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Landstinget i Jönköpings län  
Agneta Jansmyr 
Mobil 0730 92 40 70 
 

Landstingsstyrelsen 
 

 

Bidrag till Jönköping Academy  

Bakgrund 
Jönköping Academy för Improvement of Health and Welfare bildades under 2009 
av Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner. 
Syftet är att genom långsiktig samverkan kring forskning och utbildning inom 
området öka förmågan till förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvård samt 
omsorg. Avtal har skrivits och gäller till och med 2012-12-31 och därefter med ett 
års uppsägning. 
 
De tre parterna har förbundit sig att tillskjuta minst 500 000 kronor per år till den 
koordinerande funktionen i Jönköping Academy. Finansieringen i övrigt bygger 
huvudsakligen på ansökningar om medel från forskningsfinansiärer, parternas 
egna insatser i gemensamma projekt samt intäkter från uppdrag med externa 
uppdragsgivare. 
 

Nuläge 
Jönköpings Academy har kommit i gång bra. Den masterutbildning som startade 
2009 har många sökande och studenterna är mycket nöjda med utbildningen. Flera 
studerande har varje år kommit från Landstingets verksamhet. Landstinget arbetar 
aktivt i såväl styrgrupp som ledningsgrupp och det finns nära kopplingar till 
Futurum och Qulturum.  
 
Styrgruppen består av Anita Hansbo, rektor, Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 
och Stefan Österström, företrädare för kommunerna. Landstinget tar också aktiv 
del i utbildningen, bland annat som handledare i studenternas projekt. Flera 
ansökningar har gjorts om medel från forskningsfinansiärer och en del 
forskningsmedel har tillförts Akademin. Styrgruppen gör bedömningen att det tar 
flera år att bygga upp verksamheten.  
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Under 2012 behövs ytterligare medel för att aktivt arbeta med att knyta till sig fler 
forskningsprojekt. Styrgruppen har därför diskuterat att under 2012 tillföra 
motsvarande 500 000 kronor. Högskolans rektor Anita Hansbo beslutade 12 
december 2011 att för 2012 anslå strategiska medel om 250 000 kronor som 
engångsbidrag till Jönköping Academy under förutsättning att landstinget ökar sitt 
grundanslag till 750 000 kronor för 2012. 
 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 
 
att ur landstingsstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter, som ett engångsbidrag 
för 2012, anvisa 250 000 kronor till Jönköping Academy.  
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
 
Agneta Jansmyr 
Landstingsdirektör 

 

 
 
 
 



 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 Planeringsdelegationen §§ 1-18 

 Tid: 2012-01-10 09:00-10:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 13 
Dnr 
LJ 
2012/7 

Bidrag till Jönköping Academy 
Föreligger förslag till anvisning av ett engångsbidrag för 
2012 till Jönköping Academy på 250 000 kronor.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 
som ett engångsbidrag för 2012, anvisa 250 000 kronor till 
Jönköping Academy.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

Håkan Jansson  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 


