av boendemiljöer när det 
gäller läge, storlek, boendeform och 
kostnad ska öka.

• Länets kulturmiljöer, kulturarv och kul-
turutbud ska vårdas, utvecklas och bli 
lättillgängliga.

• Jönköpings län ska ha en tydlig identi-
tets- och varumärkesplattform.

Effektmål	2013
• Befolkningstillväxten ska vara minst 0,5 

% per år.
• Inflyttningsnettot ska vara positivt.

Insatser	och	aktiviteter
Under 2013 kommer följande insatser och 
aktiviteter att prioriteras: 

• En attraktivitetsstrategi ska tas fram 
med koppling till det långsiktiga profi-
leringsarbetet. Den största utmaningen 
för att stärka bilden av länet är att göra 
regionen mer känd, främst för människor 
utanför Jönköpings län. En handlingsplan 
ska upprättas med början 2013. 

• En strategi	för	offentlig	service ska tas 
fram tillsammans med Länsstyrelsen. 
Strategin ska leda fram till förbättrade 
möjligheter för större och mindre orter 
att överleva. En kraftsamling behövs 
inom detta område.

• Ett samarbete	med	Leadergrupper i 
länet kommer att fortsätta till 2014. Det 
handlar om extra informationsmöjlighe-
ter för fyra av länets sex Leadergrupper 
och rör landsbygdsutvecklingsprojekt i 
Jönköpings län.

• Samverkan pågår med Landstinget om 
den regionala	kulturplanens intentioner. 
Den regionala kulturplanen ska leda till 
förhandlingar med Kulturrådet i olika frå-
gor. Arbetet påbörjades under 2011 och 
kommer att pågå under åren framöver.

• Ett samarbete med Länsstyrelsen angå-
ende natur-	och	kulturvärden, till exem-
pel Östra Vätterbranterna, ska komma till 
stånd under 2013. Syftet är att använda 
lokala natur- och kulturvärden för att 
främja attraktiva miljöer för boende, 
besökare och näringsliv och framför allt 
att göra kulturarvet och kulturutbudet 
tillgängligt för alla.

• Arbetet med arenor,	fritidsaktiviteter	
och	mötesplatser ska fortgå, exempelvis 
när det rör projektet Vandringsleder, som 
drivs av Landstinget. En kraftsamling bör 
ske inom detta område för att uppnå de 
uppsatta målen i RUP/RUS. 

• Ett	regionalt	energikontor kommer att 
etableras i juli 2012 och därefter följer en 
rad projekt som startats eller startar upp 
2013. Detta arbete kommer att följas 
under en längre tid.

• Ett aktivt arbete med översiktsplaner 
fortgår under 2013 för att stärka kom-
munhuvudorterna i länet. Kommunernas 
möjligheter att kunna erbjuda attrak-
tivt, sjönära boende är en aktuell fråga. 
Kommunerna har möjlighet att ta upp 
frågan i sina översiktsplaner i avsnitt om 
LIS-planer för respektive kommun. Re-
gionförbundet och Länsstyrelsen träffas 
regelbundet i dessa frågor.
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Kommunikationer

Strategiskt	mål	i	RUP
Jönköpings län ska ha en väl utbyggd, säker 
och hållbar infrastruktur och trafikering som 
med minsta möjliga belastning på miljön, 
folkhälsan och människors sociala liv ger 
ökad och gränslös tillgänglighet och rörlighet 
för alla människor, varor och tjänster.

Delmål
• Antalet svårt skadade och döda i trafiken 

ska minska.
• Kollektivtrafiken ska bidra till att förstär-

ka, förstora och knyta samman mark-
nader för boende, arbete, utbildning, 
service och fritid.

• Försörjningen av person- och godstran-
sporter ska vara miljövänlig och effektiv.

• IT-, el-, och teleinfrastrukturer ska vara 
säker och ha en hög överföringskapacitet 
över hela länet.

Effektmål	2013
• Antalet dödade i vägtrafiken i Jönkö-

pings län ska minska jämfört med föregå-
ende år. Under 2011 omkom 11 personer 
i vägtrafiken i Jönköpings län.

• Antalet resor med Länstrafiken i Jönkö-
pings län ska öka jämfört med föregå-
ende år. Under 2011 gjordes 17 miljoner 
resor med Länstrafiken i Jönköpings län.

Insatser	och	aktiviteter
Forskning visar att de lokala arbetsmark-
nadernas storlek spelar en viktig roll för en 
regions konkurrenskraft, tillväxt och välstånd. 
Ett snabbare, effektivare, mer tillgängligt 
och hållbart transportsystem skapar bättre 
förutsättningar för en bredare arbetsmarknad 
och ett utvecklat näringsliv. Transportsyste-
met spelar en viktig roll för näringslivet där 
snabba, säkra och miljövänliga godsflöden är 
en förutsättning för utveckling. Jönköpings 
län består i dag av fyra lokala arbetsmarkna-
der, men för stora grupper är arbetsmark-
naderna i länet mindre och mer geografiskt 
begränsade. Ett prioriterat arbete är att öka 
tillgängligheten för samtliga grupper.

• Ett byggande av höghastighetsjärnvä-
gar med Jönköping som knutpunkt är 
en av de största strategiska framtidsfrå-
gorna för länet.  

Regionförbundet kommer därför även 
under 2013 att: 

 – Aktivt delta i projektet TTP (Till  
gänglighet, Tillväxt och Planering).

 – Arbeta för en fortsatt utredning av 
sträckan Borås-Jönköping- 
Linköping.

• Regeringen kommer att presentera en 
infrastrukturproposition under hösten 
2012. Med propositionen som utgångs-
punkt kommer troligtvis ett uppdrag att 
revidera	de	långsiktiga	infrastrukturpla-
nerna. Arbetet med en revidering av de 
långsiktiga infrastrukturplanerna kommer 
bli intensivt 2013–2014. Arbetet kommer 
kräva mycket resurser och bland annat 
innefatta:

 – Revidering av regional transport-
plan för Jönköpings län. Regionför-
bundet ansvarar för att ta fram en 
länsplan för regional transportinfra-
struktur vilket innebär att Region-
förbundet ska leda, genomföra och 
bekosta hela processen.

 – Aktivt deltagande i revidering av 
Nationell plan för transportsyste-
met. Genom att Regionförbundet 
är aktivt och för en tät dialog med 
Trafikverket som ansvarar för den 
nationella planen har vi större möj-
lighet att få gehör för våra behov 
och därmed fler investeringsobjekt 
i länet.

 – Som en del av arbetet inför revide-
ringen av de långsiktiga planerna 
kommer Regionförbundet att göra 
särskilda aktiviteter för att lyfta fram 
några specifika infrastrukturprojekt. 
Detta gäller främst förstudie för en 
elektrifiering av banan Värnamo–
Vaggeryd–Jönköping/Nässjö och 
fortsatt utbyggnad av motorväg på 
rv 40, delen Ulricehamn–Jönköping.

• Som en del av arbetet med att lyfta fram 
länets behov av förbättrade kommuni-
kationer deltar Regionförbundet aktivt 
både på politiker- och tjänstemannanivå 
i ett antal nätverk på nationell, regional 
och lokal nivå. Under 2013 kommer arbe-
tet med samordning	och	gemensamma	
frågor att vara fortsatt intensivt, framför 
allt med anledning av revideringen av 
infrastrukturplanerna.
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Näringsliv

Strategiskt	mål	i	RUP
Jönköpings län ska ha ett allsidigt, nationellt 
och internationellt konkurrenskraftigt nä-
ringsliv präglat av entreprenörskap, innova-
tion och förnyelse samt ett socialt, kulturellt 
och miljömässigt ansvarstagande och med 
förmåga att attrahera såväl investerare som 
arbetskraft.

Delmål
• Jönköpings län ska vara en av Europas 

ledande industriregioner.
• Nyföretagande, särskilt bland kvinnor, 

ska öka liksom antalet företagsetable-
ringar. 

• Antalet växande företag, i fråga om om-
sättning och antal anställda, ska öka.

• Antalet utländska investeringar och eta-
bleringar ska öka.

• Andelen exporterande företag ska öka.
• Lönsamheten, sysselsättningen och kvali-

teten inom besöksnäringen ska öka.
• Jönköpings län ska vara bland de ledan-

de inom miljöteknik och på produktion 
av förnybara bränslen och drivmedel.

Effektmål	2013
• Antalet nyföretagande per 1 000 invåna-

re i länet ska vara över riksgenomsnittet.
• Lönesummeutvecklingen ska närma sig 

rikssnittet.

Insatser	och	aktiviteter	
Jönköpings län är känt för sin utpräglade 
entreprenörsanda och har utvecklats till en av 
landets mest dynamiska småföretagarregio-
ner. Samtidigt visar statistik att nyföretagan-
det är relativt lågt jämfört med ett snitt för 
riket. Att stärka befintliga företag men också 
arbeta för att nya verksamheter etableras, 
utvecklas och växer är viktiga utgångspunk-
ter i arbetet. 
• Att	stärka	det	befintliga	näringslivets	

förutsättningar	för	utveckling utgör 
basen för regionens fortsatta positiva 
utveckling. Viktiga branscher är bland an-
dra trä-, möbel, och inredningsindustrin, 

metallbearbetning och maskinindustri, 
gummi- och plastindustrin samt logistik-
sektorn. I takt med att världen krymper 
och mer och mer av näringslivets mark-
nad är internationell har det också fört 
med sig en ökad konkurrens som leder 
till behov av ökad specialisering och 
effektivisering av näringslivet. Samtidigt 
kommer det att bli en mycket stor utma-
ning att hitta rätt utbildad arbetskraft. 
Regionförbundet ska:

1. Öka samverkan med centrumbildning-
arna (trä, skärande bearbetning, polymer, 
gjuteri med flera) i länet med koppling 
till den tillverkande sektorn genom att:

 – Tillsammans med länets näringslivs-
chefer verka för fler gemensamma 
aktiviteter och opinionsbildning 
samt gemensamt agerande i övrigt.

 – Uppmuntra till ökat samarbete mel-
lan centrumbildningarna.

2. Verka för att metodiken ”Innovativa are-
nor1” kan löpa vidare genom att:

 – Fortsätta dialogen med aktörerna i 
länet.

 – Knyta utvecklingsmedel till aktivite-
terna inom Innovativa arenor.

3. Fortsatt arbete med Företagsjouren med 
fokus på att:

 – Verksamheten ska bli mer känd i 
målgruppen

 – Budgetmålet 100 räddade arbetstill-
fällen uppnås.

4. Få bättre underlag och kunskap inom 
viktiga utvecklingsområden genom att 
initiera analys inom minst ett utvecklings-
område, exempelvis logistik.

5. Öka samverkan med övriga verksamhets-
områden genom att förbättra informa-
tionsutbyte/spridning. Framförallt gäller 
det verksamhetsområdet Arbetsmarknad 
och kompetensförsörjning i syfte att 
medverka till insatser som medför bättre 
matchning mellan arbetskraftsbehov och 
utbildad arbetskraft. 

6. Medverka i framtagandet av handlings-
planer inom ramen för RUS.

1Innovativ arena är mötesplatser för aktörer och representanter från samhälle, näringsliv samt forskning där aktörerna 
gemensamt synliggör de behov som finns och tar fram åtgärder, vilket i sig kan leda till nya aktiviteter, projekt och 
internationalisering. Metoden har med framgång prövats i regionen under flera år i projektform.
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4. Fullfölja arbetet med en handlingsplan 
inom ramen för programmet Främja 
Kvinnors Företagande. 

5. Fullfölja arbetet med handlingsplaner 
för att utveckla kulturella och kreativa 
näringar, KKN. 

• Övriga	aktiviteter

1. Träffar med näringslivschefer.
2. Tydligare integrera EU-perspektivet i det 

löpande arbetet. 
3. Tätare relationer med nationell nivå som 

Tillväxtverket, Vinnova, KK-stiftelsen, 
RND-nätverket med flera. 

4. Löpande dialog med regionala aktörer 
som Almi, Science Park-verksamheterna 
i länet, Högskolan, centrumbildningarna 
med flera.

5. Verka för uthållig finansiering av för länet 
viktiga funktioner såsom Ung Företag-
samhet och Science Park-systemet.

6. Verka för en växande besöknäring i sam-
arbete med Smålands Turism. 

• Att främja	nya	företag	och	branscher 
är en nyckelfaktor för regionens tillväxt. 
Samtidigt som det befintliga näringslivet 
utgör basen i länet så är det nödvändigt 
att nya företag och branscher hela tiden 
utvecklas, inte minst inom tjänstesektorn. 
Nya verksamheter vitaliserar och stär-
ker dessutom hela näringslivet. De ökar 
bredden på arbetstillfällen som kan er-
bjudas i regionen vilket är en viktig faktor 
då det gäller att till exempel öka arbets-
kraftsutbudet. Regionförbundet ska:

1. Utveckla och etablera Science Park-
systemet genom att verka för långsiktigt 
hållbar finansiering och följa löpande 
arbete.

2. Stärka hela entreprenörskapskedjan och 
öka samarbetet med aktörerna inom sys-
temet i länet genom att verka för bättre 
integrering mellan olika resurser så att 
det inte uppstår glapp i systemet. 

3. Medverka till en framgångsrik imple-
mentering av strategin för kulturella och 
kreativa näringar.
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Arbetsmarknad	och	kompetens-
försörjning

Strategiskt	mål	i	RUP
Jönköpings län ska ha en attraktiv arbets-
marknad och ett hållbart arbetsliv, där alla är 
delaktiga, där människors hälsa och kompe-
tens är ovärderliga resurser, där tillgången 
på arbetskraft med rätt kompetens är tryg-
gad och där förutsättningarna finns för ett 
livslångt lärande och en kontinuerlig kompe-
tensutveckling på alla nivåer och över hela 
länet.

Delmål
• Människors anställningsbarhet i fråga 

om utbildning och annan kompetens ska 
öka.

• Den generella utbildningsnivån i länet 
ska höjas.

• Alla som tillhör den arbetsföra befolk-
ningen ska erbjudas den kompetensut-
veckling som krävs för att få eller behålla 
ett arbete.

• Samordnad utbildning, fortbildning och 
validering tillsammans med tillgänglig 
kollektivtrafik ska ge en jämnare befolk-
ningsfördelning utifrån kön, bransch och 
geografi.

Effektmål	2013
• Andelen 30-34-åringar som har minst 

en treårig eftergymnasial utbildning ska 
närma sig rikssnittet 34 % (SCB). Idag har 
länet 28 %.

• Att offentliga och privata investeringar i 
FoU-aktiviteter i länet ska öka och uppgå 
till rikssnitt. Nationella målet är ungefär  
4 % av BNP år 2020.

Insatser	och	aktiviteter
I den globala kunskapsekonomin blir till-
gången till arbetskraft och kompetens i bred 
bemärkelse en ytterst stark konkurrensfördel 
för regioner.

• En avgörande faktor för fortsatt tillväxt i 
länets näringsliv är tillgång på personer 
med rätt kompetens. Regionförbundet 
kommer därför att under 2013 fortsätta 
arbetet med länets	kompetensförsörj-
ningsstrategier, vilket innebär att:

 – Följa hur arbetet för Kompetensrå-
dets strategier ska fortleva i den nya 
regionala utvecklingsstrategin och 

landa ner i konkreta handlingspro-
gram.

 – Göra en översyn av de nätverk och 
råd som är aktiva i länet och hur 
dessa kan kopplas till arbetet i RUS 
i frågor om arbetsmarknad och kom-
petensförsörjning.

 – Klargöra hur EU:s arbete för New 
Skills and Jobs, åtta nyckelkompe-
tenser, EQF med mera påverkar 
agendan för länets kompetensför-
sörjning i ett längre perspektiv.

• Regionernas arbete med kompetens-
plattformar har fått sin form. Regionför-
bundet kommer enligt grunduppdraget 
att fortsätta arbetet med utbildningspla-
nering	på	kort	och	lång	sikt genom att:

 – Genomföra behovsanalyser för re-
kryteringsbehov i branscher och för 
olika yrkesgrupper på 3–5 års sikt.

 – Utveckla former för samverkan med 
arbetsgivarföreträdare, utbildnings-
anordnare och studie- och yrkesväg-
ledare.

 – Genomföra informationsinsatser.

• I arbetet med infrastruktur	för	lärande 
kommer Regionförbundet att göra en 
översyn av hur regionens strategiarbete 
är länkat till 

 – att förbättra villkoren för forskning 
och utveckling, 

 – stödja strukturen av lärcentra i länet 
och de möjligheter som en ökad 
digitalisering och öppna lärresurser 
(OER) kan erbjuda.

• Det är viktigt att samverka,	utbyta	erfa-
renheter	och	delta	i	utvecklingsprojekt. 
Inom regional, nationell och internatio-
nell samverkan kommer Regionförbundet 
att:

 – Fortsätta ansvara för området kom-
petensförsörjning inom Småland 
Blekinges Brysselsamverkan.

 – Medverka i nationella nätverk inom 
området till exempel RegLab.

 – Utveckla och driva redan befintliga 
nätverk regionalt och nationellt.

 – Göra länets röst hörd genom skrivel-
ser och remissvar.

 – Agera för att utveckla forskningen 
kring länets strukturomvandling och 
framtida kompetensförsörjning.
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attraktivt land för dem. Holland är också 
en mycket viktig exportmarknad för Sve-
rige. Regionförbundet ska under 2013:

 – Delta på Emigrationsmässan i  
Utrecht.

 – Delta på Promotiedagen i  
Groningen.

 – Göra insatser och aktiviteter inom 
Invest Swedens logistikprojekt (före-
tagskontakter, mässor, med mera).

 – Utveckla samarbetet mellan Gro-
ningen och Åbo som liksom Jön-
köpings län är systerregioner till 
Tianjin.

Tyskland är sedan lång tid tillbaka Sveriges 
största handelspartner och första exportland 
för våra företag. Det är viktigt att från offent-
lig sida fortsätta stödja, utveckla och vårda 
både befintliga relationer och skapa nya. 
Regionförbundet ska:
 – Som medlem i Tysk-Svenska Handels-

kammaren vara länken till länets kom-
muner och landsting och främja utveck-
lingen av kontakterna med Tyskland inom 
olika områden.

 – Använda de befintliga kontakterna till 
Tyskland, bland annat Sveriges Ambas-
sad i Berlin och Hamburgs stad i Invest 
Swedens logistikprojekt.

Kinas snabba utveckling får allt större bety-
delse för resten av världen. Sedan 2007 har 
länet byggt upp ett samarbete med Tianjin i 
norra Kina. Goda relationer har också byggts 
upp i Shanghai, där de flesta utav länets 
företag som är aktiva i Kina har etablerat sig. 
Utmaningen är att i nästa steg bygga upp en 
effektiv långsiktigt hållbar struktur för samar-
betet. Regionförbundet ska:
 – Upprätta ett samarbete mellan skolor på 

gymnasienivå i Tianjin och Jönköpings 
län med syfte att undervisa i kinesiska 
språket och kultur samt ha elevutbyte.

 – Stötta ytterligare strategiska allianser 
inom högskola och universitet.

 – Tillsammans med andra aktörer stödja 
samarbete inom näringslivet inom  
exempelvis underleverantörer inom for-
donsindustrin och öppna dörrar för små 
och medelstora företag i länet som vill 
etablera sig i Kina i någon form.

 – Delta aktivt i de viktiga nätverken och 
sprida kunskap om Kina inom länet. 

Internationell	samverkan	

Strategiskt	mål	i	RUP
Jönköpings län ska ha en internationell kon-
kurrenskraft samt vara öppet för och enga-
gerat i internationella relationer inom såväl 
näringsliv och offentlig sektor som det civila 
samhället och de politiska mötena.

Delmål
• Antalet utländska investeringar och eta-

bleringar i länet ska öka.
• Antalet utländska inflyttare till länet ska 

öka.
• Kunskapen om EU och användandet av 

EU:s program och projektmedel ska öka.

Effektmål	2013
• Tre utländska investeringar/etableringar 

ska ske i länet.
• Fem utländska personer ska ha flyttat till 

länet som ett resultat av Regionförbun-
dets satsningar i Nederländerna. 

Insatser	och	aktiviteter
• Samarbete med	Invest	Sweden. Region-

förbundet ska:
 – Delta i ett logistikprojekt tillsam-

mans med andra regioner i Sverige 
med syfte att stärka Sveriges posi-
tion som logistiknav för den skan-
dinaviska marknaden och attrahera 
företag, investeringar och kompe-
tens inom sektorn.

 – Stötta länets kommuner i arbetet 
att attrahera utländska investeringar 
och etableringar.

• Genom Europa	Direkt	i	Jönköpings	län 
ska Regionförbundet:

 – Tillhandahålla opartisk information 
om EU och dess verksamhet.

 – Uppmuntra den lokala debatten i 
EU-frågor.

 – Utveckla länsinvånarnas EU-medbor-
garskap.

 – Uppmuntra skolors deltagande i 
internationella projekt.

• Fortsatta	insatser	på	våra	fokusmarkna-
der	Holland,	Tyskland	och	Kina.
 
Varje år emigrerar 130 000  personer från 
Holland. Många är entreprenörer eller 
högutbildade specialister. Sverige är ett 
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Primärkommunala nämnden, PKN, bilda-
des formellt den 7 maj 2010. Verksamheten 
under PKN har sedan dess expanderat. Bland 
annat har ett nytt område, Miljösamverkan f, 
tillkommit. Fokus sedan 2010 har framförallt 
varit att bygga upp ett starkt regionalt stöd 
och att utveckla nya styr- och ledningssystem 
för gemensamma strategiska frågor. 

Samverkan med Landstinget på länsnivå har 
intensifierats. Under 2013 kommer verksam-
heten att stabiliseras och fokus bli allt mer på 
att långsiktigt säkra processer samt styrning 
och ledning mot kommunerna och framför 
allt mot politiken. Verksamheten är i hög 
grad beroende av extern finansiering vilket 
innebär att osäkerheten om vilka områden 
som kommer att prioriteras från regeringens 
sida under 2013 fortfarande är relativt osäker.  

Det finns en liten kärnverksamhet som 
finansieras av kommunerna och som garan-
terar stabilitet och långsiktighet. PKN har 
under 2011 och 2012 beslutat att ansvara 
för samordningen av kommunaliseringen av 
hemsjukvården med ett övertagande 1 janu-
ari 2013. Det har bedrivits ett omfattande 
förankrings- och utvecklingsarbete som för-
hoppningsvis innebär att när hemsjukvården 
skatteväxlas 2013 har grunden lagts för en ny 
hemvård med kommunerna som bas. 

Följande verksamhetsplan för Kommunal 
utveckling är ett sammandrag av den plan 
som godkändes av PKN den 4 maj 2012.

	 Kommunal	utveckling	(Primärkommunala	nämnden)5
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FoUrum
FoUrum är den största verksamheten inom 
Regionförbundet och Primärkommunala 
nämnden. Bakgrunden till att FoUrum bil-
dades är att regeringen och Sveriges Kom-
muner och Landsting (SKL) kom överens om 
stöd för en fortsatt kunskapsutveckling inom 
socialtjänsten. Primärkommunala nämnden är 
ytterst ansvarig för verksamheten och länets 
socialchefer utgör styrgrupp. Socialcheferna 
har identifierat fyra målområden för att 
bedriva ett gemensamt strategiskt utveck-
lingsarbete; mest sjuka äldre, barn och unga, 
psykiatri/missbruk och arbete/delaktighet.

Verksamhetsidé
Att långsiktigt och samordnat stödja social-
tjänstens kunskapsutveckling utifrån följande 
strategiska utgångspunkter:
• Brukarnas erfarenheter av socialtjänsten 

är en viktig utgångspunkt för utformning-
en av insatser, arbetssätt och metoder.

• Ett systematiskt arbete med värdering, 
reflektion och dokumentation skapar för-
utsättningar för en kunskapsuppbyggnad.

• Utvecklingsinriktad forskning som inte-
greras i socialtjänstens praktik bidrar till 
en långsiktig kunskapsutveckling.

Forskningssamordning
Mål	och	insatser	2013
Syftet med forskningssamordningen är att 
bidra med vetenskaplig kunskap och metod 
till utvecklingen av en evidensbaserad praktik 
i socialtjänsternas verksamhetsområden 
genom att tillföra forskarkompetens från 
högskolor och universitet.
• Ett samarbetsavtal med socionomutbild-

ningen på Hälsohögskolan i Jönköping 
finns upprättat. 

• Ett förslag på hur FoUrum ska stödja 
utvecklingen av lokal uppföljning presen-
teras under våren 2013. Förslaget base-
ras på en studie av förbättringsarbete i 
form av lokala uppföljningar inom olika 
områden i länets socialtjänster. Studien 
avslutas i april 2013.

• Sex seminarier genomförs för FoU-
ledarna med ett innehåll som fokuserar 
på arbetsmetoder för att utveckla en 
evidensbaserad praktik i länet.

• Två till tre utbildningar i utvecklingen 
av en evidensbaserad praktik för chefer 
inom socialtjänsten genomförs i länet.

Finansiering: grundfinansieringen av FoUrum.

Äldre
Sedan 2010 har regeringen ingått årliga 
överenskommelser med Sveriges Kommuner 
och Landsting kring vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre. I dessa överenskommel-
ser har statsbidraget inriktats på att stödja 
kommuner och landsting och andra aktörer i 
att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och 
systematiskt förbättringsarbete. I samverkan 
med Landstinget satsas nu på ledning och 
styrning för att förbättra samverkan inom i 
första hand äldreområdet. Bland annat håller 
en gemensam handlingsplan och ett styrkort 
på att utarbetas. 

Övergripande	mål
Äldre personer ska kunna bo och leva tryggt 
i sitt hem och få sin omsorg och vård där.
Detta mäter vi genom måtten undvikbar slut-
envård och återinläggningar inom 30 dagar, 
som ska minska med minst 30 % de närmaste 
åren. Vi startar med att dessa ska minska 
med 10 % under 2012. För att åstadkomma 
det kommer vi att arbeta på bred front inom 
hela länet och finna nya arbetsformer där det 
krävs.

Insatser	och	aktiviteter	2012-2014
• Förbättra läkemedelsbehandling för de 

äldre. Vi mäter genom indikatorer för 
olämplig läkemedelsbehandling. 

• Öka den äldres inflytande över sin egen 
vård och omsorg. Vi mäter andel äldre 
som deltagit i upprättande av sin egen 
genomförandeplan/vårdplan.

• Utveckla vård och omsorg i livets slutske-
de. Vi registrerar i svenska palliativregist-
ret och mäter andel brytpunktssamtal.

• Tidigt kunna identifiera samt ge god vård 
och omsorg till personer med demens-
sjukdom.   

• Utöka det preventiva arbetet genom att 
mäta antal registreringar i kvalitetsregist-
ret Senior Alert, dels riskbedömningar 
och dels insatta åtgärder som följd av 
riskbedömningar.

• Förbättra rehabiliteringsinsatserna för i 
första hand patienter som drabbats av 
stroke. Mätetal är inte föreslagna än.

• Under 2012 kommer vi att arbeta aktivt 
för att så många anhöriga som möjligt 
ska använda sig av webbplattformen 
Gapet för anhörigstöd. Antalet använ-
dare ska vid årsskiftet vara 100 anhöriga 
inom individ- och familjeomsorgen, 300 
anhöriga inom äldreomsorgen, samt 300 
anhöriga inom funktionshinderomsorgen. 
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• Implementera arbetsmodellen samord-
nat kontaktmannaskap för personer med 
psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. 
Uppföljning av implementeringen i länet 
vid fem tillfällen.

• Fortsätta arbetet för bättre stöd till äldre 
med psykisk ohälsa. Detta ska ske genom 
utarbetandet av en handlingsplan för 
nödvändiga förbättringar. Finansiering 
av de åtgärder som föreslås kommer att 
diskuteras i samband med att planen 
upprättas.

• Förebygga självmord – utbildning om 
larmplanen i länet fortsätter. 

• Utveckla samverkansformer och utbilda 
baspersonal i grundläggande kunskaper 
och bemötande inom neuropsykiatrin. 

• Implementera och följa upp handlings-
planen från 2012 för uppföljningsrutiner 
och motivationsarbete vad gäller den so-
matiska hälsan hos personer med psykisk 
funktionsnedsättning. Starta pilotverk-
samhet med hälsoinriktning liknande den 
i Västerbotten.

• Under 2012 har grundläggande infor-
mation om metoden Supported Educa-
tion getts vid en temadag. Under 2013 
fortsätter arbetet med att implementera 
metoden genom att starta en pilotverk-
samhet i någon av länsdelarna. 

• Under 2013 sker fortsatt implemente-
ring av antagna länsriktlinjer inom Case 
Management. 

Finansiering: Samtliga insatser inom psykiatri-
området hoppas vi kunna finansiera med be-
viljade överblivna medel för 2012. Det beror 
på om staten kommer att kräva tillbaka medel 
som är intecknade men inte förbrukade.

Missbruk
• ASI- utbildning: tre grundutbildningar 

samt tre fördjupningsutbildningar, 
genomförs enligt tidigare plan. Finansie-
ring: deltagaravgifter

• Utveckla vårdplansarbetet så att det blir 
mätbart till exempel genom att titta på 
hur många utredningar som har vårdplan 
och om de är samordnade med andra 
huvudmän. 

• Arrangera utbildningar och metodstöd 
utifrån kommunernas behov i olika 
behandlingsmetoder. Efter behov i länet 
vilket blir ca två grundkurser och två 
fördjupningskurser/metod. Finansieras 
genom deltagaravgifter.

• Genomföra nationell baskurs våren 2013, 

Målet är att kommunerna under 2013 
väljer att fortsätta utveckla och finansiera 
webbplattformen för att nå fler anhöriga. 

Finansiering: program för en sammanhållen 
vård och omsorg, SKL.

Vuxna
Övergripande	mål
• Utveckla och förbättra formerna för en 

mer aktiv medverkan, delaktighet och 
ett mer aktivt inflytande för brukare och 
närstående.

• Förbättra metoder och samverkan kring 
personer med psykisk funktionsned-
sättning.

• Utveckla modeller för lokal systematisk 
uppföljning inom missbruks- och bero-
endevården. 

• Kartlägga ungdomars väg in i missbruk.
• Kunskaps- och metodutveckling för verk-

samhet som syftar till att förebygga och 
bryta utanförskap samt integrera männis-
kor i samhällsliv och arbetsmarknad.

Insatser	och	aktiviteter	2013
Våld i nära relationer
• FoUrum representeras i Länsgruppen 

för Kvinnofrid. Under våren kommer 
länsgruppen för Kvinnofrid att arrangera 
utbildningsdagar och studiebesök. FoU-
rum har fått i uppdrag att sammankalla 
och undersöka om det finns intresse av, 
och möjlighet att finansiera en mansråd-
givning i länet. Finansiering; söker medel 
från Socialstyrelsen. Långsiktigt fördelas 
kostnaden mellan kommunerna och 
landstinget.

Insatser	och	aktiviteter	2013
Psykiatri
• Rutiner utarbetas för brukarrevision inom 

psykiatriområdet. En till två revisioner 
genomförs under året inom olika verk-
samheter i länet. 

• Stödja utvecklingen av resurspersoner 
med egenerfarenhet kring psykisk sjuk-
dom. Målet är att fem resurspersoner ska 
ha startat i någon verksamhet i mitten av 
2013.

• Arrangera inspirationsföreläsningar och 
utbilda i återhämtningsinriktat arbetssätt. 
Två inspirationsföreläsningar. Tio utbild-
ningar i återhämtningsinriktat arbetsätt i 
blandade grupper med kommun, lands-
ting och personer med egenerfarenhet. 
Finansiering: kursavgifter 
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genomgår utbildning i arbetsmodeller 
och kvalitetssäkring för ungas utveckling. 
Forskare från Örebro Universitet kommer 
även under 2013 att vara knuten till pro-
jektet. Finansiering: helfinansierat genom 
ESF-projekt.

• Utveckla och implementera metoder för 
ökad kvalitet i handläggningen av försörj-
ningsstöd. Detta arbete fortsätter även 
under 2013. Detta innebär gemensamma 
utbildningsdagar och kortare utbildnings-
dagar. Dessutom tillkommer stöd till 
länets kommuner för att implementera 
strukturerade bedömningsinstrument 
som verktyg i handläggningen. Finansie-
ring: oklar.

• Under året fortsätter det påbörjade 
forskningsprojektet, med fokus på ar-
betslösa ungdomar som har försörjnings-
stöd och det sociala arbete som utförs 
för denna grupp. Arbetet drivs som ett 
doktorandprojekt.

• Finansiering: inom ramen för doktorand-
studierna, Hälsohögskolan

Barn	och	unga
Övergripande	mål
• Utveckla och förbättra barns psykiska och 

fysiska hälsa i samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningar, Landstinget, 
universitet och högskolor. Ett speciellt 
fokus på placerade barn och ungdomar.

• Arbeta för förbättringar och utveckling 
för barn med funktionsnedsättning.

• Utveckla en öppenvård som kan vara 
både ett alternativ till institution och en 
råd- och serviceinsats.

• Stödja utvecklingen av en evidensbase-
rad praktik i kommunernas heldygnsvård.

• Kompetensutveckling av socialsekrete-
rare.

• Förbättrad kvalitet i handläggning och 
dokumentation.

Insatser	och	aktiviteter	2013
• Stöd till kommunerna i att utveckla mo-

deller i samverkan för att förbättra barns 
psykiska hälsa, det så kallade modell-
kommunarbetet. Under 2012 har arbetet 
hittills startat i sex kommuner och plane-
ras att starta i resterande fem kommuner 
under 2012 (Eksjö och Jönköping är 
inte inräknade då de ingick i det första 
modellområdet). Under 2013 förväntas 
samtliga kommuner i länet jobba med 
förbättringsområden i samverkan med 
FoUrum samt SKL.  

en gång per år. Finansiering: deltagarav-
gifter

• Genomföra nationella fördjupningskurser 
i missbrukspsykologi, dokumentation/
handläggning samt graviditet och risk-
bruk/missbruk. Kommunerna står själva 
för arrangemanget och FoU-ledaren 
ordnar material och hjälper till att leda 
dagarna. Finansiering: deltagaravgifter

• Genomföra lokal uppföljning enligt 
nationell uppföljningsmodell för lokal evi-
dens i fem pilotkommuner. Finansiering: 
helfinansierat av Sveriges Kommuner och 
Landsting.

• Utveckla ett aktivt brukarråd.
• Inom ramen för Kunskap till praktik ska 

föräldrar som är i vård för missbruk och/
eller beroendeproblematik kartläggas 
2012. Syftet är att stärka barn- och för-
äldraperspektivet. Efter att kartläggning-
en är gjord kommer fördjupningskurs 
samt utbildning och metodstöd att erbju-
das personal inom missbruk- och bero-
endevården i kommuner och landsting 
under 2013. Finansiering: helfinansierat 
av Sveriges Kommuner och Landsting.

• Kartlägga vägen in i missbruk och be-
roende för ungdomar. Kartlägga olika 
arenors och sociala nätverks betydelse 
för ungdomars väg in i missbruk. Drivs 
som ett doktorandprojekt. Finansiering: 
via doktorandprojekt, Hälsohögskolan.

Arbete och delaktighet
• Utveckla och implementera metoden 

Supported Employment/IPS som syftar 
till att människor med funktionshinder i 
högre grad ska kunna få och behålla ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Vid ingången till 2013 har höglandskom-
munerna samt kommunerna i södra läns-
delen genomgått en coachutbildning i 
Supported Employment/IPS. Under 2013 
kommer FoUrum att fortsätta stödja 
kommunerna i implementeringen samt i 
en utvärdering/uppföljning av metoden, 
bland annat genom ett nätverk med me-
todansvariga. Finansiering: oklar.

• Utveckla och implementera metoder 
för ökad kvalitet i det förebyggande 
arbetet riktat till ungdomar på länets 
fritidsgårdar. FoUrum leder ett kompe-
tensutvecklingsprojekt som riktar sig till 
länets kommunalt anställda fritidsledare. 
Samtliga kommuner i länet deltar. Under 
2013 kommer två större utbildningsblock 
att genomföras. Samtliga fritidsledare 



23 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

• Stöd till kommunernas mottagandeverk-
samhet av ensamkommande flyktingbarn 
fortsätter 2013. Stödet går till att imple-
mentera och utveckla ett länsgemensamt 
uppföljnings- och utvärderingssystem.  
Finansiering: Helfinansierat av Läns-
styrelsen.

• Barn på landsbygden som bevittnat våld 
och deras nätverks potential och bety-
delse. Drivs som ett doktorandprojekt. 
Finansiering; hälften FoUrum grundfinan-
siering och hälften Linköpings universitet.

• Betydelsen av etnicitet och kultur gäl-
lande ungdomar som varit placerade 
i dygnsvård. Drivs som ett doktorand-
projekt. Finansiering: hälften av FoUrum 
grundfinansiering och hälften av Hälso-
högskolan.

Övergripande	FoU-verksamhet
Mål,	insatser	och	aktiviteter	2013
• Öppna jämförelser används för att 

utveckla kvaliteten inom länets social-
tjänster. Vår region deltar som en av fem 
regioner i ett projekt som SKL driver. 
Under 2013 fortsätter arbetet med kva-
litetssäkring av inlämnade uppgifter och 
publicering av länsrapporter. Finansie-
ring: Sveriges Kommuner och Landsting

• Göra en omvärldsanalys för att planera 
verksamheten utifrån väntade föränd-
ringar. Under 2011 tog FoUrum initiativ 
till en nationell omvärldsanalys för soci-
altjänsten med stöd av SKL. Arbetet har 
genomförts under 2011 och 2012. Den 
nationella omvärldsanalysen kommer att 
presenteras under 2012 och utgör sedan 
underlag för regionala och lokala analy-
ser under 2013. I FoUrums arbete är den 
tänkt att vara en del av en planeringscy-
kel, både för socialtjänsten i kommuner-
na och för FoUrum. Finansiering; medel 
från SKL.

• Nationell eHälsa – strategin för tillgäng-
lig och säker information inom vård och 
omsorg. Ledorden är införande, använd-
ning och nytta. Inriktningen är att skapa 
konkret nytta för invånare, personal och 
beslutsfattare, samt att färdigställa på-
började projekt vid utgången av 2012.

• Utveckla så kallat e-lärande främst avse-
ende FoUrums aktiviteter. 

• Nationellt erfarenhetsutbyte genom 
deltagande i SKL:s grupper inom Kom-
munal IT-samverkan: Nationella referens-
gruppen för infrastruktur och Verksam-
hetsrådet, Ineras konsumentforum NPÖ, 

Finansiering: grundfinansiering utveck-
lingsledare barn och unga. Kommunerna. 

• Fortsatt stöd till kommunerna i deras 
arbete med frågor som rör handlägg-
ning och dokumentation. Barns hälsa 
och skola kommer att vara prioriterade 
områden. Finansiering: grundfinansiering 
utvecklingsledare barn och unga. Kom-
munerna.

• Fortsatt arbete för att utveckla kommu-
nernas öppenvård, bland annat regional 
samordning av föräldrastödsresurser i 
länets kommuner. Under 2012 kommer 
det att genomföras satsningar i föräldra-
stödsmetoden KOMET. Ett nätverk ska 
bildas i länet med uppdrag att under 
2013 jobba vidare med implementering 
av metoden KOMET i samtliga intres-
serade kommuner. Finansiering: grundfi-
nansiering av utvecklingsledare barn och 
unga, kommunerna.

• Utbildning och implementering av Barn-
konventionen i Jönköpings län. Under 
2012 och 2013 kommer ett antal utbild-
ningar att genomföras i Jönköpings län 
och dess resultat implementeras. Finan-
siering: deltagaravgifter.

• Fortsatt arbete för utveckling, förbätt-
ring och samordning av länets familje-
hemsvård. Aktuellt är att ta ställning till 
regional samordning av rekrytering och 
utbildning till familjehem samt att ta fram 
rutiner och utredningsmetoder som kan 
göra familjehemsvården så säker som 
möjligt för barnen och höja kvaliteten när 
det gäller till exempel utbildningsfrågor. 
Finansiering: Sveriges Kommuner och 
Landsting.

• Tillsammans med kommunerna utarbeta 
en strategi för hur vi gemensamt i länet 
kan arbeta med systematisk uppföljning 
av barn- och ungdomsvården på flera ni-
våer. Enkäter till brukare som genomgått 
HVB-vård, familjehemsvård eller öppen-
vård, som idag sker i sju kommuner i lä-
net, kommer att fortsätta under 2012 och 
2013. Finansiering: grundfinansiering.

• Paired reading/parläsning. Utvärdera 
försöksprojektet Paired reading och 
dess resultat. Paired reading innebär att 
familjehemsföräldrar och placerade barn 
regelbundet läser tillsammans enligt en 
speciell metod. Om det visar sig att pro-
jektet gett goda resultat ska en strategi 
tas fram för spridning i länet under 2013. 
Finansieras: Sveriges Kommuner och 
Landsting .
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Mål,	insatser	och	aktiviteter	2013
Vi ska bli en ännu mer efterfrågad verksam-
het med ett grundutbud av kurser och utbild-
ningar som utgår från kommunernas behov 
genom att:
• Ingå i och få kännedom om fler strate-

giskt viktiga nätverk i länet där kompe-
tensutvecklingsbehov diskuteras och 
planeras. På så sätt kan vi bland annat 
öka antalet deltagare per kurs.

• Arbeta med marknadsföring/ökad kän-
nedom om verksamheten ut i länets kom-
muner. Exempelvis kan vi vara en resurs 
och samarbetspartner vid längre kompe-
tensutveckling över tid och inte enbart 
vid enstaka kursdagar.

• Aktivt komplettera och stödja referens-
gruppen i deras arbete med att kart-
lägga kompetensutvecklingen i den egna 
kommunen. Involvera och stärka gruppen 
än mer genom fördjupande möten/träffar 
med kompetenshöjande inslag.

• Fördjupa samarbetet med Regionförbun-
dets enhet Regional utveckling, vilket 
kan leda till fler uppdrag i form av kurser 
och konferenser.

• Kvalitetssäkra våra kurser och utbildning-
ar genom att alltid genomföra webben-
käter med kursdeltagarna efter avslutad 
kurs/utbildning.

Utbildning	till	och	med		
gymnasienivå	
Primärkommunala nämnden är även ett poli-
tiskt forum för primärkommunernas gemen-
samma strategiska samordnings- och utveck-
lingsfrågor inom grundskola och gymnasium. 
Samverkan sker med länets skolchefer för att 
i första hand skapa en gemensamplattform 
för utbildningsfrågor av strategiskt regionalt 
intresse.

Insatser	och	aktiviteter	2013
• Arrangera seminarium med utbildnings-

insatser om den nya gymnasiesärskolan 
”En gymnasiesärskola med hög kvalitet” 
där huvuddelen av bestämmelserna bör-
jar tillämpas efter den 30 juni 2013.

• Ta fram en differentierad prislista på de 
olika inriktningarna inom naturbruksut-
bildningen.

samt nätverk för HSA och SITHS. Detta 
innebär 10 möten nationellt under 2013. 

• Stödja kommunerna i att bli producenter 
till Nationell patientöversikt, NPÖ. Målet 
är att minst tre kommuner producerar 
information till NPÖ under 2013.

• Stödja kommunerna i arbetet att säkra 
verksamhetssystem och system för in-
formationsöverföring mellan huvudmän 
enligt patientdatalagens krav. 

• Stödja utvecklingen kring IT-stöd inom 
vård och omsorg. 

• Stödja utvecklingen av utökat användan-
de av SITHS-kort för t.ex. passagesystem 
eller inloggning.

• Lokalisera nationella utbildningar till re-
gionen eller angränsande regioner för att 
ge möjlighet till fler deltagare. Minst en 
nationell konferens/utbildning förläggs i 
länet under 2013.

• Forskningsprojekt med stöd av SKL med 
utgångspunkt från de med NPÖ förvän-
tade nyttorna ökad vårdkvalitet, ökad 
patientsäkerhet, ökad effektivitet och 
ökat inflytande. Resultaten av studien 
förväntas ge stöd för det fortsatta natio-
nella införandet av NPÖ i länets kom-
muner, främst när det gäller arbetsätt, 
rutiner och stöd för personalen. SKL har 
under 2012 utsett Jönköpings län att 
bli pilotlän. Det kommer att innebära 
insatser knutna till detta, men i dagsläget 
kan vi inte säga på vilket sätt eller i vilken 
omfattning.

Finansiering: Alla aktiviteter finansieras av 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kurs	och	konferens
Personalutveckling Kurs och konferens är den 
funktion inom Primärkommunala nämndens 
ansvarsområde som samordnar primärkommu-
nernas personal- och kompetensutveckling.

Kurs och konferens erbjuder bland annat ett 
brett och verksamhetsanpassat utbildnings-
utbud, baserat på kommunernas behov och 
önskemål.

Verksamheten är intäktsfinansierad.
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och professionell vägledning, att utveckla 
kunskaper om den regionala arbetsmark-
naden och näringslivet samt att skapa 
nätverk. 

• Projektet ”Det handlar om kärlek” är 
en nationell modell för samverkan kring 
förebyggande arbete mot hedersrelaterat 
våld och förtryck. Projektet är ett sam-
arbete mellan polismyndigheten, Rädda 
barnen, kommunerna i länet och lands-
tinget och riktar sig till elever på högsta-
diet och gymnasiet. Projektet har pågått 
under 2011 och 2012. Strategier ska arbe-
tas fram för hur arbetet med hedersfrågan 
går vidare efter projektets slut. 

Finansiering: Medlemsavgift till Regionför-
bundet.
 

Miljösamverkan
”Miljösamverkan f” är ett samarbete mellan 
länets miljökontor, Länsstyrelsen och Regi-
onförbundet. Syftet är att effektivisera miljö- 
och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd 
både till myndighetsutövning (tillsyn) och mer 
förebyggande insatser. Samverkan ska ge ett 
bättre resursutnyttjande och ökade möj-
ligheter att gå på djupet i speciella frågor. 
Miljösamverkan f förväntas också bidra till 
kompetensutveckling, kompetensförsörjning 
och förnyelse. I vissa frågor sker samarbete 
med centrala myndigheter och annan miljö-
samverkan i landet.

Finansiering: ”Miljösamverkan f” finansieras 
av Regionstyrelsen och Länsstyrelsen med 
ett bidrag på 100 000 kr vardera per år och 
resten fördelas mellan kommunernas miljö-
kontor. 

• Rektorslyftet har fokus på pedagogiskt 
ledarskap inom kunskapsområdet styr-
ning och ledning. Möjlighet finns att från 
Linnéuniversitetet utlokalisera rektorslyf-
tet i länet om det finns tillräckligt många 
anmälda från länet. 

• SkolkrAft är en arena för regionalt er-
farenhetsutbyte i samspel mellan skola, 
högskola och näringsliv. Strävan är att 
entreprenörskap och entreprenöriellt 
lärande ska genomsyra elevens hela 
skolgång från förskola till och med gym-
nasium i varje kommun. Projektet fortsät-
ter och målsättningen är att öka antalet 
deltagande arbetslag/lärare från länets 
skolor.

• Fortsätta utveckla samarbetet med Hög-
skolan för lärande och kommunikation 
(HLK) genom den nytillträdda tjänsten 
som utvecklingsledare inom områdena 
lärarutbildning, forskning och utveckling 
samt kompetensutveckling på RUC, Regi-
onalt utvecklingscentrum. RUC leds av en 
styrelse där ansvaret för verksamheten 
delas mellan länets kommuner och HLK.

• Projektet om sex- och samlevnadsun-
dervisning i länet fortsätter och sker i 
samverkan mellan landstinget och kom-
munerna. Syftet är att få en likvärdig sex- 
och samlevnadsundervisning med god 
kvalitet i hela länet.

• Samarbetet mellan SKL och Landstinget 
fortsätter även under 2013 där utbild-
ningsinsatser om Barnkonventionen 
anordnas som riktar sig till anställda inom 
kommunerna i länet och landstinget.  

• Kompetenshöjningsinsatser för länets 
studie- och yrkesvägledare inom ramen 
för ett ESF-projekt som pågår till de-
cember 2013. Syftet är att stärka och 
fördjupa kompetensen hos regionens 
studie- och yrkesvägledare i linje med de 
krav och förväntningar som finns i yrkes-
rollen. En yrkesroll som kräver likvärdig 
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0 Bokslut Prognos Budget

2011 2012 2013
Tillgångar

Inventarier och andra anläggningstillgångar 2 216 2 300 2 300

Kassa, bank och andra omsättningstillgångar 69 206 65 000 63 000

Summa 71 422 67 300 65 300

Eget	kapital	och	skulder

Balanserat kapital 21 570 19 437 18 137

Årets resultat -2 133 -1 300 0

Avsättningar och kortfristiga skulder 51 985 49 163 47 163

Summa 71 422 67 300 65 300

Bokslut Prognos Budget Plan Plan
2011 2012 2013 2014 2015

Medlemsavgifter 15 450 15 800 18 550 19 100 19 700

Bidrag, projektintäkter och övriga 
intäkter 37 527 35 310 36 840 37 000 38 000

Summa	intäkter 52	977 51 110 55 390 56 100 57 700

Lokalkostnader -1 444 -1 720 -1 750 -1 800 -1 850

Personalkostnader -19 201 -19 350 -20 850 -21 500 -22 000

Inhyrd personal -5 179 -6 880 -6 900 -7 000 -7 000

Lämnade projektmedel -5 145 -5 000 -5 500 -6 000 -6 000

Övriga kostnader -25 218 -20 090 -21 020 -20 450 -21 500

Summa	verksamhetskostnader -56	187 -53 040 -56	020 -56 750 -58 350

Avskrivningar -329 -370 -370 -350 -350

Finansiella poster 1 406 1 000 1 000 1 000 1 000

Årets	resultat -2	133 -1 300 0 0 0

Flerårsbedömning	för	hela	Regionförbundet	(tkr)

Balansräkning	i	sammandrag	(tkr)

Anmärkning: För 2015 är det oklart hur verksamhetens organisationsform ser ut.
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Kommentarer	till	budgeten

Såväl 2010 som 2011 års bokslut har resul-
terat i underskott. Även för 2012 finns ett 
underskott i den budget som fastställts. Om 
det budgeterade resultatet på 4,0 miljoner 
kronor skulle bli verklighet får underskottet 
enligt tidigare beslut täckas via minskning 
av det egna kapitalet. Det ekonomiska läget 
ser dock betydligt bättre ut än när budgeten 
fastställdes och 2012 års underskott kan nu 
prognostiseras till intervallet 1–2 miljoner 
kronor. De redovisade underskotten kan 
hänföras till den del av Regionförbundet 
som avser verksamhetsområdet regional 
utveckling. Den del som redovisas under 
den primärkommunala nämnden (kommunal 
utveckling) är i balans.

Utgående eget kapital 2011-12-31 uppgår 
trots underskotten till 19,4 miljoner kronor, 
vilket innebär att Regionförbundet fortfaran-
de har en stark ekonomisk ställning och ett 
handlingsutrymme inför framtiden, även om 
ett balanserat resultat måste uppnås senast 
2013.

Ett arbete har genomförts under 2012 för att 
utvärdera de olika alternativ som kan finnas 
för att skapa ekonomisk balans. Detta arbete 
har beaktats i 2013 års budget.

Åtgärder	för	att	skapa	ekonomisk		
balans
För att skapa ekonomisk balans 2013 inne-
håller budgeten en höjning av medlemsav-
giften med 1,2 miljoner kronor för tidigare 
beslutad utökning av den politiska organi-
sationen samt med 1,5 miljoner kronor för 
ökade driftskostnader. I enlighet med för-
bundsordningen svarar länets kommuner för 
2/3 av medlemsavgiften till Regionförbundet, 
medan Landstinget svarar för 1/3.

Utöver denna intäktsförstärkning har be-
sparingsåtgärder motsvarande 1,9 miljoner 
kronor inom Regionförbundet planerats. 
Utgifterna för köpta konsulttjänster sänks 
kraftigt och vissa personalminskningar för 
verksamhet som inte finansieras via projekt-
medel genomfördes redan under 2011.

Med utgångspunkt från ovanstående för-
ändringar är det realistiskt att ett balanserat 
resultat kan uppnås för 2013 inom såväl 
regional som kommunal utveckling.

Styrkort	med	finansiella	mål
Verksamhetsplanen innehåller för första 
gången ett styrkort med mätbara mål. I detta 
ingår finansiella mål som syftar till att skapa 
en långsiktigt hållbar ekonomi och ett effek-
tivt utnyttjande av tillgängliga resurser. I och 
med att målsättningarna kan mätas och följas 
upp kommer styrkortet att bidra till ett ökat 
fokus på uppföljningen av det ekonomiska 
läget sett ur några olika perspektiv.

Uppdelning	av	budgeten
2013 års budget redovisas i en ny struktur. 
Budgetens uppdelning på ”Ledning och ge-
mensamma funktioner” och ”Projektverksam-
het” med mera syftar till att skapa tydlighet 
i verksamhetens olika delar. De delar som 
finansieras via medlemsavgifter redovisas 
separat och projektfinansierade delar redo-
visas för sig. Ytterligare insatser pågår så 
att redovisning av utfallet kan jämföras med 
budgetvärden på ett tydligt sätt. Insatser 
görs även för att skapa en bättre redovisning 
för de enskilda projekten, framför allt inom 
verksamhetsområdet kommunal utveckling.

En bedömning av den ekonomiska utveck-
lingen i ett flerårsperspektiv har införts som 
ett komplement till ettårsbudgeten. I och 
med att storleken på intäkts- och kostnads-
poster till stor del är en följd av tillskott 
av externa projektmedel som beslutas av 
utomstående finansiärer blir värdena för 2014 
och 2015 i huvudsak en framskrivning av de 
förhållanden som förväntas råda under 2013. 
Bedömningen visar dock att det är realistiskt 
att kunna uppnå en budget i balans under de 
kommande åren.

Projektverksamhet
För projektverksamheten beräknas att ut-
vecklingsmedel på 7,5 miljoner kronor från 
Landstinget tillförs verksamheten. Under 
2012 tillfördes inga nya utvecklingsmedel, vil-
ket medför att denna typ av projektverksam-
het under detta år finansieras med balansera-
de projektmedel från tidigare år. Huvuddelen 
av de projektmedel som tillförs via Lands-
tinget används till finansiering av projekt 
som bedrivs av externa projektägare. Dessa 
redovisas under ”Lämnade projektmedel”. 
En mindre del används i projekt som drivs av 
Regionförbundet, till exempel Science Park-
systemets noder och Företagsjouren. En stor 
del av finansieringen till de egna projekten 
kommer via andra externa finansiärer.
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Ett fortsatt inflöde av projektmedel från 
externa finansiärer (Tillväxtverket, Socialsty-
relsen, SKL, Statliga 1:1-medel med flera) 
förväntas under 2013 och innebär fortsatta 
möjligheter till en omfattande egen projekt-
verksamhet inom såväl regional som kommu-
nal utveckling.

Förutom den projektverksamhet som redo-
visas i budgeten disponerar Regionförbun-
det liksom tidigare år statliga projektmedel 
(1:1-medel), vilka utbetalas av Tillväxtverket.

Kursverksamhet
Den kurs- och konferensverksamhet som ar-
rangeras förväntas ligga på en fortsatt hög nivå 
och finansieras fullt ut genom kursavgifter.

Finansiella	intäkter
De finansiella intäkterna beror till stor del på 
hur in- och utflöden kommer att se ut inom 
projektverksamheten, men också på aktuellt 
ränteläge. För 2013 bedöms ränteintäkterna 
kunna uppgå till ca 1 miljon kronor. Större 
delen av de likvida medlen binds upp i ränte-
placeringar med varierad löptid.
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17

Procentuell	 Procentuell	

Kommun fördelning Avgift	2012 fördelning Avgift	2013

2012 kr 2013 kr

Aneby 1,89 179 000 1,86 210 000

Eksjö 4,82 458 000 4,83 545 000

Gislaved 8,86 842 000 8,82 997 000

Gnosjö 2,83 269 000 2,82 319 000

Habo 3,04 289 000 3,08 348 000

Jönköping 37,48 3 560 000 37,40 4 226 000

Mullsjö 2,05 195 000 2,04 231 000

Nässjö 8,89 844 000 8,93 1 009 000

Sävsjö 3,28 312 000 3,28 371 000

Tranås 5,41 514 000 5,42 612 000

Vaggeryd 3,86 367 000 3,91 442 000

Vetlanda 7,77 738 000 7,74 875 000

Värnamo 9,82 933 000 9,87 1 115 000

100,00 9 500 000 100,00 11 300 000

Landstinget 4 750 000 5 650 000

Medlemsavgifter	till	Regionförbundet

Procentuell	 Procentuell	

Kommun fördelning Avgift	2012 fördelning Avgift	2013

2012 kr 2013 kr

Aneby 1,89 30 000 1,86 30 000

Eksjö 4,82 76 000 4,83 77 000

Gislaved 8,86 137 000 8,82 141 000

Gnosjö 2,83 45 000 2,82 45 000

Habo 3,04 47 000 3,08 50 000

Jönköping 37,48 577 000 37,40 598 000

Mullsjö 2,05 31 000 2,04 33 000

Nässjö 8,89 138 000 8,93 143 000

Sävsjö 3,28 51 000 3,28 52 000

Tranås 5,41 84 000 5,42 87 000

Vaggeryd 3,86 60 000 3,91 62 000

Vetlanda 7,77 122 000 7,74 124 000

Värnamo 9,82 152 000 9,87 158 000

100,00 1 550 000 100,00 1 600 000

Medlemsavgifter	till	Primärkommunala	nämnden

	 Medlemsavgifter







 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 121-140 
Tid: 2012-10-02, kl 09:00-11:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 136 

Dnr 

LJ2012 

/962 

Regionförbundet – Verksamhetsplan och budget 2013 
Föreligger verksamhetsplan och budget för 

Regionförbundet.  

 

Vid ärendets behandling framförs synpunkter på skrivning i 

verksamhetsplanen, sidan 29, sjätte stycket avseende att ett 

balanserat resultat ska uppnås för 2013.  

 

Beslut 

Med ovanstående synpunkt föreslår planeringsdelegationen 

landstingsstyrelsen besluta  

 

att Regionförbundets verksamhetsplan och budget för 2013 

tillstyrks.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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