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2014 ser ut att bli ett spän-
nande och intensivt år på 
många sätt. Säger riksdagen 
ja till länets ansökan om att få 
bilda region, väntar ett omfat-
tande förändringsarbete. Den 
1 januari 2015 ska vi enligt 
planerna ha en ny samlad 
regionalpolitisk organisation, 
vilket innebär att nuvarande 

Landstinget i Jönköpings län och Regionförbundet 
Jönköpings län tillsammans bildar den nya region-
kommunen med ansvar för hälso- och sjukvård samt 
utvecklings- och tillväxtfrågor.

2014 är året då vi också ska gå från ord till handling 
när det gäller RUS – den regionala utvecklingsstra-
tegin med sikte på 2025. Ett antal handlingspro-
gram ska förverkliga intentionerna i RUS och skapa 
förutsättningar för ett hållbart inkluderande samhälle 
med ett bärkraftigt näringsliv och attraktiva miljöer 
för människor att leva och verka i. Kunskap och 
kommunikation är våra viktigaste framgångsfaktorer, 
men samtidigt också de största utmaningarna.

Under 2013 satte Regionstyrelsen fokus på viktiga 
järnvägssatsningar i Jönköpings län. Inom ramen för 
arbetet med att ta fram den regionala transportplanen 
för perioden 2014–2015 har Regionstyrelsen bland 
annat fattat ett historiskt principbeslut om samfinan-
siering för att möjliggöra de mest angelägna åtgärder-
na. Under 2014 påbörjas arbetet med att förverkliga 
och genomföra viktiga satsningar för vår region som 
förutom järnväg även omfattar behov av väginveste-
ringar, kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.

En av de mest angelägna frågorna för regionen är 
enligt min mening den framtida järnvägsförbindelsen 
mellan Borås och Linköping via Jönköping – den 
så kallade Götalandsbanan. Vi kommer under 2014 
att fortsätta driva på om utredning och fördjupade 
studier.

Om sju år ska Småland vara en ledande träregion i 
Europa. De tre Smålandslänen fortsätter under 2014 
arbetet med det gemensamma projektet Träregion 
Småland. Vi har nu inlett en storsatsning på att öka 
användandet av trä för att visionen ska bli verklighet. 
Det är bra både för Småland och Sverige. 

Inför halvårsskiftet 2013 väntar jag dessutom med 
spänning på besked om de tre Smålandslänens 
gemensamma ansökan och tävlingsbidrag Smart 
Housing Småland till Vinnovas Vinnväxt-program 
ska bli ett av de utvalda initiativen. Det innebär i så 
fall 10 års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner 
kronor per år, vilket skulle betyda väldigt mycket för 
utvecklingen av hållbart byggd miljö i trä och glas.

Som sagt, 2014 blir ett spännande och utvecklande 
år för regionen, för Småland och för Sverige.

Bengt Dahlqvist
Ordförande i Regionförbundet Jönköpings län

 I tider av förändring11
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Uppdrag och verksamhet
Regionförbundet är den politiska arenan för sam-
verkan och regional utveckling i Jönköpings län. Här 
samlas länets 13 primärkommuner och Landstinget, 
vilket innebär att det politiska och lokala inflytandet 
över regionens 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 Regionförbundets uppgift att vara 
motorn i det arbetet.

Det regionala utvecklingsuppdraget från regeringen 
är att samordna tillväxtarbetet och främja hållbar 
utveckling. På våra medlemmars uppdrag ska vi 
företräda och samla regionen samt stödja och driva 
tillväxtarbetet mot målet en snabbare, öppnare och 
smartare region.

Ytterst handlar det regionala utvecklingsarbetet om 
att Jönköpings län ska ha en hållbar utveckling och 
tillväxt som ger ökad attraktionskraft, konkurrens-
kraft och sysselsättning samt skapar bästa möjliga 
förutsättningar för länets invånare att kunna leva ett 
gott liv.

Regional och kommunal utveckling
Regionförbundets verksamhet omfattar två verk-
samhetsgrenar – regional utveckling och kommunal 
utveckling. 

Inom regional utveckling finns fem strategiska ut-
vecklingsområden: livsmiljö och attraktivitet,  
näringsliv, kommunikationer, internationell samver-
kan samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Till Regionstyrelsen finns en primärkommunal 
nämnd (PKN) som ansvarar för kommunal sam-
ordning och utveckling inom FoUrum – utveck-
lingsplattform för socialtjänsten, Miljösamverkan 
f, liksom för områdena kurs och konferens samt 
utbildning till och med gymnasienivå.

Regional utvecklingsplanering
I det regionala utvecklingsansvaret för Regionför-
bundet 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. Region-
förbundets strategiska utvecklingsarbete utgår från 
RUS, som därmed är ett viktigt styrinstrument i 
verksamheten.

Regionförbundet har även ansvaret för den övergri-
pande planeringen och prioriteringen av länets trans-
portinfrastruktur samt för att ta fram och samordna 
arbetet med den regionala transportplanen.

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

 Regionförbundets verksamhet12



8VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2014 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Verksamheten är organiserad i två avdelningar:  
Regional utveckling, som styrs politiskt av Region-
styrelsen och Kommunal utveckling, som styrs av 
Primärkommunala nämnden.

Organisation
Regionstyrelsen är Regionförbundets beslutande 
församling. Den består av 33 ledamöter och 33 ersät-
tare från länets kommuner och landsting. Styrelsen 
sammanträder fem gånger om året.

Regionstyrelsen har ett arbetsutskott, som bland an-
nat ska bereda styrelseärenden, samt en primärkom-
munal nämnd. Den operativa verksamheten leds av 
regiondirektören.

Styrelse

Regiondirektör

Stab
Information, Ekonomi, Administration

Regional utveckling
Livsmiljö och attraktivitet

Kommunikationer
Näringsliv

Arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning

Internationell samverkan

Kommunal utveckling
FoUrum – utvecklingsplattform

för socialtjänsten
Kurs och konferens

Utbildning till och med 
gymnasienivå

Miljösamverkan f

Arbetsutskott

Primärkommunal
nämnd
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 Styrkort för 201413

Övergripande mål, strategiska mål och effektmål

Regional utveckling Kommunal utveckling

Regional utveckling arbetar utifrån RUS – den regionala utvecklingsstrategin. Strategins formulerade mål är  
utgångspunkt för effektmål, insatser och aktiviteter:
 

Att leva av: Näringsliv
En internationellt ledande industriregion
Strategiskt mål

• Regionens välstånd byggs av ett dynamiskt näringsliv som innefattar industriföretag med spetskompetens  
som skapar produkter och tjänster med hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad.

Effektmål
• Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet.
• Antalet utländska investeringar och etableringar ska öka jämfört med föregående år. 

Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag

Strategiskt mål
• En bred, dynamisk och kreativ företagsamhet bidrar till hållbar utveckling genom nya verksamheter  

och kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och företag.
Effektmål

• Antalet nystartade företag per 1 000 invånare ska vara över rikssnittet.
• Andelen tjänstenäringar ska närma sig riksgenomsnittet.

Att leva i: Livsmiljö
Ett inkluderande samhälle 
Strategiskt mål  

• Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt och sammanhållande samhälle. 
Effektmål

• Andelen 30–34-åringar som har minst en treårig eftergymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet.
• Antalet människor i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i förhållande till  

föregående år.

En global livsmiljö            
Strategiskt mål

• En dynamisk livsmiljö där världen finns närvarande i form av mångfald av människor och uttrycks- 
möjligheter, goda kommunikationer och nyfikenhet.

Effektmål
• Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört med föregående år.
• Resande med kollektivtrafik ska öka jämfört med föregående år.

FoUrum
FoUrum arbetar efter fyra övergripande strategiska mål som är kvalitativa inriktningsmål och som utgår  
från FoUrums uppdrag och verksamhetsidé:

• Brukarnas erfarenheter – brukarnas kunskap och erfarenheter är betydelsefulla för utformningen av  
insatser, arbetssätt och metoder.

• Kunskapssökande medarbetare och chefer – systematiskt arbete med värdering, reflektion och dokumen- 
tation skapar förutsättningar för kunskapsutveckling i socialtjänsten.

• Situationer och omständigheter – hänsyn till sammanhang, samhällsutveckling och flera kunskapsfält.
• Forskning – interaktiv forskning integreras i socialtjänstens praktik för långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Kurs och konferens
• Kursutbudet ska öka med 10 procent.
• Antalet kursdeltagare ska öka med 10 procent.

Miljösamverkan f
• Samtliga kommuner ska aktivt delta i det gemensamma arbetet.

Utbildning till och med gymnasienivå
• Andelen invånare som vid 20 års ålder har fullgjord gymnasial utbildning ska ligga minst 5 procent högre  

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

Vision för Region Jönköping Strategier Finansiella mål

Region Jönköping skapar kraft. • 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

• Ekonomisk balans, det vill säga ett resultat >0.
• Av tillgängliga medel ska minst 75 procent utgöras av räntebärande placeringar, så att en god  

avkastning kan uppnås.
• Soliditeten, det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, ska överstiga 15 procent.
• Minst 90 procent av det årliga 1:1-anslaget av statliga utvecklingsmedel för projektfinansiering  

ska användas varje år.

Verksamhetsidé för Regionförbundet

Vi ska samla regionen, stödja och driva utveck-
lingsarbetet mot målet en snabbare, öppnare och 
smartare region.
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Övergripande mål, strategiska mål och effektmål

Regional utveckling Kommunal utveckling

Regional utveckling arbetar utifrån RUS – den regionala utvecklingsstrategin. Strategins formulerade mål är  
utgångspunkt för effektmål, insatser och aktiviteter:
 

Att leva av: Näringsliv
En internationellt ledande industriregion
Strategiskt mål

• Regionens välstånd byggs av ett dynamiskt näringsliv som innefattar industriföretag med spetskompetens  
som skapar produkter och tjänster med hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad.

Effektmål
• Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet.
• Antalet utländska investeringar och etableringar ska öka jämfört med föregående år. 

Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag

Strategiskt mål
• En bred, dynamisk och kreativ företagsamhet bidrar till hållbar utveckling genom nya verksamheter  

och kunskapsintensiva produkter och tjänster för människor och företag.
Effektmål

• Antalet nystartade företag per 1 000 invånare ska vara över rikssnittet.
• Andelen tjänstenäringar ska närma sig riksgenomsnittet.

Att leva i: Livsmiljö
Ett inkluderande samhälle 
Strategiskt mål  

• Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt och sammanhållande samhälle. 
Effektmål

• Andelen 30–34-åringar som har minst en treårig eftergymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet.
• Antalet människor i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i förhållande till  
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En global livsmiljö            
Strategiskt mål

• En dynamisk livsmiljö där världen finns närvarande i form av mångfald av människor och uttrycks- 
möjligheter, goda kommunikationer och nyfikenhet.

Effektmål
• Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört med föregående år.
• Resande med kollektivtrafik ska öka jämfört med föregående år.

FoUrum
FoUrum arbetar efter fyra övergripande strategiska mål som är kvalitativa inriktningsmål och som utgår  
från FoUrums uppdrag och verksamhetsidé:

• Brukarnas erfarenheter – brukarnas kunskap och erfarenheter är betydelsefulla för utformningen av  
insatser, arbetssätt och metoder.

• Kunskapssökande medarbetare och chefer – systematiskt arbete med värdering, reflektion och dokumen- 
tation skapar förutsättningar för kunskapsutveckling i socialtjänsten.

• Situationer och omständigheter – hänsyn till sammanhang, samhällsutveckling och flera kunskapsfält.
• Forskning – interaktiv forskning integreras i socialtjänstens praktik för långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Kurs och konferens
• Kursutbudet ska öka med 10 procent.
• Antalet kursdeltagare ska öka med 10 procent.

Miljösamverkan f
• Samtliga kommuner ska aktivt delta i det gemensamma arbetet.

Utbildning till och med gymnasienivå
• Andelen invånare som vid 20 års ålder har fullgjord gymnasial utbildning ska ligga minst 5 procent högre  

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

Vision för Region Jönköping Strategier Finansiella mål

Region Jönköping skapar kraft. • 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

• Ekonomisk balans, det vill säga ett resultat >0.
• Av tillgängliga medel ska minst 75 procent utgöras av räntebärande placeringar, så att en god  

avkastning kan uppnås.
• Soliditeten, det vill säga betalningsförmågan på lång sikt, ska överstiga 15 procent.
• Minst 90 procent av det årliga 1:1-anslaget av statliga utvecklingsmedel för projektfinansiering  

ska användas varje år.

Verksamhetsidé för Regionförbundet

Vi ska samla regionen, stödja och driva utveck-
lingsarbetet mot målet en snabbare, öppnare och 
smartare region.
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RUS – regional utvecklingsstrategi 
för Region Jönköping 
I juni 2013 ska Regionstyrelsen fatta beslut om 
RUS – den regionala utvecklingsstrategin för Region 
Jönköping. Mål och delstrategier i RUS är styrande 
för verksamheten inom Regional utveckling och 
utgångspunkt för verksamhetsplanen 2014. Dessa är 
i sin tur kopplade till de nationella målen för utveck-
lingspolitiken och till EU:s övergripande strategi för 
utveckling och tillväxt, Europa 2020-strategin, samt 
tematiska mål.

När RUS är fastställd konkretiseras RUS i hand-
lingsplaner som ska säkerställa att intentionerna och 
målen med strategin förverkligas. Under 2014 kom-
mer RUS att vara ett av de främsta verktygen i det 
fortsatta arbetet med regionens utveckling.
Eftersom den första versionen av verksamhetspla-
nen läggs utifrån förslaget till RUS kan målformule-
ringar och prioriterade aktiviteter komma att revide-
ras under hösten 2013. 

Regionbildning 2015
Den viktigaste frågan för Regionförbundets verk-
samhet 2014 är bildandet av en region i Jönköpings 
län. Under förutsättning att riksdagen fattar ett posi-
tivt beslut hösten 2013 kommer förberedelsearbetet 
med att lägga samman Landstingets och Regionför-
bundets verksamheter att bli intensivt och operativt 
under 2014. Den nya organisationen ska träda i kraft 
1 januari 2015.

Fler strategiska frågor 2014
Regional utveckling arbetar utifrån RUS och i 
följande verksamhetsplan listas några av de insatser 
och aktiviteter som Regionförbundet ska genom-
föra 2014 kopplade till delstrategierna. Inom ramen 
för utvecklingsområdena livsmiljö och attraktivitet, 
näringsliv, kommunikationer, arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning samt internationell samverkan 
tillkommer en rad ytterligare insatser och aktiviteter 
under 2014. 

Ett exempel är projektverksamheten, där en intensiv 
arbetsperiod väntar med anledning av kommande 
handlingsplaner kopplade till RUS samt nya struk-
turfondsprogram för perioden 2014–2020. Likaså 
kommer införandet av EU:s sektorsprogram med 
medföljande finansiering att bli en viktig fråga 2014.

Regionförbundet har av regeringen fått i uppdrag 
att, i samråd med  främst Landstinget och Läns-
styrelsen, ta fram en regional digital agenda – ReDA  
– för Jönköpings län. Under 2014 intensifieras det 
påbörjade arbetet inom strategiska områden som 
e-förvaltning, eHälsa, bredband/infrastruktur samt 
demokrati och delaktighet.

Under 2014 fortsätter arbetet med bland annat den 
regionala kompetensplattformen, regionens före-
tagsjour, EU-samarbetet inom Småland Blekinge 
samt Europa Direkt, som är ett informations- och 
kommunikationsnätverk som drivs av Europeiska 
kommissionen tillsammans med Regionförbundet 
Jönköpings län.

 Regional utveckling14
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Att leva av: Näringsliv

En internationellt ledande  
industriregion

Strategiskt mål
Regionens välstånd byggs av 
ett dynamiskt näringsliv som 
innefattar industriföretag med 
spetskompetens som skapar 
produkter och tjänster med hög 
kvalitet och efterfrågan på en 
internationell marknad.

 
Effektmål
Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet.

Antalet utländska investeringar och etableringar ska 
öka jämfört med föregående år.

Insatser och aktiviteter
Öka samverkan med länets centrumbildningar (trä, 
skärande bearbetning, polymer, gjuteri med flera), 
Högskolan i Jönköping samt andra utvecklingsak-
törer med koppling till den tillverkande sektorn, 
exempelvis inom ramen för Trästrategin och dess 
tänkta forskarskola.

Fortsätta arbetet med Företagsjouren med fokus på 
att verksamheten ska bli mer känd hos målgruppen 
samt att målet 100 räddade arbetstillfällen uppnås.

Utveckla en modell för att möjliggöra en uppföljning 
av genomförda utländska investeringar och etable-
ringar i länet. 

Stötta länets kommuner i arbetet med att attrahera 
utländska investeringar och etableringar. Exempel-
vis genom samarbetet med Business Sweden kring 
logistik. 

Ett breddat näringsliv med betoning på 
kunskapsintensiva företag

Strategiskt mål
En bred, dynamisk och kreativ före-
tagsamhet bidrar till hållbar utveckling 
genom nya verksamheter och kunskaps-
intensiva produkter och tjänster för 
människor och företag.

Effektmål
Antalet nystartade företag per 1 000 invånare ska 
vara över rikssnittet.

Andelen tjänstenäringar ska närma sig riksgenom-
snittet.

Insatser och aktiviteter
Stärka hela entreprenörskedjan och öka samarbe-
tet med aktörerna inom systemet i länet genom att 
verka för bättre integrering mellan olika resurser.

Utveckla Science Park-systemet genom att verka 
för långsiktig hållbar finansiering samt stödja och 
utveckla det löpande arbetet.

Verka för fler och växande företag inom tjänstesek-
torerna som exempelvis besöksnäringen och kultu-
rella och kreativa näringar bland annat genom ett 
närmare samarbete med ansvariga aktörer.

Övergripande mål

En konkurrenskraftig industriregion och ett 
breddat näringsliv med betoning på kunskapsin-
tensiva företag
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Att leva i: Livsmiljö

Ett inkluderande samhälle

Strategiskt mål
Alla människor har lika möj-
ligheter att delta och bidra i ett 
tillgängligt och sammanhållande 
samhälle 

Effektmål
Andelen 30–34-åringar som har minst en treårig 
eftergymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet. 

Antalet människor i arbetsför ålder utan arbete eller 
egen försörjning ska minska i förhållande till föregå-
ende år.

Insatser och aktiviteter
Bredda aktiviteter för att öka insikten om nödvän-
digheten av högre utbildning.

Verka för att fler eftergymnasiala utbildningar finns 
tillgängliga.

Fördjupa insatser kring vägledning och validering 
både när det gäller yrkesverksamma och informa-
tionsstrukturer.

Satsa på fler och utökade insatser för att motverka 
skolavhopp och utanförskap.

Öka samverkan mellan skola och arbetsliv för att 
underlätta utbildningsval och framtida rekrytering.

En global livsmiljö

Strategiskt mål
En dynamisk livsmiljö där världen 
finns närvarande i form av mångfald 
av människor och uttrycksmöjligheter, 
goda kommunikationer och nyfikenhet

Effektmål
Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört 
med föregående år.

Resande med kollektivtrafik ska öka jämfört med 
föregående år.

Insatser och aktiviteter
Ta fram en attraktivitetsstrategi, framförallt med 
syfte att locka fler att flytta till länet samt att få fler 
högskolestudenter att stanna kvar.

Ta fram en strategi för offentlig service för att säker-
ställa goda möjligheter att bo och verka i hela länet.

Stärka samverkan för fortsatt planering av Göta-
landsbanan, både inom länet och i samverkan med 
närliggande län.

Övergripande mål

En global livsmiljö med socialt och kulturellt 
ansvarstagande
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Verksamheterna inom Kommunal utveckling bedrivs 
som partnerskap med länets kommuner, vilket kän-
netecknas av att aktiva medlemmar går samman för 
att dra nytta av varandras kompetenser och därmed 
maximera nyttan och spara resurser. 

Partnerskapet skapar med rätt förutsättningar en 
bättre resursanvändning, en bredare delaktighet och 
stimulerar innovativa lösningar jämfört med traditio-
nellt uppbyggda organisationer. 

Kommunal utveckling utgörs av tre olika partner-
skap; FoUrum, Miljösamverkan f  samt Utbildning 
till och med gymnasienivå. Samtliga partnerskap leds 
av förvaltningschefer i en styrgrupp och varje part-
nerskap redovisar minst en gång per år till respektive 
facknämnd. Inom Kommunal utveckling finns också 
kommunernas gemensamma kurs- och konferens-
verksamhet. FoUrum är den största verksamheten 
med ca 75 procent extern finansiering. 

1 januari 2013 genomfördes en skatteväxling av 
hemsjukvården från Landstinget till länets kommu-
ner. Arbetet genomfördes med stor delaktighet och 
leddes av Primärkommunala nämnden. Under 2014 
påbörjas en uppföljning av hemsjukvården utifrån en 
baslinjemätning som blev klar i början av 2013. 
 
Kommunernas samverkan med Landstinget går in 
ett nytt skede. Skolcheferna kommer att vara en del 
av den framtida ledningen i denna samverkan. Ett 
ledningssystem har utvecklats och utgör grunden för 
samverkan mellan kommunerna och Landstinget.  

På uppdrag av den primärkommunala nämnden har 
en utredning om naturbruksgymnasiernas framtid 
genomförts. Utredningen kommer att ligga till grund 
för att nya avtal tecknas mellan Landstinget och 
länets kommuner.

 Kommunal utveckling5
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FoUrum
FoUrum är ett av kommunernas partnerskap och 
utgör också länets regionala stödstruktur. Staten och 
SKL har genom en särskild överenskommelse beslu-
tat att stödja uppbyggnaden av regionala stödstruk-
turer i landet. Dessa ska fungera som en länk mellan 
statens ambitioner och kommunernas socialtjänster. 

Överenskommelserna innebär att från nationellt håll 
knyts stimulansmedel till prioriterade verksamhets-
områden. Den senaste överenskommelsen gjordes 
hösten 2012 och omfattar de närmaste tre åren 
2013–2015. 

De områden som prioriteras är stöd till en regional 
stödstruktur, utveckling av den sociala barn- och 
ungdomsvården, stöd till personer med funktions-
nedsättning, öppna jämförelser, missbruks- och 
beroendevården, de mest sjuka äldre, eHälsa och 
psykisk ohälsa. Hur kommunerna väljer att arbeta 
med de nya överenskommelserna kommer att ha 
betydelse för FoUrums verksamhet 2014.

Styrkort
FoUrum arbetar efter fyra övergripande strategiska 
mål som är kvalitativa inriktningsmål och som utgår 
från FoUrums uppdrag och verksamhetsidé.

• Brukarnas erfarenheter - brukarnas kunskap och 
erfarenheter är betydelsefulla för utformningen 
av insatser, arbetssätt och metoder.

• Kunskapssökande medarbetare och chefer - 
systematiskt arbete med värdering, reflektion 
och dokumentation skapar förutsättningar för 
kunskapsutveckling i socialtjänsten.

• Situationer och omständigheter - hänsyn till sam-
manhang, samhällsutveckling och flera kunskapsfält.

• Forskning - interaktiv forskning integreras i 
socialtjänstens praktik för långsiktig kunskaps-
uppbyggnad.

Från och med 2014 har FoUrum:s medlemmar 
ökade möjligheter att styra och leda partnerskapet 
och att formulera mål relaterade till indikatorer. Ett 
styrkort har tagits fram och under 2013 ska ett antal 
indikatorer utarbetas utifrån de framgångsfaktorer 

som beskrivs i styrkortet. Indikatorerna kommer 
att mätas kontinuerligt och syftar till att visa i vilken 
grad FoUrums verksamhet löpande förhåller sig till 
de strategiska målen och sitt uppdrag. 

En första mätning genomförs hösten 2013. Bland 
annat kommer nyttan med verksamheten, nöjdhet 
vid deltagande i olika aktiviteter samt antal personer 
som använder FoUrum som mötesplats att mätas. 
För övrigt hänvisas till mål på projektnivå för 2014.

Förstärkt förankring i forskning
FoUrum har under 2013 utarbetat en strategi för att 
underlätta forskningsanknytning till de utvecklingsar-
beten som sker inom ramen för FoUrum. Den syftar 
till att säkra forskningsambitionen så att den kun-
skapsproduktion som sker i högre grad är förankrad 
i relevant forskning och kunskap. Strategin tydliggör 
en forskningsinriktning och inkluderar organisatoris-
ka lösningar som underlättar för högskolor, forskare, 
forskarnätverk och pågående utvecklingsprojekt att 
hitta varandra. Strategin kommer att påverka verk-
samheten 2014. 

Förstärkt förankring i brukarerfarenhet
Ett arbete har initierats för att vår kunskapspro-
duktion i högre grad ska vara förankrad i brukares 
och anhörigas erfarenheter och behov. Även denna 
ambitionshöjning kommer att påverka verksamheten 
2014. 

Finansiering
FoUrum grundfinansieras med 4 miljoner  kronor av 
kommunerna. Resterande finansiering kommer från 
ESF-projekt och staten via SKL.

Mål, insatser och aktiviteter 
FoUrums uppdrag förverkligas tillsammans med 
kommunerna i en rad utvecklingsprojekt inom res-
pektive område. Varje projekt arbetar årsvis utifrån 
både kvalitativa och kvantitativa mål, som presente-
ras på följande sidor.
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Ensamkommande barn och unga 
Ett antal nätverksträffar med handläggare, boende-
föreståndare och Länsstyrelsen ska genomföras.

Den planerade systematiska enkätuppföljningen av 
länets samtliga boenden resulterar i länsrapporter 
som bidrar till att öka kvaliteten på länets boenden 
utifrån fastställda indikatorer.

Barns och ungas psykiska hälsa  
Kommunerna ska stödjas i att tillsammans med 
Landstinget förbättra vården och omsorgen av barn 
och ungas psykiska hälsa.

Länets insatser ska stödjas så att länet lever upp till 
statens grundkrav och prestationsmål inom områ-
det, och till att kommuner och landsting får statliga 
prestationsmedel även för nästa år.

Våld i nära relationer  
Under våren 2014 ska tre grundutbildningsdagar 
genomföras i länet.

Efter genomförd utbildning ska 100 procent av 
deltagarna uppge att de fått ökad kunskap då det gäl-
ler våld i nära relationer (betyg 4–6 på en sexgradig 
skala).

Riskbruk, missbruk och beroende 
Förstärkt barn- och föräldraperspektiv i missbruks- 
och beroendevården 
Vi ska erbjuda minst två utbildningstillfällen, inne-
hållande fyra utbildningsdagar per tillfälle under 
2014 med minst 12 deltagare per utbildningstillfälle.

Deltagarna ska påbörja samt fortsätta implemen-
tering av nya riktlinjer för att tillvarata barn- och 
föräldraperspektivet på sina respektive arbetsplatser. 
Två tillfällen för uppföljning på respektive arbets-
plats planeras.  

Implementering av ASI i länet
Samtliga kommuner ska ha representanter i metod-
stödjarnätverket för ASI (Addiction Severity Index) 
som träffas två gånger per termin.

Barn och unga
Familjehemsvård   
Minst två utbildningsomgångar med familjehemsut-
bildning arrangeras gemensamt i länet för de kom-
muner som inte anordnar egna utbildningar.

Minst 80 procent av deltagarna i familjehemsut-
bildningen ska vara nöjda eller mycket nöjda med 
utbildningen. 

Handläggning och dokumentation 
Minst fyra nätverksträffar hålls för länets BBIC-
utbildare. (BBIC=barns behov i centrum)

Nätverket ska genom dessa träffar planera och 
genomföra en gemensam kollegiegranskning av 
BBIC:s användning i länet.

HVB-vård    
Utbildning och andra insatser inom området ska 
genomföras, antingen kommunvis, i länsdelar eller 
länsövergripande, samt ett utvecklat webbstöd.

Länets ramavtal ska bli kunskapsmässigt implemen-
terat och med en ökad användning. Ett uppfölj-
ningssystem ska införas i syfte att följa upp ram-
avtalen och därmed kvaliteten inom HVB-vården. 
(HVB=hem får vård eller boende)

Öppenvård
Nätverksträffar ska hållas kommunvis, i länsdelar 
eller länsövergripande, inom öppenvårdsområdet, 
främst inom föräldrastöd.

Förbättrings- och utvärderingsarbete i en eller flera 
kommuner i länet ska genomföras i samarbete med 
Högskolan i Jönköping.

Familjerätten 
Tre nätverksträffar med familjerättshandläggare i 
länet ska genomföras.

Genom olika temainsatser (till exempel adoptio-
ner och riskbedömningar) ska ett nätverk skapas i 
syfte att höja kompetensen bland handläggare inom 
området.
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100 procent av de som tillämpar modellen ska be-
döma att de anser att deras klienter har haft nytta av 
att modellen tillämpas.

Samordnad HVB-upphandling
Arbetsgruppen HVB ska träffas sex gånger under 
2014 för att utveckla ett uppföljningssystem. 

Ett uppföljningssystem ska införas i syfte att följa 
upp ramavtalen och därmed kvaliteten inom HVB-
vården.

Psykiatri
Vi ska utveckla metoder och en evidensbaserad 
praktik inom ett antal prioriterade behovsområden, i 
enlighet med mål fastställda av ledningsgruppen för 
samverkan mellan kommunerna och Landstinget.

Samtliga kommuner i länet ska uppfylla fastställda 
grund- och prestationskrav för 2014 i enlighet med 
den överenskommelse som träffats mellan regering-
en och SKL, med inriktning på barn och unga som 
riskerar att drabbas av psykisk ohälsa och personer 
med långvarig och komplex problematik.  

Äldre
Bättre liv för de sjuka äldre
Satsningen Bättre liv för de sjuka äldre är ett steg 
i arbetet att införa ett nytt arbetssätt i vård och 
omsorg om äldre som är mer strukturerat, förebyg-
gande och evidensbaserat, och som använder sig av 
resultat från kvalitetsregister och öppna jämförelser 
i såväl ledning som i det dagliga förbättringsarbetet i 
verksamheterna.

Vi ska arrangera minst tio gemensamma mötesplat-
ser i chefsnätverket. 

Vi ska öka den äldres medinflytande i förbättrings-
arbetet.

Vård i livets slutskede
En del i förbättringsarbetet Bättre liv för de sjuka 
äldre är att utveckla och förbättra vården i livets slut-
skede med stöd av svenska palliativregistret. 

En utvärdering av ASI-användningen i länet ska 
genomföras.

Metodutveckling i missbruksvården
Vi ska genomföra två utbildningstillfällen i varje me-
tod för metoderna ASI, ADAD, MI, HAP, ÅP, AU-
DIT och DUDIT, samt organisera länsövergripande 
nätverk med metodstödjare i tre av metoderna.

Kursutvärderingar ska visa att 100 procent av kurs-
deltagarna svarar att de fått tillräckligt med kun-
skaper för att kunna använda metoden i sitt arbete 
(betyg 4–6 på en sexgradig skala).

SKL:s baskurs och nationella fördjupningskurser i 
missbruks- och beroendevård
En länsövergripande utbildning under året i varje 
kurs ska genomföras.

100 procent av kursutvärderingarna ska visa att 
deltagarna upplever att de kommer att ha nytta av de 
nya kunskaperna i sin verksamhet (betyg 4–6 på en 
sexgradig skala).

Brukarrevision i missbruksvården
Brukarrådet ska genomföra två revisioner med en av 
SKL utbildad revisorsutbildare.

100 procent av deltagarna i brukarrådet ska uppleva 
att de påverkar missbruksvården i länet.

Implementering av uppföljningsmodellen Loke i 
länets missbruksvård
Samtliga kommuner i länet ska ha någon verksamhet 
som använder sig av Loke-modellen för uppföljning. 
(Loke=lokal evidens)

Utvärderingen av Loke-implementeringen ska visa 
att 100 procent av deltagarna i projektet anser att de 
lärt sig hur man använder modellen (betyg 4–6 på en 
sexgradig skala).

Implementering av uppföljningssystemet UBÅT
Sex av länets kommuner ska ha kommit igång att 
jobba med UBÅT-modellen. (UBÅT=uppföljning 
och beskrivning av åtgärder)
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Deltagande i EUSE Toolkit for diversity
Under 2014 ska länet delta i detta internationella 
projekt i enlighet med uppgjord plan.

Minst 80 procent av de som deltar från Jönköpings 
län ska uppleva att de fått användbara verktyg i arbe-
tet med målgruppen ”dropouts”.

Implementering av IPS samt Supported Education 
Under 2014 ska en plan arbetas fram för implemen-
tering av IPS samt Supported Education.

Samtliga medverkande aktörer ska uppleva att pla-
nen ligger i linje med upplevda behov.

Arbetsintegrerande socialt företagande
Ett förslag på hur en regional stödstruktur som 
gynnar start och drift av arbetsintegrerande sociala 
företag i Jönköpings län ska utformas.

Minst 80 procent av medverkande intressenter upp-
lever att förslaget uppfyller föreliggande behov.

Kvalitetsarbete arbetsmarknadsinsatser
Vi ska definiera, planera och genomföra minst ett 
utvecklingsprojekt inom arbetsmarknadsenheterna i 
Jönköpings län.

Samtliga medverkande aktörer ska uppleva att plane-
ringen av projekt och utbildningsinsatser ligger i linje 
med upplevda behov av utveckling.

Övergripande FoU-verksamhet
Verksamhetsförlagd utbildning
Syftet är att förbättra samverkan mellan kommu-
nerna och högskolan i Jönköping avseende verksam-
hetsförlagd utbildning.

Projektledare och kommunernas samordnare ska 
genomföra fyra träffar under 2014.

Genomföra en revidering av befintligt samarbets-
avtal mellan Hälsohögskolan och länets kommuner. 
Projektledare och utsedda samordnare ska under 

Index i svenska palliativregistret ska förbättras med 5 
procent jämfört med 2013. 

Under 2014 ska samtliga berörda verksamheter 
erbjudas uppföljning utifrån påbörjade förbätt-
ringsområden. Även utbildning i hur man tar fram 
sin egen statistik från svenska palliativregistret ska 
erbjudas. 

God läkemedelsbehandling till äldre
En minskning jämfört med 2014 ska ske inom föl-
jande områden:

• olämpliga läkemedel för äldre över 75 år
• antiinflammatoriska läkemedel för äldre över 75 år
• användning av läkemedel mot psykos för dem 

som är 65 år och äldre och har dosdispensering.

Under 2014 ska fortsatt spridning av kunskap ges till 
samtliga berörda enheter genom utbildning, för att 
öka kunskapen om olämpliga läkemedel till äldre.

Arbete och delaktighet
Öppna jämförelser försörjningsstöd
En hjälpmanual ska tas fram för rapportering av 
öppna jämförelser.

Samtliga medverkande kommuner ska uppleva att ma-
nualen är till hjälp vid inlämning av öppna jämförelser. 

Kompetensutveckling försörjningsstöd
Minst en grundläggande utbildning i metoden MI 
ska genomföras.

Minst 80 procent av deltagarna ska uppleva att ut-
bildningen varit givande för deras arbete (4–6 på en 
sexgradig skala).

Implementering av metoden Supported Employment
Två uppföljningsdagar gällande Supported Employ-
ment ska genomföras under vår och försommar 
2014 för metodansvariga från deltagande kommuner.

Minst 80 procent av de deltagande metodansvariga 
ska uppleva att de fått stöd och vägledning som 
underlättar arbetet lokalt.
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Vi ska ge kommunerna och Landstinget förutsätt-
ningar att leva upp till Patientdatalagens krav på 
säker autentisering vid överföring av information 
över öppna nät för Meddix SVP, genom användning 
av SITHS-kort för samtliga Meddix-användare. 

Implementering av ledningssystem för kvalitet i  
socialtjänstens verksamheter
Nätverket för länets utvecklingsledare ska samlas vid 
minst fyra tillfällen.

Stimulera kommunernas erfarenhetsutbyte genom 
att samla dokument av olika slag från kommunernas 
arbete, i den gemensamma webbplattformen Ping 
Pong.

Öppna jämförelser
Länsrapporter inom samtliga områden för öppna jäm-
förelser (nio stycken) ska produceras till kommunerna.

Gemensam genomgång av enkäter inför inlämning 
av öppna jämförelser för att kvalitetssäkra tolkning 
av frågor.

2014 utveckla och dokumentera roll- och ansvars-
beskrivningar för handledare, kontaktpersoner och 
samordnare.  

eHälsa
Under 2014 kommer arbetet med en utvecklad 
eHälsa att intensifieras. En bredare och fördjupad 
samverkan inom ramen för arbetet med den regio-
nala digitala agendan (ReDA) är nödvändig. Stöd till 
kommunerna att uppnå statens prestationskrav och 
grundkrav inom eHälsa.

eHälsa NPÖ konsument samt Pascal
Vi ska organisera en användargrupp i samarbete med 
Landstinget och anordna minst två möten för att 
samla in synpunkter kring användning av systemen 
NPÖ/Pascal och förslag på förändring.

Vi ska gemensamt framföra kommunernas och 
Landstingets synpunkter till de nationella förvalt-
ningarna av systemen. 

eHälsa Infrastruktur samt  
Informationssäkerhet Meddix 
Vi ska genomföra ett regionalt projekt i samarbete 
med Landstinget för att tekniskt möjliggöra SITHS-
kort för Meddix samordnad vårdplanering.
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Mål, insatser och aktiviteter 
En ny länssamordnare har anställts som inleder sitt 
arbete under hösten 2013 med att besöka samtliga 
kommuner för att diskutera vilka behov kommu-
nerna har av samordning. 

Samtliga kommuner ska aktivt delta i det gemen-
samma arbetet.

Finansiering
Miljösamverkan f  finansieras av Regionförbundet 
och Länsstyrelsen med ett bidrag på 100 000 kr var-
dera per år och resten fördelas mellan kommunernas 
miljökontor.

Utbildning till och med gymnasienivå
Primärkommunala nämnden är även ett politiskt 
forum för kommunernas strategiska samordnings- 
och utvecklingsfrågor inom förskola, grundskola och 
gymnasium. Länets skolchefer utgör styrgrupp för 
verksamheten. 

Under 2013 har förslag till utveckling av naturbruks-
gymnasierna presenterats för primärkommunala 
nämnden. 

Vidare sker en fortsatt utveckling av samverkan med 
högskolor och universitet för att stärka forsknings-
anknytningen i länets kommuner. 

Mål, insatser och aktiviteter 
Andelen invånare som vid 20 års ålder har fullgjord 
gymnasial utbildning ska ligga minst 5 procent högre 
än rikssnittet.

Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen i åk 
9 ska ligga 5 procent över rikssnittet.

Finansiering
Medlemsavgift till Primärkommunla nämnden.

Kurs och konferens
Kurs och konferens samordnar primärkommunernas 
personal- och kompetensutveckling och erbjuder 
bland annat ett brett och verksamhetsanpassat ut-
bildningsutbud, baserat på kommunernas behov och 
önskemål. Verksamheten är intäktsfinansierad och 
består av en 90 procent tjänst fördelat på två perso-
ner från två kommuner i länet.

Mål, insatser och aktiviteter
Kursutbudet ska öka med 10 procent.

Antalet kursdeltagare ska öka med 10 procent.

Vi ska bli en ännu mer efterfrågad verksamhet med 
ett grundutbud av kurser och utbildningar som utgår 
från kommunernas behov genom att:

• Ingå i och få kännedom om fler strategiskt vik-
tiga nätverk i länet där kompetensutvecklings-
behov diskuteras och planeras. 

• Arbeta med marknadsföring/ökad kännedom 
om verksamheten i länets kommuner. Vara en 
resurs och samarbetspartner vid längre kom-
petensutveckling över tid och inte enbart vid 
enstaka kursdagar.

• Aktivt komplettera och stödja referensgruppen 
i deras arbete med att kartlägga kompetensut-
vecklingen i den egna kommunen. Involvera 
och stärka gruppen än mer genom fördjupande 
möten/träffar med kompetenshöjande inslag. 

Finansiering
Verksamheten är intäktsfinansierad.

Miljösamverkan f
Miljösamverkan f  är ett samarbete mellan länets mil-
jökontor, Länsstyrelsen och Regionförbundet. Syftet 
är att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i 
länet och ge stöd både till myndighetsutövning och 
mer förebyggande insatser. 
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 Budget 201416

Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014

Medlemsavgifter 15 800 18 550 19 100

Erhållna projektmedel 35 529 30 640 38 200

Bidrag 2 213 2 400 2 250

Övriga intäkter 2 554 3 800 3 100

Summa intäkter 56 096 55 390 62 650

Lokalkostnader -1 768 -1 750 -1 885

Personalkostnader -20 203 -20 850 -23 390

Inhyrd personal -8 799 -6 900 -8 700

Lämnade projektmedel -3 321 -5 500 -5 000

Lämnade bidrag -918 -500 -950

Kurs- och konferensarrangemang, resor -3 682 -3 900 -4 050

Köpta tjänster -13 478 -11 410 -14 665

Övriga kostnader -3 531 -5 210 -4 740

Summa verksamhetens kostnader -55 700 -56 020 -63 380

Avskrivningar -352 -370 -370

Finansiella poster 1 476 1 000 1 100

Årets resultat 1 520 0 0

Resultatbudget (tkr)

Bokslut 2012 Budget 2013 Budget 2014

Tillgångar

Inventarier och andra anläggnings-
tillgångar

1 854 2 300 1 300

Kassa, bank och andra omsättnings-
tillgångar

86 568 63 000 80 000

Summa 88 422 65 300 81 300

Eget kapital och skulder

Balanserat kapital 19 437 18 137 20 957

Årets resultat 1 520 0 0

Avsättningar och kortfristiga skulder 67 465 47 163 60 343

Summa 88 422 65 300 81 300

Balansräkning i sammandrag (tkr)
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Kommentarer till budgeten 
Efter två år av underskott kunde resultatet för 2012 
vändas till ett överskott på cirka 1,5 miljoner kro-
nor. För 2013 budgeterades ett nollresultat för såväl 
kommunal som regional utveckling. Mycket tyder 
på att årsbokslutet för 2013 i likhet med 2012 års 
bokslut kommer att uppvisa ett balanserat resultat. 
2013 års budget är nedbruten på olika delområden 
och samtliga delar har goda förutsättningar att klara 
ekonomisk balans verksamhetsåret 2013.

Det egna kapitalet uppgick till 21,0 miljoner kronor 
vid utgången av år 2012, vilket innebär att Region-
förbundet har stabila ekonomiska förutsättningar 
inför kommande år. Likviditeten är fortsatt god och 
någon likviditetsbrist förväntas inte uppkomma 
under 2013 eller 2014.

Mot bakgrund av det ekonomiska läge som råder 
under 2013 och kända förutsättningar inför 2014 är 
det realistiskt att kunna uppnå en balanserad budget 
för 2014. Trots goda förutsättningar är det dock 
viktigt att noga följa den ekonomiska utvecklingen 
framöver samt att försäkra sig om att det finns fi-
nansiering för de beslut och åtaganden som kommer 
att göras under 2014. En allmän återhållsamhet på 
kostnadssidan är också viktig för att kunna bibehålla 
ekonomisk balans.

Medlemsavgifter
I enlighet med förbundsordningen svarar länets 
kommuner för 2/3 av medlemsavgiften till Region-
förbundet, medan Landstinget svarar för 1/3. Med-
lemsavgiften till den Primärkommunala nämndens 
ansvarsområde svarar kommunerna för fullt ut. För 
att täcka avtalseffekter på lönesidan samt förväntad 
inflation har 2013 års nivå på medlemsavgifterna 
uppräknats med index. Detta index uppgår till 2,9 
procent och baseras på bedömningar som gjorts av 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Kon-
junkturinstitutet. Den interna fördelningen mellan 
kommunerna grundas på skatteunderlagsmetoden, 
vilket medför att förändringen av avgiften mellan 
åren kan variera något mellan de olika kommunerna.

Personalkostnader och köpta tjänster
Budgeten för personalkostnader avser kostnader för 
den personal som är anställd av Regionförbundet. 
Denna personal finns i huvudsak inom delområdena 
för ”Ledning och gemensamma funktioner” och be-
står av sakkunniga inom olika områden samt några 
personer som arbetar med ledning och samordning. 
Inhyrd personal finns i huvudsak inom projekt-
verksamheten och berörda personer har oftast sin 
huvudanställning inom någon av länets kommuner 
eller inom Landstinget. Förhållandet mellan parterna 
regleras via avtal.

Vissa tjänster inom ekonomi- och personaladminis-
tration köps från Landstinget. IT-tjänster köps från 
externt företag.

Budgeten för köpta tjänster innehåller betalningar 
till olika samarbetspartners inom den egna projekt-
verksamheten samt vissa konsultarvoden inom dessa 
projekt. Budgeten innehåller även Regionförbundet 
Jönköpings del av kostnaderna för Brysselkonto-
ret. För 2014 har 700 000 kronor avsatts för detta 
ändamål.

Projektverksamhet
Inom såväl Kommunal som Regional utveckling 
bedrivs en omfattande projektverksamhet. Enligt be-
slut i Landstinget kommer utvecklingsmedel till Re-
gional utveckling att tillföras verksamheten i samma 
nivå som tidigare. Beloppet uppgår till 7,5 miljoner 
kronor med eventuellt avdrag för medel som tillförts 
under 2013, men som inte förbrukas under detta 
verksamhetsår. Inom Regional utveckling finns en 
budget för projekt som bedrivs i egen regi medan 
en annan del av budgeten avser projektmedel som 
lämnas till andra organisationer. Det kan på förhand 
vara svårt att avgöra den exakta fördelningen mellan 
dessa två typer av projektkostnader.

Inom Kommunal utveckling förväntas projektmedel 
erhållas från flera olika externa finansiärer (Till-
växtverket, Socialstyreslen, SKL, ESF-rådet med 
flera). Förutom detta bidrar länets kommuner med 
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Finansiella intäkter
De finansiella intäkterna beror till stor del på hur 
in- och utflöden kommer att se ut inom projektverk-
samheten, men också på aktuellt ränteläge. Större 
delen av de likvida medlen binds upp i räntepla-
ceringar med varierande löptid. Med tanke på ett 
förväntat lågt ränteläge och något lägre likviditet än 
2012 förväntas inte de finansiella intäkterna komma 
upp i 2012 års nivå. En liten höjning av den aktuella 
budgeten för 2013 upp till 1,1 miljoner kronor för 
2014 kan dock anses realistiskt.

Flerårsbedömning
Från och med 2015 kommer sannolikt den verksam-
het som Regionförbundet bedriver att inrymmas 
i den regionkommun som har för avsikt att bildas 
tillsammans med Landstinget i Jönköpings län. 
Eftersom finansieringsform och organisationens 
utseende ännu inte är klarlagda är det inte menings-
fullt att göra en flerårsbedömning för olika typer av 
intäkter och kostnader. Om man bortser från de nya 
förhållanden som gäller från och med 2015 och gör 
en grov framskrivning utifrån det uppdrag och den 
kostnads- och intäktsbild som gäller under 2013 och 
2014, blir bedömningen att det finns goda förutsätt-
ningar för fortsatt ekonomisk balans.

Under senare delen av 2013 och under 2014 kom-
mer ett arbete att bedrivas för att klarlägga finansie-
ringsform, organisationsfrågor, personalövergångar 
med mera inför bildandet av den nya organisationen. 
Vissa merkostnader i form av avveckling av den 
gamla organisationen liksom för integrationen i en 
ny organisation kommer sannolikt att uppstå. 

grundfinansiering av FoUrum:s verksamhet. Detta 
belopp uppgår i likhet med tidigare år till 4,0 miljo-
ner kronor.

Finansieringen av projektverksamheten bygger dels 
på att tidigare erhållna projektmedel som finns i 
balansräkningen kommer att utnyttjas, men även 
att nytillkommande medel 2014 tas i anspråk. Detta 
innebär att budgetvärdenas storlek på såväl intäkts- 
som kostnadssidan kan variera mellan åren beroende 
på hur stor del av disponibla medel som utnyttjas 
under ett verksamhetsår och hur stor del som sparas 
till nästkommande år. Slutresultatet för projektverk-
samhetens olika delar kan dock budgeteras till 0 för 
år 2014, vilket innebär att det finns nya eller gamla 
projektmedel för att täcka projektens förväntade 
kostnader.

Inom projektverksamheten ryms även budgeten för 
värdorganisationen avseende Europa Direkt i Jönkö-
pings län. Verksamheten upprättshålls av en anställd 
person och finansieringen för denna verksamhet 
täcks i huvudsak av medel från EU.

Förutom den projektverksamhet som redovisas 
i budgeten disponerar Regionförbundet liksom 
tidigare år statliga projektmedel (1:1-medel), vilka 
utbetalas av Tillväxtverket. Regionförbundet erhåller 
dessutom ett bidrag på 700 000 kronor för hante-
ringen av denna verksamhet.

Kurs- och konferensverksamhet
Den kurs- och konferensverksamhet som arrangeras 
inom kommunal utveckling finansieras via kursavgif-
ter. Varje kurs prissätts utifrån självkostnad och del-
tagarna kommer i huvudsak från länets kommuner.
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Medlemsavgifter till Regionförbundet

 Medlemsavgifter17

Procentuell  
fördelning 2013 

Avgift 2013 
kr

Procentuell 
fördelning 2014 

Avgift 2014 
kr

Aneby 1,86 210 000 1,83 214 000

Eksjö 4,83 545 000 4,82 562 000

Gislaved 8,82 997 000 8,71 1 015 000

Gnosjö 2,82 319 000 2,77 323 000

Habo 3,08 348 000 3,14 366 000

Jönköping 37,40 4 226 000 37,69 4 391 000

Mullsjö 2,04 231 000 2,06 240 000

Nässjö 8,93 1 009 000 8,89 1 035 000

Sävsjö 3,28 371 000 3,27 381 000

Tranås 5,42 612 000 5,43 632 000

Vaggeryd 3,91 442 000 3,87 451 000

Vetlanda 7,74 875 000 7,70 897 000

Värnamo 9,87 1 115 000 9,82 1 143 000

100,00 11 300 000 100,00 11 650 000

Landstinget 5 650 000 5 800 000

16 950 000 17 450 000

Procentuell 
fördelning 2013 

Avgift 2013
kr

Procentuell 
fördelning 2014 

Avgift 2014
kr

Aneby 1,86 30 000 1,83 30 000

Eksjö 4,83 77 000 4,82 79 000

Gislaved 8,82 141 000 8,71 144 000

Gnosjö 2,82 45 000 2,77 46 000

Habo 3,08 50 000 3,14 52 000

Jönköping 37,40 598 000 37,69 622 000

Mullsjö 2,04 33 000 2,06 34 000

Nässjö 8,93 143 000 8,89 147 000

Sävsjö 3,28 52 000 3,27 54 000

Tranås 5,42 87 000 5,43 89 000

Vaggeryd 3,91 62 000 3,87 64 000

Vetlanda 7,74 124 000 7,70 127 000

Värnamo 9,87 158 000 9,82 162 000

100,00 1 600 000 100,00 1 650 000

Medlemsavgifter till Primärkommunala nämnden






