KOMMUNFULLMÄKTIGE

i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 28 augusti 2014,
klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande ärenden:

Nr

Diarienummer Ärendemening

1

KS.2014.4

Fastställande av dagordning

2

KS.2014.3

Utdelning av ungdomsstipendier

3

KS.2014.1

Valärenden

4

KS.2012.56

Framtid Gnosjöregionen
Bildande av Gnosjöregionens
Näringslivsråd

5

KS.2014.129

Arbetsordning för
Primärkommunalt
samverkansorgan (PKS)

6

KS.2014.103

Årsredovisning 2013 för
Regionförbundet Jönköpings län
med Primärkommunala nämnden

7

KS.2013.143

Borgensavgift för de kommunala
stiftelserna

8

KS.2014.109

Överenskommelse om
fastighetsreglering berörande
Ölmestad 2:7, 5:3, 5:4, 8:232 och
18:8

9

KS.2014.141

Försäljning av Ås 11:2
kantorsbostaden, avstyckning från
Ås 11:1

10

KS.2011.182

Upphävande av avtal gällande del
av Anderstorp-Törås 2:64, Larrys
lada

11

KS.2014.142

Årsredovisning 2013 Davidssonska
donationsfonden

12

KS.2012.83

Tilläggsanslag för investering i
laddstolpar för elbilar

13

KS.2013.51

Svar på motion om
pictogrambilder i kommunala
anläggningar

14

Nya motioner

15

KS.2014.5

Interpellationer

16

KS.2014.5

Svar på interpellation om
visstidsanställningar, timvikarier
och anställningsförhållanden m.m.

17

KS.2014.6

Frågor

18

KS.2014.4

Meddelande

Gislaved den 12 augusti 2014

Agneta Karlsson
Ordförande
Karin Gustafsson
Kommundirektör

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns
tillgängliga i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium.
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Framtid Gnosjöregionen. Bildande av Gnosjöregionens Näringlivsråd
Ärendebeskrivning
Samverkan mellan kommunerna och näringslivet i syfte att skapa en
konkurrenskraftig region för ökad tillväxt och sysselsättning har utretts sedan
2012 genom ett särskilt projekt, som finansierades av Tillväxtverket och
GGVV- kommunerna. Projektet har genomförts i nära samverkan med
företrädare för näringslivet i form av workshops, dialoger etc. En slutrapport
redovisades våren 2013, vilken visade att samarbete behövs och följande
områden identifierades:
Innovation
Internationalisering (exportmöjligheter)
Kompetensförsörjning (för företagen)
Omvärldsbevakning (förvarning konjunktursvängningar mm)
Profilering (varumärkesarbete och etableringskoncept)
Infrastruktur (fysisk och digital)
Boende
Verksamhetsområden och begrepp som är strategiska och som prioriteras är
konkurrenskraft, regionens attraktivitet, kompetensförsörjning och
kompetensutveckling samt nätverksbyggande och samverkan. Målet för GNR
är att bidra till en ökad näringslivs- och arbetskraftstillväxt i Gnosjöregionen
genom att utveckla de valda strategiska områdena.
Ett dokument, Verksamhetsplan för Gnosjö Näringslivsråd 2014-2017 –
Konkurrenskraft, har tagits fram under ledning av de fyra kommunernas
näringslivschefer. Denna visar på hur pågående projekt och nya aktiviteter kan
skapas för att stödja att det uppsatta övergripande målet nås - Genom en ökad
konkurrenskraft skapa näringslivs- och arbetskraftstillväxt.
Förankring om verksamhetens syfte och organisationsstruktur har skett med
näringslivsföreträdare i respektive kommun samt vid ett gemensamt möte den
24 mars 2014 med näringslivföreträdare och företrädare för
GGVV-kommunerna.
Respektive kommun har tidigare i budget inför 2014 beslutat att finansiera den
gemensamma verksamheten med totalt en miljon kronor per år under tre år.
Projektmedel för samma period med en miljon kronor per år har beviljats av
Regionförbundet Jönköpings län för ett treårigt projekt april 2014 – april 2016,
varvid GNR kommer att förfoga över 2 mnkr årligen för att utveckla
verksamheten.
Organisationsstrukturen för samarbetet är dock inte tidigare beslutad. Detta
sker genom bland annat antagande av stadgar för den ideella föreningen, vilket
också inkluderar möjligheten till bildande av Business Region Gnosjöregionen
AB.
Kommunalrådsgruppen i GGVV har vid överläggningar den 26 juni 2014
beslutat föreslå respektive kommunfullmäktige att besluta i ärendet Framtid
Gnosjöregionen enligt följande:
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att anta stadgar för ideell förening Gnosjöregionens Näringslivråd enligt
bilaga 1,
att utse kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun som
ledamot i styrelsen för föreningen samt att utse en personlig suppleant
för denne,
att i tillämpliga delar ställa sig bakom utarbetad verksamhetsplan för
framtid Gnosjöregionen med inriktning 2014-2017,
att bekräfta att finansieringen av verksamheten ska ske med en miljon
kronor per år under tre år. Anslaget fördelas mellan kommunerna efter
principen att 30 % av kostnaden fördelas lika mellan kommunerna och
70 % av kostnaden fördelas enligt befolkningstalen för respektive
kommun.

Det ska noteras att respektive kommunstyrelse senare kommer att besluta om
ägardirektiv för verksamheten.
Kommunstyrelsekontoret har i sin beredning konstaterat att enligt § 16 i
stadgarna ska kommunernas lekmannarevisorer granska styrelsens förvaltning
och föreningens räkenskaper. Det tolkas som att varje kommun ska utse en
lekmannarevisor. Kommunstyrelsekontoret föreslår att kommunrevisionen får
i uppdrag att utse en av dem som ska vara Gislaveds kommuns
lekmannarevisor samt en ersättare för denne.
Vidare föreslås att kommunfullmäktiges bolagsombud får i uppdrag att
representera kommunen på den konstituerande föreningsstämman.
Kommunstyrelsekontoret föreslår också att det tydliggörs hur
återrapportering av föreningens verksamhet ska ske till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 23 april 2014, § 170
Kommunstyrelsen den 3 april 2013, § 113
Framtid Gnosjöregionen – Slutligt förslag till verksamhetsplan Gnosjöregionens
Näringslivsråd, daterad den 8 juni 2013
Kommunstyrelsen den 4 juni 2013, § 250
Framtid Gnosjöregionen – Sammanfattning av slutkonferens den 10 juni 2013
Kommunstyrelsen den 18 juni 2013, § 308
Gnosjöregionens Näringslivsråd, Ansökan om regionala projektmedel, daterad
den 1 april 2014
Regionstyrelsens beslut den 24 april 2014, § 16
Minnesanteckningar från möte mellan näringslivsföreträdare och kommunala
företrädare den 24 mars 2014
Verksamhetsplan för Gnosjöregionen Näringslivsråd 2014 – 2017
Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd, registrerade den
2 juli 2013.
Kommunalrådsgruppen i GGVV den 26 juni 2014, rekommendationer.
Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att beslutet tas under förutsättning att Gnosjö, Vaggeryd
och Värnamo kommuner tar likvärdiga beslut.
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Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

under förutsättning att Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner tar
likvärdiga beslut besluta att:
· anta stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivråd,
· utse kommunstyrelsens ordförande i respektive kommun som
ledamot i styrelsen för föreningen samt att utse en personlig
suppleant för denne,
· i tillämpliga delar ställa sig bakom utarbetad Verksamhetsplan för
Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017,
· bekräfta att finansieringen av verksamheten ska ske av
GGVV-kommunerna med totalt en miljon kronor per år under tre år.
Anslaget fördelas mellan kommunerna efter principen att 30 % av
kostnaden fördelas lika mellan kommunerna och 70 % av kostnaden
fördelas enligt befolkningstalen för respektive kommun,
· uppdra till av kommunfullmäktige utsedda bolagsombudet att
företräda Gislaveds kommun på föreningsstämmor med
Gnosjöregionens Näringslivsråd,
· uppdra till kommunrevisionen att utse en lekmannarevisor och en
ersättare att jämte övriga tre GGVV-kommuners lekmannarevisorer
ganska att föreningen arbetar i enlighet med för föreningen beslutad
avsikt och beslutade mål, om verksamheten är effektiv och om det
finns tillräcklig intern kontroll, samt
· uppdra till kommunstyrelsen att löpande följa verksamheten i den
ideella föreningen Gnosjöregionens Näringsliv och minst årligen, och i
samband med att föreningens årsredovisning föreläggs, rapportera till
komunfullmäktige och verksamheten.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Stadgar
för ideella föreningen
Gnosjöregionens Näringslivsråd
§1

Firma

Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening.
§2

Ändamål och verksamhet

Föreningen har som ändamål att
-

främja en långsiktigt hållbar utveckling i Gnosjöregionen,
stödja och främja företagsutveckling och nyinvesteringar i Gnosjöregionen,
bidra till Gnosjöregionens konkurrenskraft och till ett bra företagsklimat och
branschutveckling,
bidra till ökad sysselsättning i Gnosjöregionen genom att främja egenföretagande och
företagsetableringar,
bidra till marknadsföringen av Gnosjöregionen samt att
utgöra en rådgivande instans i kommunala näringslivsfrågor i Gnosjöregionen.

Föreningen kan äga, driva och delta i olika projekt. I enlighet med § 22 nedan, ska Föreningen
vara ägare till ett helägt dotterbolag med firma Business Gnosjöregionen AB.
§4

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län.
§5

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.
§6

Medlemskap

Medlemmar i föreningen är Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Värnamo kommun och
Vaggeryds kommun (nedan gemensamt kallade ”Kommunerna”) samt kommunernas
Näringslivsråd/föreningar (nedan gemensamt kallade ”Näringslivsråden”).
Styrelsen äger rätt men inte skyldighet att till medlem anta juridiska och fysiska personer som
kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål.
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§7

Medlems skyldigheter

Alla medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och beslut fattade av föreningsstämma och styrelse.
§8

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Vid utträde äger medlem inte rätt till någon del av
föreningens tillgångar, såvida inte föreningsstämma beslutar annat.
§9

Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller beslut fattade av föreningsstämma eller styrelsen
eller som skadar föreningen eller dess dotterbolag eller motarbetar föreningens eller dess
dotterbolags intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
§ 10

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma och styrelse.
§ 11

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen under april månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

Val av ordförande för stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Val av sekreterare för stämman.
Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll samt
tillika fungera som rösträknare och fullmaktsgranskare.
Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad.
Godkännande av dagordning.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
Beslut om
i. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
ii. disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
iii. ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
Val av styrelse och revisor.
Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse i föreningens
dotterbolag.
Föredragning av verksamhet och ekonomi i de projekt föreningen äger eller
medverkar i.
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m)
n)
o)

Fastställande av budget.
Behandling av motioner från medlemmar inkomna i enlighet med stadgarna.
Behandling av annat ärende som styrelsen hänskjutit stämman.

Kallelse
Kallelse till en föreningsstämma ska utfärdas senast sex veckor före stämman.
Om en stämma skjuts upp till en dag som infaller senare än fyra veckor efter det att stämman
har inletts, skall kallelse utfärdas till den fortsatta stämman.
Om det enligt stadgarna krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas
på två stämmor, får kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman
har hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.
Kallelse skall ske till den e-postadress eller postadress som framgår av föreningens medlemsregister. Medlem ansvarar för att korrekta kontaktuppgifter meddelas föreningen.
I kallelsen skall tydligt anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Om ett ärende
avser ändring av stadgarna, skall det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändringen anges
i kallelsen. Ett fullständigt förslag till stadgeändringen skall efter det att kallelse har utfärdats
hållas tillgängligt för medlemmarna hos föreningen och genast sändas till medlemmar som
begär det och uppger sin postadress.
Tillhandahållande av redovisningshandlingar
Under minst en vecka före ordinarie stämma skall redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen eller avskrifter därav hållas tillgängliga för medlemmarna och genast sändas till
medlemmar och innehavare av förlagsandel som begär det.
Motioner från medlemmar
En medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid en föreningsstämma, om medlemmen begär
det senast fyra veckor före stämman.
Övrigt
Om bestämmelser i stadgarna rörande kallelse till föreningsstämma eller tillhandahållande av
handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla
medlemmar som berörs av felet. Stämman får dock även utan sådant samtycke avgöra ett
ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på
stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras. Den får också
besluta att extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.
Näringslivsråden utser ordförande på stämman.
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§ 12

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det.
Kallelse till extra föreningsstämma får utfärdas tidigast fjorton dagar före extra stämma.
Extra föreningsstämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en
revisor eller av medlem. Kallelse skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan
begäran kom in till föreningen.
Ärenden som inte anmälts i kallelsen får inte behandlas på extra föreningsstämma.
Kallelse skall ske till den e-postadress eller postadress som framgår av föreningens medlemsregister. Medlem ansvarar för att korrekta kontaktuppgifter meddelas föreningen.
Näringslivsråden utser ordförande på stämman.

§ 13

Styrelse

Styrelseledamöter
Föreningens styrelse ska bestå av nio ledamöter varav fyra av ledamöterna ska utses av
Näringslivsråden med en ledamöter från respektive näringslivsråd samt fyra ledamöter som
utses av Kommunerna med en ledamot från respektive kommun. Kommunernas
representanter är utsedda av respektive kommunstyrelse. Utöver nämnda ledamöter finns en
ordförande som skall utses av Näringslivsråden. Varje representant i styrelsen skall ha en
egen suppleant som utses enligt ovan beskrivet regelverk.
Mandattid
Styrelseledamöter väljs av föreningsstämman för tiden från ordinarie föreningsstämma och
fram till slutet av nästkommande ordinarie föreningsstämma.
Styrelsens uppgifter
Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska
-

verka för föreningens ändamål och verkställa av föreningsmöte fattade beslut samt i
övrigt fullgöra ålägganden enligt dessa stadgar,
sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att
medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt,
tillse att organisationen beträffande bokföringen och medelsförvaltningen även
innefattar en tillfredsställande kontroll,
upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid ordinarie
föreningsstämma, samt
i övrigt fullgöra lag- och stadgeenliga skyldigheter.
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Adjungering
Styrelsen äger rätt att till styrelsemöte adjungera de personer som styrelsen anser är av
väsentlig vikt för föreningens verksamhet. Sådan person/er har inte rösträtt men kan efter
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Styrelsens sammanträden
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller efter begäran av en styrelseledamot.
Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande samt
minst en ledamot utsedd av Kommunerna respektive Näringslivsråden är närvarande. Beslut i
ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått
tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra
ärendet.
Vid sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden och av
en särskilt utsedd protokollsjusterare. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.
Jäv
En styrelseledamot får inte handlägga frågor rörande avtal mellan ledamoten och föreningen.
Styrelseledamot får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man,
om ledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens.
Övrigt
Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa en rättshandling eller annan
åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till
nackdel för föreningen eller annan medlem. En ställföreträdare får inte följa sådana
föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som inte är gällande därför att de
står i strid med denna lag eller stadgarna.
§ 14

Styrelsearvode

Styrelsearvode utgår endast efter särskilt beslut vid föreningsstämma.
§ 15

Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter gemensamt eller av
en eller flera av styrelsen särskilt utsedda personer. Verksamhetsansvarig har rätt att teckna
föreningens firma inom ramen för föreningens löpande förvaltning.
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§ 16

Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en godkänd eller auktoriserad revisor
för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.
Förutom av föreningsstämma vald revisor ska styrelsens förvaltning och föreningens
räkenskaper även granskas av Kommunernas lekmannarevisorer.
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast en månad före föreningsstämman.
§ 17

Beslutsordning

I föreningen finns 400 röster. Näringslivsråden har sammanlagt 200 röster med en lika
fördelning dem emellan. Kommunerna har sammanlagt 200 röster med en lika fördelning dem
emellan.
Med undantag för vad som anges i § 18 och § 19 fattas beslut vid föreningsstämma och
styrelsemöte med enkel majoritet, dvs. mer än hälften av de närvarande röstberättigade
medlemmarna respektive styrelseledamöterna skall bifalla förslaget.
Vid lika röstetal har ordföranden vid stämman och i styrelsen utslagsröst. Om ordföranden i
viss fråga inte är röstberättigad, skall istället lotten avgöra.
Val avgörs genom relativ majoritet, dvs. den eller de som erhållit högsta antalet röster är vald
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. I händelse av
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Beslut och val sker med öppen omröstning om inte annat beslutas av stämman. Val skall dock
alltid ske slutet om röstberättigad medlem begär det.
För stadgeändringar och beslut om upplösning av föreningen gäller särskilda majoritetskrav
enligt §§ 18 och 19 nedan.
§ 18

Stadgeändring

Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast beslutas av föreningsstämma. Ändring av
stadgarna skall beslutas med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster på två efterföljande
föreningsstämmor av vilka minst en stämma skall vara ordinarie. Mellan föreningsstämmorna
skall det förlöpa minst trettio kalenderdagar.
§ 19

Upplösning

Upplösning av föreningen skall ske efter beslut på två efterföljande föreningsstämmor av
vilka minst en skall vara ordinarie. Mellan föreningsstämmorna skall det förlöpa minst trettio
kalenderdagar. För upplösning krävs minst 2/3 majoritet av respektive föreningsstämma.
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Vid föreningens upplösning skall, sedan alla skulder betalts, samtliga föreningens återstående
tillgångar fördelas enligt förslag som godkänts på föreningsstämman.
§ 20

Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast åtta veckor före ordinarie
föreningsstämma.
§ 21

Vinstfördelning

Uppkommen vinst skall balanseras i ny räkning. Överskott får inte utdelas till medlemmarna.
§ 22

Föreningens dotterbolag

För föreningens dotterbolag Business Gnosjöregionen AB (nedan kallat ”Bolaget”), vilket ägs
till 100 % av den ideella föreningen Gnosjöregionens näringslivsråd, ska följande gälla.
Bolagets firma
Bolagets firma ska vara Business Gnosjöregionen AB.
Bolagets lokalisering
Styrelsen ska ha sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län.
Bolagsstämma
Bolagsstämma ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt Bolagets bolagsordning.
Styrelse
Bolagets styrelse nomineras av föreningsstämman enligt den beslutsordning som anges nedan.
Styrelsen ska bestå av nio ledamöter varav fyra av ledamöterna ska utses av Näringslivsråden
med en ledamöter från respektive näringslivsråd samt fyra ledamöter som utses av
Kommunerna med en ledamot från respektive kommun. Kommunernas representanter är
utsedda av respektive kommunstyrelse. Utöver nämnda ledamöter finns en ordförande som
skall utses av Näringslivsråden. Varje representant i styrelsen skall ha en egen suppleant som
utses enligt ovan beskrivet regelverk.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller efter begäran av en styrelseledamot.
Styrelsemöten ska schemaläggas årsvis.
Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande samt
minst en ledamot utsedd av Kommunerna respektive Näringslivsråden är närvarande. Beslut i
ett ärende får dock inte fattas, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har fått
tillfälle att delta i ärendets behandling och erhållit tillfredsställande underlag för att avgöra
ärendet.
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Vid sammanträden skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden och av en
särskilt utsedd protokollsjusterare. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på
betryggande sätt.
Dokumentation och bakgrundsmaterial ska där så är möjligt tillhandahållas styrelseledamöterna
i god tid före styrelsemöte.
Styrelsen ska upprätta arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen ska minst en gång om
året revideras genom beslut av styrelsen.
Insyn i Bolagets verksamhet
Medlem ska delge övriga medlemmar all information om Bolaget som medlem har tillgång
till.
Medlem äger när som helst få del av och kopiera alla handlingar rörande Bolaget som innehas
av Bolaget eller medlem.
Beslutsordning
Föreningen företräds vid bolagsstämma i Bolaget av föreningens styrelses ordförande. Vid
dennes förfall företräds föreningen av annan av föreningens styrelseledamöter som är utsedda
av Näringslivsråden.
Senast en vecka före bolagsstämma ska föreningens styrelse besluta om hur föreningen ska
rösta i de frågor som omfattas av dagordningen för bolagsstämman. För sådant beslut gäller
vad som anges om föreningens styrelse under § 13 samt om beslutsordning under § 17.

_____________________

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen §§ 11 - 22 Tid:
2014-04-24, kl 13-14:50
Plats: Arken konferenscenter, Pingstkyrkan, Värnamo
Närvarande:
Beslutande Margareta Andersson, Kd, Lennart Bogren, C, Nils-Erik Davelid, Fp, Ilan de Basso, S,
Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Ulla Gradeen, S, Anders Gustafsson, M, Stefan Gustafsson, Kd,
Diana Laitinen Carlsson, S, Henrik Jansson, M, Hans-Göran Johansson, C, Marie Johansson, S,
Malin Wengholm, M, Håkan Sandgren, S, Elisabeth Töre, V, Lena Persson, S, Lars-Åke
Magnusson, Kd, Niclas Palmgren, M, Esse Petersson, Fp, Kajsa Carlsson, Mp, Lilian
Sjöberg-Wärn, M, Thomas Werthén, M, Per-Olov Norlander, M, Marcus Eskdahl S, Elin Rydberg,
S, Anders Pansell, Kd, Bengt Dahlqvist, M, ordförande.
Sekreterare: Mona Ryberg
Övriga närvarande: Rolf Persson
Helen Ulvegard
Emil Hesse
Annelie Svenningsson-Rydell
Britt Wennerström
Mikael Gustafsson
Johanna Sjöström
Lars Wallström
Rolf Johansson, Företagarna
Dan Friberg, Science Park, Jönköping

----§ 16
Aktuella projekt
Beslut
Regionstyrelsen beslutar enligt nedanstående:
1. Gnosjöregionens näringslivsråd, R18713, återremitterat 2014-02-27, § 4
Beslut:
1.100.000 kr 1:1-medel år 2014
1.100.000 kr 1:1-medel år 2015, prognos
1.100.000 kr 1:1-medel år 2016, prognos
------
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Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument. I styrdokumentet
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Ägare och ägardirektiv för Gnosjöregionens näringslivsråd och Business
Gnosjöregionen AB
Gnosjöregionens näringslivsråd, nedan kallat GNR, och Business Gnosjöregionen AB, nedan
kallat BGR, skall bidra till en långsiktig hållbar utveckling i Gnosjöregionens
medlemskommuner. GNR och BGR skall uppmuntra och stödja företagsutveckling,
nyinvesteringar och etableringar samt bidra till regionens konkurrenskraft. GNR och BGR skall
också bidra till ett bra företagsklimat, branschutveckling, marknadsföring samt att
Gnosjöregionen återtar sin position som en stark tillväxtregion. Båda organisationerna skall
aktivt bidra till ökad sysselsättning genom olika insatser för att underlätta egenföretagande och
företagsetableringar.
GNR och BGR skall ha en hög omvärldskompetens, en stödjande och samverkande roll i
Gnosjöregionens näringslivsutveckling. GNR och BGR skall vidare marknadsföra regionen i
samarbete med näringslivet genom olika aktiviteter och vara en länk mellan näringsliv och
regionens kommuner. GNR och BGR skall underlätta för regionens företag i internationella
kontakter.
GNR och BGR skall bidra till utveckling av olika branscher genom att initiera utvecklingsinsatser
och söka samverkanspartners samt finansiärer. GNR och BGR skall ha särskilt fokus på företag
som utvecklar tjänster och produkter inom miljöområdet.
GNR och BGR skall ha en tillfredställande soliditet och ett ekonomiskt handlingsutrymme för
långsiktigt agerande.
GNR skall inhämta kommunstyrelsernas ställningstagande före beslut i verksamheten som är av
principiell betydelse och/eller av större vikt. De löpande organisationsfrågor som måste
underställas kommunstyrelsen framgår av kommunfullmäktiges beslut om rådets och BGR:s
ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag.
GNR och BGR skall samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som
Gnosjöregionens kommuner bedriver. Arbetet skall bidra till konkreta mätbara resultat.
GNR och BGR:s verksamhet ska underställas kommunal revision samt en extern revisor.
Revisorer utses av årsstämman.
GNR och BGR:s verksamhet ska årligen presenteras vid ett gemensamt möte för GGVVkommunerna.
GNR och BGR:s verksamhet ska löpande kommuniceras till näringslivet och årligen genomföra
en tillväxtkonferens i regionen.
GNR ska vara en remissinstans för gemensamma frågor som berör näringslivets utveckling i
Gnosjöregionen.
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Roll och historik
Arbetet med bildandet av Gnosjöregionens näringslivsråd, nedan kallat GNR, startade i april
2012 genom att de fyra näringslivsbolagen i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo fick i
uppdrag av kommunstyrelserna i de nämnda kommunerna att ta fram en gemensam
arbetsplattform för näringslivsutveckling. Under ett drygt år 2012 - 2013 har en regional
mobilisering genomförts av näringslivet och kommunerna i Gnosjöregionen. Arbetet har drivits
under benämning ”Framtid Gnosjöregionen”. Utgångspunkten för arbetet är vikande
befolkningsunderlag och strukturförändringar i näringslivet. Mer än 60 möten och seminarier
har genomförts. Över 100 personer - företagare, politiker, forskare och tjänstemän - har
deltagit och bidragit med idéer till projektet som avslutades sommaren 2013.
Det övergripande målet med Framtid Gnosjöregionen har varit att etablera ett gemensamt
tillväxtarbete i form av ett näringslivsråd/ näringslivsorgan i Gnosjöregionen.
Från företagarhåll har särskilt betonats att arbetet med Framtid Gnosjöregionen och
etableringen av Gnosjöregionens Näringslivsråd skall ge konkreta och mätbara resultat.
Fyra huvudsakliga delmål definierades och genomfördes:
A. En kartläggning av näringslivets utvecklingsbehov och viljeinriktningar med regionens
tillväxtarbete har genomförts bland företagen och i kommunerna i Gnosjöregionen.
B. En arbetsmodell för analys och prioritering av gemensamma satsningar för regionens tillväxt
inom näringslivet togs fram och processades i samverkan mellan det regionala näringslivet och
kommunerna i Gnosjöregionen.
C. En struktur för en gemensam utvecklingsorganisation/ett gemensamt näringslivsråd har
tagits fram av näringslivsbolagen, kommun-, företags- och regionala representanter i
samarbete med processledaren.
D. Ett förslag till en gemensam utvecklingsorganisation/näringslivsråd och dess
verksamhetsinriktning har förankrats i det lokala/regionala näringslivet i Gnosjöregionen.
Utifrån detta arbete har näringslivet och de fyra kommunerna beslutat att bilda
Gnosjöregionens Näringslivsråd. Genom GNR skapas en ny organisationsstruktur med syfte att
driva gemensamma utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och
internationell konkurrenskraft för näringslivet. Strukturen skall fungera som ett
utvecklingsorgan i Gnosjöregionen, men även som en möjlighet för övriga länet att ta till sig.
Den av parterna bildade ideella föreningen Gnosjöregionens näringslivsråd, ägs till 50 % av de
fyra kommunerna och till 50 % av de fyra kommunernas lokala näringslivsråd/föreningar.
Föreningens styrelse ska bestå av nio ledamöter varav fyra av ledamöterna ska utses av
Näringslivsråden med en ledamot från respektive näringslivsråd samt fyra ledamöter som utses
av Kommunerna med en ledamot från respektive kommun. Kommunernas representanter är
utsedda av respektive kommunstyrelse. Utöver nämnda ledamöter finns en ordförande som
skall utses av Näringslivsråden. Varje representant i styrelsen skall ha en egen suppleant som
utses enligt ovan beskrivet regelverk.
Rådets huvuduppgift är att vara styrande i de av näringslivet uttryckta behoven, samt i
pågående och framtida projekt som relaterar till de behoven. Utöver nämnda ansvar har rådet
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även en uppgift som rådgivande instans för kommunala frågor. Styrelse väljs av årsstämman.
Ägardirektivet har tagits fram enligt det uppdrag som de fyra kommunerna formulerat.
Rådets verksamhet styrs i första hand av dess stadgar och ägardirektiv. Den rådgivande
funktionen samt de frågor som GNR måste underställa dessa organ styrs av
kommunstyrelserna och näringslivsrådet/näringslivsföreningen i de fyra kommunerna.
Ägardirektivet följer den beslutade rollfördelningen. GNR skall följa de direktiv som utfärdas av
dessa organ. GNR:s verksamhet regleras också genom lagar och genom bolagsordning.
Ägardirektivet skall, för att äga giltighet, antas vid GNR:s föreningsstämma, och skall därefter
godkännas av de fyra kommunernas kommunfullmäktige samt näringslivsråd/föreningar.
Kommunfullmäktige och näringslivsråd/föreningar kan utfärda kompletterande ägardirektiv i
anslutning till budgetbeslut eller i särskild ordning. Även sådant ägardirektiv skall antas på
föreningsstämma i rådet.
Kopplat till ovan nämnda ideella förening finns ett sedan 2014 bildat aktiebolag, Business
Gnosjöregionen AB, kallad BGR, vars syfte är att äga, driva och förvalta, för regionen,
gemensamma projekt gällande näringslivsutveckling. Aktiebolaget ägs till 100 % av den ideella
föreningen Gnosjöregionens näringslivsråd.
Verksamheten i GNR och BGR skall pågå som försöksverksamhet under 3 år och finansieras av
GGVV-kommunerna med ca 1 milj. kr per år. Bidraget skall uppdateras årligen enligt SCB
Arbetskostnadsindex (AKI-SNI k-n).

Gnosjöregionen - analys till 2017
Gnosjöregionens nuvarande och framtida utveckling präglas, liksom de flesta andra regioner i
landet av den pågående urbaniseringen, dvs att befolkningsökningen i dagens Sverige
huvudsakligen sker i de tre storstadsområdena och en handfull andra mellanstora/stora städer.
Det finns flera anledningar till detta. Till de viktigaste hör:
−

Sysselsättningsutvecklingen sker nuförtiden mestadels i tjänsteföretag.
Tjänsteföretagen återfinns, i sin tur, ofta på en lokal marknad och därför söker de sig
gärna till befolkningscentra

−

Produktivitetsutvecklingen inom de tillverkande företagen resulterar i färre anställda
och därmed en låg befolkningstillväxt.

−

De större orternas har större och mer varierade arbetsmarknad, och kan tillgodose
individers (framförallt familjers) olika yrkesval, utbildning och behov av trygghet. Vid
förändringar på arbetsmarknaden kan individerna byta arbete, istället för att flytta för
att hitta ett arbete.

Urbaniseringen medför flera negativa effekter för Gnosjöregionen. Det råder allmän brist på
kompetens i näringslivet. Kompetensbristen kan förvisso, till viss del, kompenseras med ökad
pendling, men utmaningen kvarstår. Ungdomarna flyttar ut ur regionen till större orter,
framförallt för att utbilda sig, och återvänder inte efter avlagd examen. Detta medför en lägre
vitalitet i näringslivet. När befolkningsunderlaget minskar, krymper dessutom den lokala
tjänstemarknaden för såväl privata som offentliga tjänster. Dessa effekter påverkar, i sin tur,
näringslivets konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter, men också förutsättningarna för
samhällsservice och offentlig verksamhet till en allt äldre befolkning.
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Urbaniseringseffekterna i Gnosjöregionen förstärks särskilt genom den höga andelen
tillverkande företag och regionens geografiska läge. Bortsett från delar av Vaggeryds kommun,
är tätorterna belägna på förhållandevis långa pendlingsavstånd till de större städerna
Jönköping, Borås, Växjö och Halmstad.
Den ökande urbaniseringen är inget nytt fenomen - den har pågått i ett par decennier - men
den är smygande, och därför lätt att negligera. Nettotappet under den senaste 10-årsperioden
är totalt endast ca - 600 invånare, men den procentuella förändringen varierar mellan drygt + 4
% till - 6,5 % mellan Gnosjöregionens kommuner under den aktuella tidsperioden. Dessa siffor
skall också ses mot bakgrund av att flyktingmottagandet i Gnosjöregionen tillhör de högre i
landet, vilket också torde ha en positiv effekt på befolkningsstatistiken.
Ovanstående, i kombination med den allmänna kompetensbristen (som delvis bottnar i en svag
utbildningstradition) och en utdragen dämpad efterfrågan på industriprodukter i eurokrisens
spår, betraktas som regionens största hot mot tillväxt och utveckling under perioden fram till
2017.
Hur skall då dessa hot hanteras?
Allmänt kännetecknas framgångsrika strategier som syftar till att motarbeta urbaniseringens
effekter i Sverige, såväl som på andra håll i världen av starka lokala initiativ, dvs att det
lokala/regionala samhället och näringslivet gemensamt driver sina egna (ofta unika)
utvecklingsfrågor.
Emellertid har vi sett att Gnosjöregionen hotas av flera komplexa och mångfacetterade
utmaningar. För att regionen skall kunna bemöta dem räcker det därför inte med enbart ett
samordnat agerande. Problemområdena griper in i och påverkar varandra direkt och indirekt.
För att vända trenden krävs därför dessutom bl.a. en kreativ förmåga att kunna formulera
åtgärder som gör skillnad och sticker ut för att sedan också kommunicera dessa till omvärlden.
Det finns flera områden inom vilka Gnosjöregionens Näringslivsråd torde bli självklara aktörer i
den närmaste framtiden. Nedan några exempel:
För de tillverkande företagen i Gnosjöregionen - särskilt den stora andelen underleverantörer som vill fortsätta att hävda sig på en marknad som kännetecknas av en allt hårdare konkurrens
är den enda lösningen att öka produktiviteten. Enbart en sådan satsning leder dock till minskad
sysselsättning som i sin tur medför att arbetsmarknaden krymper. Dessutom resulterar den
ökade produktiviteten i ändrade och ökade krav på kompetens i företagen. Ändå måste sådana
satsningar till för att vi skall få behålla konkurrenskraften i vår Gnosjöregion. Och
konkurrenskraften behövs för att vi skall kunna attrahera nya företag och kompetenta
medarbetare hit.
En konkurrenskraftig Gnosjöregion innehåller givetvis mer än initiativ som syftar till att öka
produktiviteten. Skall ökad sysselsättning och ökad tillväxt bli verklighet, behövs också
satsningar på nya verksamheter (dvs nya produkter och/eller processer). Detta kan ske genom
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en mer intensiv och tätare samverkan mellan befintliga företag i regionen och/eller mellan
kompletterande inhemska och utländska företag utanför regionen.
Med ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv kan innebörden i begrepp som exempelvis
”Gnosjöregionen – Sveriges Verkstad” vårdas och marknadsföras i syfte att attrahera
kompetenta kunder och samarbetspartners.
Att bevaka och inspirera till utvecklingen som beskrivs ovan, samt att identifiera möjligheterna
till och formerna för kompetensutveckling i form av nyetablerade företag och
utveckling/rekrytering av kompetenta medarbetare, kan därför bli viktiga frågor för
Gnosjöregionens Näringslivsråd att först ta ställning till och sedan gemensamt driva i
samverkan med de lokala/kommunala näringslivsenheterna.
I de fall utvecklingen av kompetenta medarbetare berör Gnosjöregionens skolor/utbildningar
kan rådet förmedla sina önskemål till de samverkande kommunerna för vidare beslut.
På samma sätt kan frågor om infrastruktur och kommunikationer hanteras, dvs
Näringslivsrådet framför sina önskemål och därefter kan kommunerna och det regionala
Näringslivsrådet gemensamt driva sina frågor och önskemål mot de beslutande
myndigheterna, givetvis under förutsättning att samstämmighet råder.
Med den sammansättning som Gnosjöregionens Näringslivsråd har, torde alla frågor som kan
tänkas beröra möjligheten till att skapa ett gott företagsklimat, eller (varför inte?) landets
bästa företagsklimat kunna behandlas i syfte att skapa goda förutsättningar för
Gnosjöregionens näringsliv. Hit hör också frågor om regionens attraktivitet för boende och som
livsmiljö.
Gnosjöregionens Näringslivsråd blir på så sätt det samlade näringslivets röst i Gnosjöregionen, i
syfte att verka för ett konkurrenskraftigt näringsliv och en attraktiv region att driva verksamhet
i.

Gnosjöregionens mål och vision
Övergripande målet för Gnosjöregionens Näringslivsråd är att: Genom en ökad
konkurrenskraft skapa näringslivs och arbetskrafts tillväxt.
”Vision – Ökad konkurrenskraft” är den gemensamma visionen för näringsliv och kommuner i
Gnosjöregionen. Kommun och näringsliv fokuserar på fem områden; kompetens och
kunskapsutveckling, attraktivitet (infrastruktur, kommunikationer, boende och skola), Inward
Investments, omvärldsbevakning, samt internationalisering.
De grundläggande utmaningarna för Gnosjöregionens beskrivs som ”en region som skall vara
attraktiv att bo, leva och verka i, samt besöka”. Genom detta och ett välutvecklat samarbete med
angränsande regioner och akademier skall vi stärka regionens kvaliteter och behov av
kompetenser. Vi skall aktivt arbeta för att möta framtidens utmaningar”.
Mål

GNR skall bidra till en ökad näringslivs och arbetskraftstillväxt i Gnosjöregionen genom att
utveckla de valda strategiska områdena konkurrenskraft, attraktivitet, kompetensförsörjning
samt nätverksbyggande och samverkan.
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Prioriterade verksamheter
Genom behovsanalysen som ingick i det gemensamma projektet Framtid Gnosjöregionen,
förankrades verksamheter som prioriterade av näringslivet i Gnosjöregionen:
•
•
•
•

Konkurrenskraft
Regionens attraktivitet
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Nätverksbyggande och samverkan
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Verksamhetsområden GNR 2014-2016
Nedan beskrivs bakgrunden till och övergripande innehåll i de s.k. ”verksamhetsområdena” (1)
konkurrenskraft, (2) attraktivitet, (3) kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt (4)
nätverksbyggande och samverkan.

1. Konkurrenskraft
omvärldsbevakning, profilering och marknadsföring, innovation och idéutveckling
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Gnosjöregionen är Sveriges främsta industriregion. Den karaktäriseras av exportberoende och
stor känslighet för internationella konjunkturer. Under 2000-talets första decennium präglades
världsekonomin bl.a. av ekonomisk tillbakagång, snabba och oväntade förändringar samt ökad
osäkerhet.
Utvecklingen i omvärlden har påverkat och påverkar fortfarande Gnosjöregionen negativt.
Under 2000-talets första decennium minskade t.ex. sysselsättningen i FA-region Värnamo med
cirka 9% (55,7% år 2000, 47,1% 2009). Antalet arbetstillfällen i industrin i Gnosjöregionen
minskade under 2000-2010 med 6 621. Tillväxten i regionen präglas av kraftig tillbakagång. Den
minskade med -8,4 % (2009). Snittet för riket generellt uppgick under samma år till -2,9%.
Myten om Gnosjöregionen som tillväxtnav för länet och för Sverige har kommit på skam.
Regionens näringsliv och kommunerna kan tillsammans påverka regionens konkurrenskraft
genom samarbete och konkret verkstad i form av strategiska insatser bl.a. inom de områden
som berörs i verksamhetsområdena nedan.

Omvärldsbevakning
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Halverade leveranstider, snabbare kommunikationer och plötsliga konjunkturssvängningar
präglar vardagen för en övervägande del av Gnosjöregionens företagare. Känslan av osäkerhet
har ökat under senare år. Detta har i sin tur dämpat investeringsbenägenheten generellt hos
företagen.

Vad vill GNR uppnå?
Vi vill bidra till ökad omvärldskunskap bland näringslivets aktörer i syfte att förebygga känslan
av osäkerhet och bidra till ett tryggare, mer långsiktigt strategiskt förhållningssätt och agerande
på marknaden. Kunskap om regionala, nationella och/eller internationella marknader,
branscher och hur händelser och tendenser kan påverka näringslivets förutsättningar är
nödvändiga verktyg för näringslivet i en alltmer globaliserad, starkt konjunkturpåverkad
omvärld. Verksamhetsområdets insatser syftar också till idéutveckling och innovation som rör
marknader, branscher, produkter, etc.

Vad gör GNR?
1. Moderna BI-verktyg för företags kunskapsutveckling tillämpas
Åtgärd
BI- Business Intelligence verktyg ska göras tillgängliga för företagen i regionen för att de
bättre ska förstå sin verksamhet och omvärld i syfte att fatta strategiska beslut i företagets
utveckling. GNR kommer att samordna aktiviteter med högskolan, analytiker, banker m.fl.

Verksamhetsplan 2014-2017
sid 8

för kunskapsspridning och tillämpningen av BI. Operationellt ska BI-verktyg kunna tillämpas
av de lokala affärscoacherna i respektive kommun inom Science Park Systemets
verksamhet.
Finansiering
Samordning av aktiviter sker inom ramen för basverksamheten. Medverkan från Högskola
och banker sker utan kostnad. Köp av tjänster finasieras av respektive företag eller genom
utnyttjande av affärsutvecklingscheckar från t.ex. Tillväxtverket.
2. Kontakter upprättas med relevanta omvärldsbevakare/ nyhetsspridare som är av
intresse för regionens företag. Konferenser och föreläsningar för branscher och/eller hela
näringslivet
Åtgärd
GNR skall samordna olika kontakter till ett gemensamt regionalt nätverk för
kommunikation och informationsspridning om regionen. Näringslivsbolagen äger idag webplattformen för Gnosjoregion.se , som kan vidareutvecklas inom ramen för GNR.
Workshops och konferenser skall arrangeras inom specifika områden i samarbete med
branschorganisationer, Högskolor/Universitet, Business Sweden, SIND, Företagarna,
Svenskt Näringsliv m.fl..
En modell för ambassadörskap för regionen skall utvecklas, där företagen själva bidrar till
att stärka sitt eget och regionens varumärke i marknadsföringen, t.ex. i samband med
medverkan på mässor.
GNR skall årligen genomföra regional näringslivsdag med fokus på strategiska
utvecklingsfrågor och intressanta föreläsare med spetskompetens
Finansiering
Samordning av aktiviteter sker inom ramen för basfinansieringen.
Web-plattformen Gnosjoregion.se drivs kommersiellt. Utvecklingsinsatser kan ske med
stöd av sponsring eller affärsutvecklingscheckar från t.ex. Tillväxtverket.
Workshops/konferenser skall vara självfinansierade genom kostnadsfri medverkan från
intresseorganisationerna, samt deltagaravgifter.
Ambassadörskapet samordnas inom ramen för basverksamheten medan aktiviteter
finansieras av företagen eller externa projektmedel.
Näringslivsdagen skall finansieras genom sponsring och deltagaravgifter.
3. Ett gemensamt verktyg för omvärldsbevakning tas fram
Åtgärd
Ett web-baserat omvärldsverktyg, specifikt anpassat för Gnosjöregionen, som speglar
näringslivsstrukturen, skall tas fram och göras tillgängligt för regionens företag.
Samordning skall även ske för företagsspecifik omvärldsbevakning.
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Finansiering
Det generella Web-verktyget finansieras genom basverksamheten. Företagsspecifika
tjänster betalas av företagen själva.
4. Innovationsfabriken Småland 48-tim race (http://dev.innovationsfabriken.com) utvecklas
Åtgärd och finansiering: Se redan pågående projekt.
5. Aktiviteter kring design och innovation samordnas med övriga aktörer i länet
Åtgärd
GNR ska fungera som en samordnande partner för regionen inom olika typer av
utvecklingsprojekt intitierade av t.ex. Vandalorum, Högskolan, ALMI Företagspartner,
Swerea, Science Parksystemet, m.fl.
Finansiering
Samordning sker inom ramen för basverksamheten, medan specifika projektinsatser
finansieras med projektmedel och företagsinsatser.

Profilering och marknadsföring
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Områdena ”profilering” och ”marknadsföring” är nära kopplade till omvärldskunskap, eftersom
profilering förutsätter kunskap om Gnosjöregionen såväl som om omvärlden och de
förutsättningar som finns för etablering på (nya) marknader. Vidare rymmer begreppet
profilering både företagens eget arbete med kundnytta inom de egna verksamhets/marknadsområdet och kommunens arbete för att profilera det lokala sammanhanget,
regionen och dess näringsliv. Detta verksamhetsområde innehåller också innovationssatsningar
på marknader, inom branscher, etc.

Vad vill GNR uppnå?
Det övergripande målet med satsningar inom detta programområde är stärkt konkurrenskraft
för Gnosjöregionen och dess näringsliv, i första hand genom gemensamma satsningar på
Inward Investments, såväl som på kontakter och affärer på nya marknader.

Vad gör GNR?
1. Ett gemensamt internationaliseringsprojekt
Åtgärd
GNR ska bidra till att få till stånd en ökad internationalisering för fler av regionens företag.
Aktiviteter som syftar till att skapa nya marknader kommer, i första hand, att riktas mot
Tyskland och övriga nordiska länder. Även lokala/regionala plattformar som Elmia och
Affärsracet ses som betydelsefulla resurser för att utveckla detta projekt. Affärsracet skall
utvecklas ytterligare, så att det blir en internationell arena för affärer.
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Finansiering
Samordning av aktiviteter sker inom ramen för GNR:s basverksamhet.
Workshops/konferenser finansieras genom medverkande arrangörer samt genom
deltagaravgifter. Specifika exportprogram finansieras genom stöd från Business Sweden
och Exportcheckar samt av företagen själva.
2.

En gemensam satsning på "Inward Investments" i Gnosjöregionen
Åtgärd
GNR ska utveckla samarbetet med Business Sweden för att främja utländska investeringar
i regionen. Detta arbete skall koordineras med Regionförbundets internationella
satsningar samt det lokala, redan pågående arbetet, exempelvis inom mässverksamhet.
Finansiering
Samordning sker inom ramen för basverksamheten. Respektive
etableringsansvariga ansvarar för lokala besök och kontakter för näringslivet.

kommuns

2. Regionens attraktivitet
boende/livsmiljö, infrastruktur
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Gnosjöregionen har under en lång tid varit något av ett ”eget varumärke” som kännetecknat
företagsamhet, klurighet och effektivitet. Som framgått av bakgrundsbeskrivningen till
verksamhetsplanen har emellertid Gnosjöregionen tappat i dragningskraft – med hänsyn till
vikande befolkningssiffror såväl som till industrins tillbakagång. Vi vet att Gnosjöregionens
företagsamhet i sig är en betydelsefull del av områdets attraktionskraft även i framtiden.
Frågor som rör regionens attraktivitet är nära knutna till kompetens- och kunskapsfrågorna. både de mer övergripande utbildningssystemen, företagens attityder och strategiska arbete för
förbättring av kunskaper och kompetens bland anställda och företagsledare.
Andra betydelsefulla aspekter som bidrar till att höja Gnosjöregionens attraktivitet är
boende/livsmiljö och infrastruktur.

Vad vill GNR uppnå?
GNR vill bidra till att bibehålla och öka attraktionskraften i Gnosjöregionen – ur näringslivets
perspektiv. såväl som ur samhälls- och boendesynpunkt.

Vad gör GNR?
1. Pådrivare och remissinstans i utvecklingsprojekt
Åtgärd
GNR verkar som pådrivare och remissinstans samt medverkar i de utvecklingsprojekt som skall
bidra till regional attraktionskraft. Flera av frågorna som rör bl.a. företagsklimat, boende och
livsmiljö samt infrastruktur är primärt kommunernas uppgift. I dessa frågor kan dock
Gnosjöregionens näringslivsråd agera remissinstans för den gemensamma näringslivs- och
samhällsutvecklingen och särskilt i de frågor som har betydelse för näringslivet.
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Finansiering
Samordning sker inom ramen för basverksamheten
2. ”Sveriges bästa företagsklimat”
Åtgärd
GNR ska tillsammans med näringslivet och kommunerna verka för att GGVV-kommunerna skall
representera "Sveriges bästa lokala företagsklimat". Redan idag är regionen inte långt ifrån det
målet i såväl Svenskt Näringslivs Företagsenkät som SKL:s servicemätning. Ökad
attraktionskraft är kommunernas främsta nyckel i arbetet med att åstadkomma ett bättre
företagsklimat.
Finansiering
Samordning sker inom ramen för basverksamheten
3. Remissinstans inom infrastruktur
Åtgärd
Inom området infrastruktur finns redan ett kommunpolitiskt samarbete inom GGVV som i sin
förlängning även är en del av det regionala arbetet.
PPP -projekt, gemensamma investeringar som delas mellan de offentliga och de privata delarna
av näringslivet, har blivit alltmer vanliga under senare år. Eftersom näringslivsstrukturen i
Gnosjöregionen huvudsakligen karaktäriseras av små och medelstora företag, så kan GNR spela
en roll även i detta avseende, utöver att enbart vara remissinstans till de investeringar som
skall göras i form av vägar, bostäder etc.
Finansiering
Samordning sker inom ramen för basverksamheten

3. Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Den allt överskuggande utmaningen för näringslivet i Jönköpings län i allmänhet, och för GGVVområdet i synnerhet. har under en längre tid varit bristen på kvalificerad arbetskraft.
Kompetensförsörjningen är förvisso en utmaning som gjort sig alltmer kännbar i hela Europa
under senare decennier, men i Gnosjöregionen som fortfarande är starkt beroende av industrin
och näringslivets förnyelse och diversifiering är den mer påtaglig än någonsin. Kompetensen
som efterfrågas av företagen är av mer avancerad karaktär än tidigare, vilket i sin tur tyder på
att det är profiler med specifik utbildning som behövs, och kommer att behövas i större
omfattning i framtiden.
Det gäller både kompetensförsörjning (dvs. utbildningssystemets förmåga att förse näringslivet
och branscherna med adekvata yrkesprofiler) och kompetensutveckling (fortbildning och
utveckling av den arbetskraft som redan befinner sig i arbete, eller som har en kompetens som
behöver profileras och specialiseras ytterligare).
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Vad vill GNR uppnå?
Vi vill tillmötesgå näringslivets behov och anta det tydliga uppdraget från näringslivet.
Näringslivet kräver att kompetensproblematiken löses en gång för alla. För att klara detta
behövs en översyn av innehåll och resurser i samtliga studieformer, från grundskola till
högskola. I behovsinventeringen som vi genomfört under 2012 med företagen, uppger många
av dem att de själva blivit tvungna att utveckla egna utbildningar i företaget som är anpassade
till branschens eller företagets specifika behov. Vi vill fånga upp de behoven, och underlätta för
företagen i deras kompetensutveckling och kompetensförsörjning genom att koordinera
liknande insatser i gemensamma projekt.

Vad gör GNR?
Samarbetet inom kompetensområdet är inte nytt för Gnosjöregionens kommuner. Här finns en
tradition att samverka, och flera projekt har bedrivits och bedrivs bl.a. med stöd från Sociala
Fonden (ESF). Ett par exempel på projektområden är polymer, lärlingssatsningar och yrkeslyft.
1. Kartläggning av näringslivets kompetensbehov
Åtgärd
GNR ska årligen kartlägga näringslivets behov, och kartläggningen skall sedan ligga till
grund för konkreta aktiviteter (projekt) som kommer att starta och drivas inom ramen för
GNR.
Finansiering
Kompetenskartläggning sker inom ramen för basverksamheten. Gemensamma
kompetensprojekt skall ansökas och drivas med ESF-medel och andra former av
projektfinansiering
2. Gemensam konjunkturbarometer
Åtgärd
En gemsam web-baserad konjunkturbarometer för regionen skall tas fram med syftet att
kunna mäta trend förändringar av företagens inom försäljning, inköp, personal,
investeringar och framtidstro. Fördjupade konjunkturanalyser ska ske i samarbete med ex.
SIND.
Finansiering
Konjunkturbarometern finansieras av basverksamheten och genom respektive
näringslivsbolag. Fördjupade konjukturanalyser finansieras av medverkande arrangörer.
3. Ökad samordning kommer att ske av såväl enskilda teknikprojekt (t.ex. det pågående
automationsprojektet) och yrkesutbildningar som näringslivet (framförallt industrin)
kräver.
Åtgärd
Att återskapa intresset för industrin och säkerställa kompetensutvecklingen med hjälp av
ett samlat grepp mellan kommuner, utbildningsorgan och näringslivet.
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För att råda bot på den uppkomna situationen krävs utbildningsinsatser för både
ungdomar och företagens befintliga personal. Det krävs insatser från samtliga
utbildningsorgan, grundskola, gymnasieskola, öppna föreläsningar, YH (Hph), Kunskap
Invest och Yrkes Vux. Av dessa utbildningsorgan står gymnasieskolan för det viktigaste
perspektivet på lång sikt. Övriga utbildningar står närmare näringslivet, är mer
uppdaterade vad beträffar behoven, och kan således i det korta perspektivet tillgodose
behovet av ny kompetens genom att kompetensutveckla befintlig personal.
Finansiering
Analys och kartläggning sker med hjälp av basfinansiering. Samverkan med andra parter,
samt utveckling och genomförande av nya koncept och skolformer finansieras med hjälp
av ESF och ERUF medel samt kommunal medfinansiering. Näringslivet bistår med
sakkunskap, praktik samt viss företagsförlagd utbildning.

4. Nätverksbyggande och samverkan
Nätverk och samverkan är smörjmedel för kugghjulen i vår verkstad. Samverkan är vidare en av
grundstenarna i GNR och insatsområdet och således ett genomgående tema för alla planens
verksamhetsområden och projekt. Ökad regional samverkan (lokalt, Gnosjöregionen och länet)
skall ske mellan utbildningsaktörer (inklusive högskolor och universitet) samt andra aktörer
som verkar för regional utveckling. och näringslivet. Detta kommer att bli möjligt genom att fler
tillfällen till möten och dialog samt idéutveckling skapas. Samverkan i form av konkret
”verkstad” sker dessutom genom verksamhetsområdenas olika projekt.
Fler tillfällen till gemensamma möten, "hearings", frukostmöten, etc. om för näringslivet
angelägna och aktuella frågor kommer att skapas. Planeringen för dessa möten startar 201401. Flera av de aktuella frågorna ryms inom "verksamhetsområdena" som t.ex.
"kompetensutveckling", "attraktivitet" och "omvärldsbevakning"och kan därför samordnas
inom ramen för verksamheten som sker inom respektive delprojekt.
Praktiska exempel på projekt inom ramen för insatsområdet nätverksbyggande och samverkan
är:
1. Samverkansprojekt och kluster
Åtgärd
GNR ska arrangera mötesplatser och koordinera regionala samverkansprojekt inom olika
branscher/klusterutveckling ex automationsprojekt, möbel/design, logistik.
Finansiering
Samordning ska ske inom ramen för basverksamheten. Aktiviter drivs av respektive nätverk
och kluster och finansieras inom ramen för deras verksamhet.
2. Konsultpool för Senior Management Advisors
Åtgärd
GNR ska inbjuda till bildandet av en konsultpool Senior Management Advisors (enl.
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Göteborgsmodellen), som ska kunna fungera som huskonsulter för GNR och regionens
företag.

Finansiering
Samordning sker inom ramen för basverksamheten. Konsultpoolen ska drivas som en
separat verksamhet och svara för sina egna kostnader.
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Gemensamma, redan pågående verksamheter i Gnosjöregionen
Nedan ges kortfattade beskrivningar av några av de projekt som redan pågår i Gnosjöregionen,
och som bedrivs gemensamt av de fyra kommunerna.

Automation för regional konkurrenskraft - ARK
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Värdeförädling i form av produktion har utvecklats negativt i Sverige under lång tid. Inte minst i
Gnosjöregionen där arbetstillfällen inom produktion procentuellt är den dubbla (40%) jämfört
med Sverige som helhet, har denna utveckling märkts tydligt. Under 2000-talet försvann drygt
6000 arbetstillfällen. På senare tid har dock återinduatrialisering kunnat skönjas som en trend,
dvs produktionstillfällen återgår till Sverige från att tidigare ha flyttats till lågprisländer. För att
möjliggöra en sådan positiv utveckling krävs dock kostnadseffektiva produktionstekniker.
Automation är en nyckelfaktor i det sammanhanget. Genom att automationsföretagen
utvecklas skapas medvetenhet kring och behov av
automationslösningar bland
tillverkningsföretagen vilket ger lägre tillverkningskostnader och därmed ökad
konkurransförmåga bland dessa.

Vad vill GNR uppnå?
Projektet vill genom att dels utveckla automationföretagen, dels sprida budskapet om
möjligheter med automationslösningar inom tillverkningsindustrin bidra till en positiv
utveckling bland industrin i regionen. Genom ökad effektivitet skapas möjligheter till förbättrad
konkurrenkraft och därmed en positiv utveckling för näringslivet i Gnosjöregionen. Långsiktigt,
vill vi bidra till att återta en stor del av de förlorade arbetstillfällen som regionen tappat de
senaste 10 åren.
Projektet vill långsiktigt utveckla nätverket vidare mot ett kluster, dvs ett än närmare
samarbete mellan automationsföretagen än i nuläget. Detta innebär synergieffekter och
möjligheter till nya affärsområden för automationsföretagen.

Vad gör ARK?
Som verktyg och metoder för att uppnå intentionerna enligt ovan arbetar projektet med
följande:
•
•
•
•
•
•
•

Workshops anordnas för att utveckla automationsföretagen inom olika
kompetensområden
Öppna events, mässor, konferenser och mötesplatser arrangeras för
automationsföretag och tillverkningsföretag
Nätverk etableras med högskolor och universitet
Nätverket marknadsförs mot studenter på universitet och högskolor
Information om nätverket förmedlas i lokala företagarföreningar
Möten anordnas med branschspecifika företagsorganisationer (exempelvis trä,
gjuterier mm)
Studier genomförs av möjligheter till lönsamma automationsinvesteringar bland
tillverkningsföretag

Verksamhetsplan 2014-2017
sid 16

Dubbelt Upp!
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Gnosjöregionen är känd för sitt entreprenörskap, och det är av stor vikt att det ständigt
genomförs arbeten för att underhålla och utveckla detta på olika nivåer.
Projekt Dubbelt upp! är för kvinnor som står i startgroparna för att starta eget, för den som har
startat men inte är igång fullt ut, men även för den som etablerad företagarkvinna. Vi vill att
Gnosjöregionen ska ligga i framkant gällande affärsnätverkande på, och då måste vi hela tiden
utveckla nya plattformer för detta.

Vad vill GNR uppnå?
Vi vill att kvinnor i vår region markant ska stärka sin identitet som företagare och vilja och våga
ta mer plats. Vi vill också att deltagarna inom valt område ska uppnå en fördubbling, därav
namnet Dubbelt Upp! Det kan gälla omsättning, antal anställda, nya kunder,
försäljningsområden, mm.

Vad gör Dubbelt Upp?
Projektet består av tre delar: affärsutveckling i grupp med affärscoacher i Science
Parksystemet, föreläsningar och workshops med Kjell Dahlin inom storytelling och strategisk
kommunikation, samt några resor inom nätverket. Vi har hittills haft en informationsträff, två
föreläsningar med Kjell Dahlin där kvinnorna utmanats ordentligt i att presentera sina
verksamheter på mer intresseväckande och säljande sätt. En frukostträff har anordnats på
Värnamo Näringsliv, då två av företagarna höll presentationer av sina verksamheter.
Frukostträffar kommer att hållas varje månad under (och förhoppningsvis även efter)
projekttiden. Träffarna kommer att äga rum på olika platser i Gnosjöregionen. Träffarna med
affärscoacherna håller på att planeras in just nu och planen är att genomföra dem under marsjuni 2014.
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Affärsracet
Samverka, stärka konkurrenskraft, profilera och marknadsföra, sälja, affärsutveckla i
en lärande och utvecklande miljö
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Betydelsen av att belysa regionens konkurrenskraft ökar i en tid präglad av urbanisering och
globalisering. Gnosjöregionen utgör i särklass Sveriges mesta industriregion och har en effektiv
och modern tillverkningsindustri som står sig väl internationellt. Med en andel på 38 % av den
totala sysselsättningen är tillverkningsindustrin fortfarande regionens motor. (Gislaveds
kommun: 45 %, Gnosjö; 53 %, Vaggeryd; 40 % och Värnamo; 27 %).
Genom att marknadsföra och lyfta fram helheten kan avancerad produktion, nya material och
nya tjänster samverka för att skapa nya affärsmöjligheter på lokala och globala marknader.

Vad vill GNR uppnå?

”Berätta för världen om Gnosjöregionens affärsklimat, tillgänglighet och attraktivitet”.
Affärsracet är näringslivets egen plattform, som ger besökaren insikt i ett starkt näringsliv,
vilket utvecklar varumärket Gnosjöandan och visar upp regionen som den bästa inom
entreprenörskap och företagsamhet. En global och säljande mötesarena som både stärker
kundrelationer och skapar nya kontakter. Ett tillfälle som inbjuder till en energiladdad och
stark samverkan som skapar nya affärer i regionen, nationellt och internationellt, som väcker
nyfikenhet och attraherar kompetens.

Vad gör Affärsracet?
Affärsracet erbjuder en unik miljö för möten, mitt i Sveriges mest företagstäta region. En B2B
mässa som blandar stora aktörer med små entreprenörer vilka representerar alla branscher för
företag och besökare som antingen har eller söker nya idéer, produkter och tjänster.
Affärsracet vill driva på och inspirera förnyelse. Utvecklande möten och samtal i utbildningar,
workshop och seminarier skall stimulera till ständig förnyelse för regionens företag att öka sin
konkurrenskraft både lokalt och globalt.

En lärande och utvecklande miljö
Affärsracet skall byggas upp till ett ”industrins Almedalen” forum där entreprenörsinriktade
företagsledare, akademiker, forskare och politiker möts i viktiga näringslivsfrågor och bygger
gränsöverskridande nätverk. En lärande miljö som ger ökad omvärldskunskap, inspirerar till nya
idéer och utveckling som stimulerar tillväxt.
Att följa utvecklingen inte bara i sin egen bransch utan i andra branscher sporrar och inspirerar
till att bättre kunna möta utmaningar och möjligheter som den globala konkurrenskraften
innebär.
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Innovationsfabrik Småland
Skapa dynamik, stärka innovationskraft, konkurrenskraft och företagssamverkan
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Regionens traditionella sektorer behöver utvecklas mot en kunskapsbaserad ekonomi för att
regionens välstånd skall bibehållas och växa. En global industriell struktur, starka inköps- och
marknadskanaler, utveckling av komplexa produkter och tjänster kräver samordning och
samarbete mellan experter inom ett stort antal områden. Av stor vikt för den regionala
konkurrenskraften är förmågan att locka till sig och behålla kompetens.
Dagens kunskapsberoende industri och de globala samhällsutmaningar som möts förändrar
logiken för innovation och förnyelse – en ensam uppfinnare på sin kammare har ersatts av
innovationssystem där flera aktörer samverkar för att tillsammans lösa utmaningar. Ett
innovationsnätverk erbjuder goda möjligheter till affärsutveckling och globala samarbeten. En
kunskapsmiljö och struktur som också attrahera nya människor, teknik och kapital.

Vad vill GNR uppnå?
Att skapa långsiktig struktur för en interaktiv innovationspolitik inte i teori utan i ett praktiskt
tillvägagångssätt, en metod och ett arbetssätt som främjar samverkan och utvecklar idéer till
innovation som skall mynna ut i nya affärer.
Att utforma en arbetsmodell som tillåter oss att effektivt, med bättre samordning och samlad
kompetens, få fram affärsmöjligheter för såväl nya företag som befintliga små och medelstora
företag vilket leder till en dynamisk näringslivsutveckling och ekonomisk tillväxt.

Vad gör Innovationsfabriken?
Vi skall bygga upp ett gemensamt utvecklingscenter som ger företag i alla branscher
möjligheter att utifrån kundernas behov utveckla och tillverka kommersiellt gångbara tjänster
och produkter. En tydlig målsättning är att upprätta ett samverkansnätverk och resursnätverk
som grund för en samordnad och strukturerad innovationsprocess. Ett innovationssystem som
är anpassat för Gnosjöregionens företagskultur och som bygger på
-

En kraftsamling av kompetens
Kreativ samverkan
Effektiva och effektfulla innovationsprocesser
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Kreativt Rum
Varför är det viktigt för Gnosjöregionen?
Det är viktigt att Gnosjöregionen ligger i framkant när det gäller nya innovationer. Syftet med
projektet är att öka utvecklingskraften hos regionens företag i samarbete med
högskola/universitet och lyfta regionen som en attraktiv arena för produktutveckling och
design. Med hjälp av en kreativ möteplats för regionens företag skapas förutsättningar att
utveckla produkter och tjänster som framtidens konsumenter efterfrågar. Det är viktigt att
regionen uppfattas som en plats där utveckling och kompetens finns tillgänglig när nya
verksamheter ska startas.

Vad vill GNR uppnå?
Målet är att skapa en plattform i länet och en kreativ mötesplats för utveckling av nya
produkter, tjänster och affärsmodeller. I projektet arbetar man med designprocessen som
metodik för produkt- och tjänsteutveckling. Det ska hjälpa regionens små och medelstora
företag till ökad lönsamhet och konkurrenskraft. Som en positiv konsekvens tror vi att det
kommer att skapas en bättre arbetsmarknad för designkompetens, vilket attraherar fler
designers att starta och driva företag i regionen, samt en ökad efterfrågan på befintliga designoch affärsutvecklingskonsulter. 75% av företagen som deltar ska klättra på Designtrappan från
omedveten design till att använda designstrategi som verktyg för tillväxt. Ytterligare vill vi
stärka den regionala samverkan inom näringslivet.

Vad gör Kreativt rum?
Detta görs genom att anordna workshopar hos kommunerna i länet, till vilka regionens företag
bjuds in. Workshoparna kommer ge deltagande företag möjligheten att i koncentrerad form
använda sig av designmetodiken som affärsutveckling. Besök har gjorts hos Design i
Västernorrland. Vi har haft en workshop för kommunernas affärscoacher och ska genomföra
ytterligare 12 workshops, varav 2 i varje deltagande kommun. Där pågår rekrytering av företag
som utförs av affärscoacherna i respektive kommun. Alla finansiärer är inbjudna till
Styrgruppsmöte den 25/2 till Gummifabriken i Värnamo.
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Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan (PKS)
Ärendebeskrivning
Den primärkommunala nämnden (PKN) inom Regionförbundet Jönköpings län
upphör vid årsskiftet och ersätts av Primärkommunal samverkan (PKS).
I den primärkommunala samverkan ingår verksamhetsområdena:
·
·
·
·
·
·

·

social välfärd
hälso- och sjukvård
miljösamverkan
utbildning
kurs- och konferensverksamhet
arbetsmarknad och delaktighet för personer som befinner sig långt från
arbetsmarknaden
andra gemensamma verksamhetsområden som kommunerna är överens
att samverka om.

För den primärkommunala samverkan har en arbetsordning tagits fram. I
denna klargörs PKS’ verksamhetsområden och uppgifter samt görs beskrivning
av sammansättning och arbetsformer för organet.
Kommunfullmäktige har den 23 juni 2014 bland annat beslutat att Gislaveds
kommun för sin del tillstyrker/godkänner att kvarstående medel för
Primärkommunala nämndens nuvarande verksamhet överförs till
Regionkommunen för att fortsatt finansiera verksamheten och att medlen ska
disponeras av Primärkommunal samverkan (PKS).
Vidare beslutade kommunfullmäktige att godkänna att verksamhetsavtal ska
upprättas mellan primärkommunerna och regionkommunen om
primärkommunal samverkan (PKS), organiserat i regionkommunen. Avtalet ska
reglera regionkommunens åtagande gentemot primärkommunerna.
Verksamhetsavtalet är under utarbetande. Avtalet ska reglera villkoren
rörande den verksamhet som Landstinget/Regionen ska bli värdorganisation
för och som leds och finansieras av PKS. Förslaget till kommunerna är att
beslutet om att godkänna verksamhetsavtal med Landstinget/Region
Jönköpings län delegeras till respektive kommunstyrelse. Motivet är att avtalets
innehåll har karaktären av verkställighetsuppgifter, vilka kommunstyrelsen
regelmässigt har att ansvara för.
Beslutsunderlag
Förbundsordning för Regionförbundet i Jönköpings län, daterad den 18
november 2010
Regionbildningskommitténs beslutsförslag, daterat den 27 september 2013:
Region Jönköpings län
PM, Bildande av regionkommun – avveckling av Regionförbundet, daterat den 7
oktober 2013, med korrigering den 18 oktober 2013
Kommunfullmäktige den 12 december 2013, § 153
PM, Bildande av Region Jönköpings län, daterad den 7 maj 2014
Kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014, § 102
Justerares signatur
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Ks § 284 (forts.)
Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan, PKS, daterat den 19
juni 2014
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse, daterad den 1 juli 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna Arbetsordning för primärkommunalt samverkansorgan,
daterad den 19 juni 2014, samt

att

delegera till kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsavtal mellan
Jönköpings läns primärkommuner, företrädda av Primärkommunernas
samverkansorgan (PKS), och Landstinget/Region Jönköpings län.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur
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Arbetsordning för Primärkommunalt samverkansorgan
(PKS)
Sammansättning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) består av 13 ledamöter och 13 ersättare.
Ordförandeposten innehas av Jönköpings kommun. Vice ordförande utses inom organet.
Övriga ledamöter utses av primärkommunerna.
Mandatperiod sammanfaller med utseende organs mandattid.

Verksamhetsområden
- Social välfärd
- Hälso- och sjukvård
- Miljösamverkan
- Utbildning
- Kurs och konferensverksamhet
- Arbetsmarknad och delaktighet för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden
- Andra gemensamma verksamhetsområden som primärkommunerna är överens att samverka om
Till förfogande för PKS ställs resurser i form av utvecklingschefen för regional/kommunal utveckling,
samt administrativ personal.

Uppgifter
PKS ska på primärkommunernas uppdrag verka för forskning, utveckling och samordning
inom organets verksamhetsområden. PKS kan bedriva projektverksamhet.
PKS ska, inom av kommunerna fastställd finansiering, bereda budget för verksamheten.
PKS ska i enlighet med kommunernas uppdrag fastställa prioriterade områden, strategiska
mål, mätetal samt handlingsplan inom organets verksamhetsområden.
PKS ska tillse att verksamheten bedrivs inom fastställd budget, verksamhetsplan och
flerårsplan, samt att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunernas önskemål och behov.

2

PKS kan fatta särskilda beslut angående medfinansiering av olika projekt. PKS ansvarar också
för att bevaka statsbidragsmöjligheter och annan extern finansiering inom sina
verksamhetsområden.
PKS ska svara för uppföljning av sin verksamhet och rapportering till kommunerna.
PKS ska inom sina verksamhetsområden aktivt följa utvecklingen, agera och föreslå
kommunerna de förändringar som krävs.
PKS ska delta i överläggningar och förhandlingar som berör frågor knutna till organets
verksamhetsområden.
PKS äger rätt att tillsätta temporära utskott för specifika frågor.
PKS beslutar om deltagande i kurser och konferenser för organets ledamöter.
PKS är personuppgiftsansvarig i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen
(1998:204) och patientdatalagen (2008:355).

Arbetsformer
Sammanträden
PKS sammanträder på dag och tid som organet bestämmer.
PKS:s sammanträden är inte offentliga utan efter särskilt beslut.

Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

Inkallande av ersättare
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, har att
meddela ersättare att ersättaren ska tjänstgöra i dennes ställe.

Ersättare för ordföranden
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Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
längre tid än en månad får organet utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

Ersättares närvaro- och yttranderätt
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid organets sammanträden men får inte delta i
överläggningarna och inte heller i besluten.

Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara
ledamöterna tillhanda senast sju vardagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningsristan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.
När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern
äldste ledamoten göra detta.

Ordföranden
Det åligger ordförande för PKS att:
-

-

med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom organets
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten och
effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor.
främja samverkan med Regionstyrelsen och nämnderna.
representera PKS vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden,
om inte annat har bestämts i särskilt fall.

Justering av protokoll
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Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
PKS kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas
skriftligt innan organet justerar den.

Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts
för justeringen av protokollet.

Delgivning
Delgivning med PKS sker med ordföranden eller annan ledamot som organet bestämmer.

Närvarorätt
Utvecklingschef och andra tjänstemän som ska föredra ärenden har rätt att delta i PKS:s
sammanträden. Sakkunniga från olika ämnesområden kan adjungeras vid behov.

Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av PKS ska undertecknas av ordförande
eller vid dennes förhinder vice ordförande. I övrigt bestämmer organet vem som ska
underteckna handlingar.

Ersättning till förtroendevalda
PKS svarar för arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, resekostnader och andra
ersättningar för ledamöter, ersättare och revisorer. Arvoden och ersättningar fastställs av
Regionstyrelsen.

Ekonomi
Underskott regleras mellan primärkommunerna proportionellt efter kommunernas invånartal.
Reglering av underskott sker efter att eventuella överskott tagits i anspråk. Överskott förs till
nästkommande verksamhetsår.
Upplösning av det primärkommunala samverkansorganet
Vid upplösning av samverkansorganet återbetalas eventuellt överskjutande medel till
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primärkommunerna proportionellt efter kommunernas invånartal.
Revision
Regionkommunens revisorer har till uppgift att utföra revision av det primärkommunala
samverkansorganet. Finansiering av revisionen sker inom ramen för grundersättningen från
primärkommunerna.

Övrigt
För en bra samverkan kring länets utveckling förutsätts att det förutom kommunalt forum
finns nätverk inom olika sakområden.
Kommunchefsgruppen finns som en resurs för beredning och organiserar och ger uppdrag till
nätverk på tjänstemannanivå.
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Bildande av regionkommun
Ärendebeskrivning
Regionbildningsprocessen för att bilda regionkommun med regionalt
utvecklingsansvar i Jönköpings län har pågått i olika skeenden och med olika
grad av aktivitet under senare delen av 2000-talet. Initialt och fram till hösten
2013 har de politiska partierna i olika konstellationer ägt och hanterat
processen.
I november 2011 beslutade landstingsfullmäktige att ansöka till regeringen om
att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 skulle få bilda regionkommun
med regionalt utvecklingsansvar. Samtidigt fick länets partidistrikt, de sju partier
som är representerade i Landstinget, i uppdrag att utse företrädare som skulle
utgöra styrgrupp för sammanläggningen av Landstinget i Jönköpings län och
Regionförbundet i Jönköpings Län i bildandet av regionkommunen. Styrgruppen
fick namnet Regionbildningskommittén.
Regionbildningskommittén arbetade under 2012 och 2013 och lämnade den 3
maj 2013 ett förslag till framtida organisation för regionkommun Jönköpings
län. Efter ett par remissrundor lämnade Regionbildnings-kommittén den 27
september 2013 den slutliga skrivelsen ”Region Jönköpings län, Beslutsförslag
till Landstingsfullmäktige”. Beslutsförslaget antogs och innebar att skrivelsen
tillsammans med den tidigare ingivna ansökan till regeringen skulle utgöra
underlag för sammanläggningsprocessen från hösten 2013 fram till
genomförandet den 1 januari 2015.
Under 2012 påbörjades också överläggningar, inom primärkommunala
nämnden och med/mellan kommunstyrelseordförandena, om lämpliga mål
utifrån ett primärkommunalt perspektiv om bildandet av regionkommunen.
Diskussioner fördes också kring hur kommunernas primärkommunala frågor
skulle kunna hanteras och organiseras efter den 31 december 2014..
Primärkommunernas uppfattning inför arbetet med regionbildandet beskrevs i
en vision som skickades till Regionbildningskommittén. Delar av visionen
arbetades sedan in i kommitténs förslag. Visionen var att skapa en demokratisk
och kraftfull organisation för den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken
samt hälso- och sjukvårdspolitiken, som i ömsesidighet och gemenskap med
regionens primärkommuner skapar de bästa förutsättningar för en attraktiv
miljö för människor och näringsliv i hela regionen. Vår region är en mycket
stark tillväxtregion som utmärks av attraktivt boende, dynamiskt företagande
samt ett öppet och tolerant samhälle med god livskvalité.
Under arbetet med bildandet av en ny regionkommun har det tydligt
framkommit en vilja och ambition att lägga grunden och bygga den nya regionen
tillsammans mellan länets aktörer. Formellt äger Landstinget besluten om
organisation och sammanläggning. Det finns områden där det finns
gemensamma organisationer tillsammans med primärkommunerna för att
kunna bygga för framtiden. Det har på ett naturligt sätt skapats ett arbetssätt
och en organisation som bygger på gemensamt arbete, dialog och en
kontinuerligt uppdaterad agenda.
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Kommunstyrelseordförandena har tillsett att en sammanfattande promemoria
om processen tagits fram: PM Bildande av Regionkommun, Jönköpings län, daterad
den 7 maj 2014. Av denna framgår hur processen organiserats och fortskridit
samt vilka frågor som varit och är föremål för överläggningar mellan länets
kommuner, landstinget och Regionförbundet Jönköpings län.
Avveckling av Regionförbundet Jönköpings län kommer att ske den 31
december 2014. Länets kommuner och landstinget beslutade i slutet av 2013
om former för avvecklingen, vilket innebar avsteg från förbunds-ordningen vad
gäller den ekonomiska hanteringen. Ytterligare ett beslut föreslås nu vad gäller
den formella beslutsgången för avvecklingen. Istället för att välja en ny
regionstyrelse, som skulle enbart handlägga avvecklings-beslut, föreslås att
kommuner och landsting godkänner att dessa beslut överlåts till styrelsen för
den nya regionkommunen.
För kommunerna är frågan om hur primärkommunala nämndens verksamhet
ska hanteras efter regionförbundets avveckling betydelsefull. Förslaget är att
verksamheten ska inhysas som en särskild enhet i regionkommunen, med
avskild ekonomi och med styrning från kommunerna. PKN:s ansamlade medel
förs över till regionkommunen. Kommunernas kommer även fortsatt att
finansiera denna verksamhet med avgifter.
Frågor att besluta om i länets kommuner
Av ovanstående och av promemorian framgår att de tretton
primärkommunerna i länet måste fatta likvärdiga beslut vad gäller områdena

Regionförbundets avveckling
Komplettering av kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2013 om avsteg
från förbundsordningens regler för avveckling av Regionförbundet.

Primärkommunal samverkan (PKS)
Den primärkommunala samverkan (nuvarande PKN) fortsätter som inhyst
verksamhet i Region Jönköpings län. Kvarstående medel inom nuvarande
verksamhet i Regionförbundet överförs till Region Jönköpings län den 1 januari
2015, men disponeras av PKS och dess styrgrupp (PKO). För att reglera denna
verksamhet inom Regionkommunen ska ett avtal upprättas, vilket under senare
delen av 2014 ska godkännas av samtliga kommuner och landstinget. En särskild
arbetsordning inklusive uppdragsbeskrivning ska upprättas för PKS’ verksamhet
och antas av kommunerna.
Kommunstyrelsen har den 3 juni 2014 föreslagit kommunfullmäktige att
Gislaveds kommun för sin del tillstyrker och godkänner att kvarstående medel
för Primärkommunala nämndens nuvarande verksamhet överförs till
Regionkommunen för att fortsatt finansiera verksamheten. Medlen disponeras
av Primärkommunal samverkan (PKS); att ett verksamhetsavtal avseende
primärkommunal samverkan (PKS), som organiseras i regionkommunen,
upprättas mellan primärkommunerna och regionkommunen vilket reglerar
regionkommunens åtagande gentemot primärkommunerna samt att
Regionstyrelsen ansvarar för avvecklingen av Regionförbundet från och med 1
januari 2015.
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Beslutsunderlag
Förbundsordning för Regionförbundet i Jönköpings län, daterad den 18
november 2010
Regionbildningskommitténs beslutsförslag, daterat den 27 september 2013:
Region Jönköpings län
PM, Bildande av regionkommun – avveckling av Regionförbundet, daterat den 7
oktober 2013, med korrigering den 18 oktober 2013
Kommunstyrelsen den 5 november 2013, § 433
Kommunstyrelsen den 19 november 2013, § 462
Kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 483
Komplettering den 25 november 2013, förtydligande av uppstartskostnader
Kommunstyrelsen den 26 november 2013, § 483
Kommunfullmäktige den 13 december 2013, § 153
PM, Bildande av Region Jönköpings län, daterad den 7 maj 2014
Kommunstyrelsen den 20 maj 2014, § 186
Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, § 225
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.
Kommunfullmäktige beslutar
att

Gislaveds kommun för sin del tillstyrker och godkänner att



kvarstående medel för Primärkommunala nämndens nuvarande
verksamhet (i nuläget cirka 20 miljoner kronor netto) överförs till
Regionkommunen för att fortsatt finansiera verksamheten. Medlen
disponeras av Primärkommunal samverkan (PKS);



ett verksamhetsavtal avseende primärkommunal samverkan (PKS), som
organiseras i regionkommunen, upprättas mellan primärkommunerna
och regionkommunen vilket reglerar regionkommunens åtagande
gentemot primärkommunerna;

Regionstyrelsen ansvarar för avvecklingen av Regionförbundet från och med 1
januari 2015.
Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) och Claes Arlid (K): Hänvisar till tidigare ställningstagande i
regionfrågan och deltar inte i beslutet.
Expedieras till:
Regionförbundet Jönköpings län
Landstinget
Kommunstyrelsen
Kommundirektören
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-08-12
Ks §288
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Dnr: KS.2014.103

Remiss - Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jönköpings län
med Primärkommunala nämnden
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen, Regionförbundet Jönköpings län, har överlämnat
årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till
medlemmarna för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Revisorerna har tillstyrkt att Regionförbundets styrelse och de förtroendevalda
i denna beviljas ansvarsfrihet samt tillstyrker att Regionförbundets
årsredovisning för 2013 godkänns.
De ledamöter från Gislaveds kommun som ingått i Regionstyrelsen under år
2013 är Niclas Palmgren (M), Marie Johansson (S) och Bo Kärreskog (S); de två
förstnämnda valda av kommunfullmäktige och den sistnämnde av
landstingsfullmäktige. Som ersättare har ingått Carina Johansson (C) och
Agneta Karlsson (M), båda valda av kommunfullmäktige.
Årsredovisningen för Regionförbundets verksamhet omfattar regional
utveckling (Regionstyrelsen) och kommunal utveckling (Primärkommunala
nämnden, PKN). Resultatet 2013 för båda dessa verksamheter tillsammans är
ett överskott på 1,6 mnkr. Liksom 2012 har en allmän återhållsamhet på
kostnadssidan och ett lågt utfall för köpta tjänster för den del av verksamheten
som finansieras via medlemsavgifter begränsat kostnadsutfallet. Höga
ränteintäkter som följd av god likviditet och ett aktivt arbete med
ränteplaceringar har trots ett lågt ränteläge också bidragit till det positiva
resultatet.
Regionstyrelsen har också överlämnat den årliga uppföljningen av det regionala
utvecklingsprogrammet – Sex år med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) till
medlemmarna för kännedom.
Beslutsunderlag
Regionstyrelsen den 24 april 2014, §18
Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jönköpings län
Revisionsberättelse för 2013
Sex år med Regionalt utvecklingsprogram (RUP)
Kommunstyrelsen den 17 juni 2014, § 253
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

Justerares signatur

att

godkänna årsredovisning 2013 för Regionförbundet Jönköpings län, samt

att

bevilja regionstyrelsen för Regionförbundet Jönköpings län ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013.
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Ks § 288 (forts.)
Jäv
Niclas Palmgren (M), Marie Johansson (S) och Carina Johansson (C) anmäler
jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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Kommunfullmäktige
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Regionförbundets ordförande: Sex år med RUP

Ytterligare ett år, eller egentligen ett halvt år med RUP – det
regionala utvecklingsprogrammet för Jönköpings län – har
passerat. Den 20 juni 2013 tog
Regionstyrelsen beslut om en
ny RUS, regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping
» 2025. Sex år med RUP blir
därmed definitivt den sista analysen av läget i länet vi gör utifrån RUP. Nästa år är
det arbetet inom de strategiska områdena i nya RUS
som vi kommer att ha fokus på.
Den absolut största utmaningen för Jönköpings län
framöver blir att öka sysselsättningen bland befolkningen i arbetsför ålder. Det är därför nödvändigt
att säkra tillgången på kompetent arbetskraft för att
länet ska kunna fortsätta utvecklas, och vi bidrar på
olika sätt till att stimulera sådana insatser. Regionförbundets initiativ att avsätta projektpengar för kompetensutveckling för anställda har varit välkommet
och medverkat till att företagen har kunnat stärka sin
kompetens och konkurrenskraft och att arbetstillfällen har kunnat räddas.
Ett fördjupat samarbete mellan Regionförbundet
och Högskolan i Jönköpings län innebär att vi skapar
en ram för framtida gemensamma satsningar och
prioriteringar som stärker och förbättrar regionens
konkurrenskraft och attraktivitet.
Vår företagsjour har tillsammans med jouren i
Göteborg har stått modell för fler företagsjourer
i landet och vi samverkar just nu en hel del med
Östergötland.
När det gäller befolkningsutvecklingen står vi inför
stora utmaningar framöver. Vi måste med olika
insatser få ett positivt flyttningsnetto mot övriga
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Sverige och få tillbaka unga och medelålders som
flyttat ifrån länet för högre studier och arbete. Det
handlar också om att snabbt integrera nyanlända i
arbetslivet och att stödja nyetableringar och nyföretagande. En befolkningstillväxt ställer dock stora
krav på nybyggnation för alla typer av boenden.
Under hösten 2013 fastställde Regionstyrelsen
förslaget till regional transportplan för Jönköpings
län för planeringsperioden 2014–2015. Parallellt med
denna har Trafikverket arbetat fram ett förslag till
nationell plan. Regionförbundet har aktivt följt och
deltagit i detta arbete och på ett tydligt sätt lyft fram
behoven för bland annat länets järnvägssystem. I
förslaget till nationell plan finns planerade åtgärder
både på Jönköpingsbanan och Y:et (Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping).
Götalandsbanan är en strategisk utvecklingsfråga för
Jönköpings län, och Regionförbundet har under året
tillsammans med Jönköpings kommun och andra
berörda kommuner och regioner på olika sätt lobbat
och jobbat för att hela Götalandsbanan ska planeras
och byggas.
Arbetet med att bilda region i Jönköpings län pågår
för fullt och från 1 januari 2015 har länet en ny kraftfull organisation med samlat ansvar för hälso- och
sjukvård samt regional utveckling och tillväxt. 2014
blir därmed Regionförbundets sista verksamhetsår.
Den 31 december 2014 ska organisationen vara avvecklad och verksamhet och personal överflyttad till
den nya regionkommunen Region Jönköpings län.

Bengt Dahlqvist
Ordförande i Regionförbundet Jönköpings län
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Tillväxtperspektiv och utmaningar 2013

Som en del i uppföljningen av det regionala utvecklingsprogrammet gör Regionförbundet årligen en
analys för att följa länets utveckling över tid, relatera
den till samhällsutvecklingen i övrigt samt följa hur
väl intentionerna och målen i utvecklingsprogrammet blir uppfyllda. Analysen görs utifrån ett antal
indikatorer inom områdena Befolkning, Arbetsmarknad, Regional ekonomi samt Hälsa, omsorg och
samhälle.
Regionförbundet publicerar dessutom regelbundet
enhetlig statistik och nyckeltal över utvecklingen i länet och dess kommuner på www.regionjonkoping.se.

Befolkning
Tillväxtperspektiv
Utifrån ett tillväxtperspektiv är stabila mönster bra
eftersom det möjliggör en långsiktig planering och
anpassning av resurser. Befolkningstillväxt innebär
framtidstro och andra fördelar men det kräver också
resurser, bland annat för att utveckla offentlig
service. En viktig aspekt är att notera vad befolkningstillväxten består av. Födelseöverskott, åldersgrupper på in- och utflyttare samt inflyttning från
övriga landet eller från utlandet, är några av de
faktorer som påverkar arbetskraften, länets näringsliv
och behov av samhällsservice inom offentlig sektor.
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Utveckling1
Sedan år 2004 har folkmängden ökat med 3,6
procent i länet, från 329 297 till 341 235 (år 2013).
Under samma tidsperiod har folkmängden i Sverige
ökat med 7 procent.
Utvecklingen skiljer sig åt i länets olika kommuner
sammantaget under den senaste tioårsperioden. Fem
kommuner har minskat folkmängden medan åtta
kommuner har ökat sin folkmängd. Störst ökning
under perioden noteras i Jönköping (11 458), Habo
(1 407), Värnamo (805), Vaggeryd (553) och Tranås
(488). Störst minskning har Gislaved (-1 243),
Gnosjö (-520) och Aneby (-291).
Antalet utrikesfödda invånare har ökat med 12 076
i länet de senaste 10 åren medan den totala befolkningsökningen är 11 938 personer. Hela befolkningsökningen består i huvudsak av utlandsfödda.
Nettoutflyttningen sker framförallt i åldern 20-25 år.
Utvecklingen för riket visar en befolkningsökning i
206 av landets 290 kommuner 2013. Största befolkningstillväxten sker i storstäder och närliggande
kommuner. Utvecklingen för kommuner i samma
storlek som Jönköping varierar över tid men man
kan konstatera att högskole- och universitetsstäder
allmänt har god tillväxt.

SCB 2014
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Bild 1: Folkmängdsutveckling i Jönköpings län 2004–2013 (SCB 2014)

Bild 2: Inrikes respektive utrikes flyttnetto och födelsenetto i Jönköpings län 1970–2013 (SCB 2014)
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Bild 3: Inrikes flyttnetto i länets kommuner (skillnad i in- och utflyttning till övriga län i
förhållande till folkmängden) som medeltal i promille 2011–2013 (SCB 2014)

Bild 4: Procentuell utveckling av folkmängden i Jönköpings län totalt och för utrikes födda 2004–2013
(SCB 2014)
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Bild 5: Flyttnetto i Jönköpings län 2004–2013 (SCB 2014)
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Bild 6: Befolkningspyramiden i Jönköpings län (orange/mörkt) jämfört med riket (markering/ljust) 2013
(SCB 2014)
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Utmaningar
• Regionala obalanser (skillnader i befolkningsstruktur och medelålder). Andelen av befolkningen i arbetsför ålder (20-64 år) är lägre än
riket. Denna siffra är en grundvariabel i försörjningskvoten (bild 5).
• Åldrande befolkning och negativt födelsenetto
(skillnad mellan födda och döda) i delar av Höglandet (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö) men även i
Gislaveds och Värnamo kommuner.
• Svag befolkningsutveckling över tid jämfört med
riket i övrigt.
• Den största nettoutflyttningen finns i åldersgruppen 20–25 år.
• Trots ett positivt födelsenetto ligger länet under
hälften av rikets medeltal.
• Negativt inrikes flyttnetto (inflyttning från andra län).
• Folkmängdsökningen består i huvudsak av
inflyttning från utlandet.

Arbetsmarknad
Tillväxtperspektiv
Det är mycket angeläget att den vuxna befolkningen
har sysselsättning. Arbete skapar förädlingsvärden
och köpkraft, medför positiva folkhälsoeffekter, utvecklar kompetens och förstärker individers rörlighet.
Rörligheten är viktig eftersom det medför bättre
möjligheter att matcha utbud och efterfrågan på
arbetskraft. Dessutom ger det människor större
möjlighet till ökad inkomst. Rörligheten leder också
till att kompetensen tillvaratas bättre, vilket i sin tur
ökar värdet i den lokala ekonomin. Generellt visar
statistik att ju högre utbildningsnivå människor har,
desto större är den funktionella arbetsmarknaden
(det vill säga den geografiska rörligheten). Ökad
geografisk rörlighet medför dock ökade pendlingsströmmar, vilket i sin tur påverkar miljön och behov
av väl anpassad och fungerande kollektivtrafik.
En effekt av globaliseringen är en ökad regional
specialisering. Specialisering medför många fördelar,
bland annat skalfördelar och möjlighet för marknadsaktörerna till ett effektivt gemensamt utnyttjande av stödtjänster. Nackdelen med specialisering
är att den även ökar sårbarheten, exempelvis vid
konjunktursvängningar eller flytt av produktion.
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Utveckling
Jönköpings län har under lång tid haft en styrka i
sin specialisering inom tillverkande industri. Det har
bidragit till en hög sysselsättningsgrad och låg arbetslöshet, även bland nyanlända invandrare. Samtidigt
medför enklare produktion av varor och tjänster att
en låg formell utbildningsnivå behålls, vilket i sin tur
lett till en lägre lönesummeutveckling över tid och
därmed sämre pension på äldre dagar.
Mellan 2008 och 2012 har antalet förvärvsarbetande
inom näringsgrenen tillverkningsindustri minskat
med cirka
5 000 personer (11 procent) i länet. De flesta jobben
har försvunnit på grund av ökad automatisering,
utflyttning eller outsourcing av produktion och
tjänster till så kallade lågkostnadsländer. Även om en
stabilisering har skett så fortsatte trenden med färre
anställda och en del storvarsel inom industrin 2013.
Kompetensbehoven inom kvarvarande produktion
höjs samtidigt, vilket leder till en fortsatt hög efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.
Näringsgrenen företagstjänster fungerar som en personalregulator åt bland annat industrin för att möta
konjunktur- och ordersvängningar. Näringsgrenen
företagstjänster ökade med 1 400 personer mellan
2008 och 2012. Tjänste- och servicesektorn som helhet får en allt större betydelse för länets sysselsättningsutveckling framöver.
Trots cirka 5 000 fler sysselsatta den senaste femårsperioden enligt SCB, så ligger länets totala arbetslöshet kvar på en relativt hög nivå.
Enligt statistiken så kvarstår personer med låg utbildningsnivå eller bristande kunskaper i svenska språket
i arbetslöshet, speciellt i de kommuner som drabbas
hårt av industrins strukturomvandling. Ytterligare
tillskott av personer med sjukdomsproblematik som
överförs från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen medför också att fler arbetssökande har funktionshinder och inte den kapacitet som arbetsgivare
generellt efterfrågar.

9

Ökade möjligheter till LLL (life long learning)
genom validering, komplettering, omskolning och
fortlöpande kompetensutveckling för redan anställda
är nödvändigt för att inte kompetensbristen ska öka
ytterligare. Likaså att vi blir bättre på att tillvarata
olikheter i etnisk bakgrund, förmåga och arbetskapacitet på våra arbetsplatser i framtiden.

Bild 7: Årsmedeltal. Andel arbetslösa och i program
av befolkning 16-64 år. (Arbetsförmedlingen 2014)
Skillnaden mellan tillgänglig arbetskraft och arbetslivets efterfrågan är ett problem. Det är inte osannolikt att arbetsmarknaden i allt större utsträckning
kommer att kännetecknas av kompetensbrist och en
bestående arbetslöshet på samma gång.
En negativ effekt av att många branscher har svårt
att rekrytera efterfrågad kompetens är att tillväxtpotentialen inte kan utnyttjas fullt ut.

10

Utmaningar
• Kompetensbrist på sikt
• Stor skillnad mellan utbud och efterfrågan på
tillgänglig arbetskraft
• Låg generell utbildningsnivå och språksvaga grupper som haft arbete utan att vara integrerade
• Utflyttning av företag och cyklisk arbetsmarknad
• Allt färre enkla instegsjobb
• Lågt nyföretagande
• Generationsväxling (många äldre i ledande
befattning ska ersättas)
• Ökade krav på rörlighet (både yrkesmässigt och
geografiskt)
• Utbildningsplanering
• Öka tjänstesektorns andel och antalet branscher
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Bild 8: Andel förvärvsarbetande i länet och riket 2012 fördelat efter näringsgren (SNI 2007) (SCB 2014)

Bild 9: Andel förvärvsarbetande av nattbefolkningen 20–64 år (boende i kommunen) 2012.
Samtliga kommuner ligger över rikets medeltal (SCB 2014)
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Bild 10: Andel av befolkningen 25–64 år som har akademisk utbildning (mer än tre års eftergymnasial utbildning) 2012. (SCB 2014)

Bild 11: Andel av befolkningen 25–64 år med mer än 3 år eftergymnasial utbildning per län 2012 (SCB 2014)
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Regional ekonomi
Tillväxtperspektiv
Ett av de mest centrala begrepp som styr den
regionala ekonomin är förädlingsvärdet. De värden
som skapas inom en region definierar konsumtionsutrymmet i densamma. Detta gäller såväl privat som
offentlig konsumtion. Av denna anledning är regionala lönesummor och bruttoregionalprodukt (BRP)
viktiga mått.
Inom en region sker även omfördelningar mellan
människor. Omfördelningarna styrs av politiska beslut men syftar till att jämna ut skillnader i konsumtionsutrymmet mellan människor och mellan olika
livsfaser för enskilda personer. Försörjningskvoten
används i detta sammanhang för att mäta hur många
människor som var och en i arbetsför ålder måste
försörja.
Utveckling
Måtten för lönesumma och BRP är båda lägre i
Jönköpings län än i riket. Lönesummeutvecklingen
2007–2012 är dock bättre än rikets medeltal i Habo
och Jönköpings kommuner.
Det finns ett samband mellan tillväxt och folkmängd. Flytt- och pendlingsströmmar påverkar
alltså i stor grad den ekonomiska utvecklingen. BRP
påverkas också av hur ägandet ser ut och var företagens vinster redovisas.

SEX ÅR MED RUP | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Försörjningskvoten är högre i Jönköpings län än i
riket. Vid jämförelser med riket bör det dock beaktas
att utvecklingen i riket främst drivs av storstadsregionerna. På grund av den stora folkmängden har
de tre storstadregionerna en avsevärd påverkan på
medelvärdet.
En åldrande befolkning i framförallt glesbygdskommuner leder till växande regionala obalanser.
Försörjningskvoten är högre för länet än för riket
och skillnaden förväntas bestå. Enligt befintliga
prognoser kommer kvoten att öka för länet under
den kommande tioårsperioden, men skillnaderna
mellan kommunerna är stora. Kommuner med
många unga och äldre har högsta kvoten.
Utmaningar
• Låga lönesummor per sysselsatt invånare
• Ökande försörjningskvot
• Regionala obalanser
• Näringslivsstruktur
• Personer som står långt från ett arbete
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Bild 12: Genomsnittlig lönesumma per sysselsatt 2012. Samtliga kommuner ligger långt under rikets medeltal
(SCB 2014)

Bild 13: Kvoten mellan den totala folkmängden och arbetskraften 20–64 år (det vill säga hur många unga och
gamla varje person i arbetsför ålder måste bidra till att försörja) 2013. Samtliga kommuner ligger högre än
rikets medeltal (SCB 2014)
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Hälsa, omsorg och samhälle
Tillväxtperspektiv
Med en åldrande befolkning kommer hälso- och
omsorgsfrågorna sannolikt att bli en av de största utmaningarna inom en överblick-bar framtid. Vård och
omsorg är en personalintensiv sektor där finansieringen ska bäras av en minskande andel av befolkningen. Dessutom medför ett ökat barnafödande,
inflyttning av barnfamiljer och invandring större
behov av barnomsorg och annat samhällsstöd.
Nya möjligheter att behandla allt fler sjukdomstillstånd ger möjligheter till att förbättra livskvaliteten
för många grupper. Inom äldreomsorgen finns en
stor utvecklingspotential för att göra den mindre
personalintensiv. Tekniska innovationer och förändrade behov kommer att påverka utvecklingen av nya
produkter och tjänster, både inom industrin och i
tjänstesektorn. Här finns potential för nya näringar
och exportföretag.

SEX ÅR MED RUP | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Utveckling
Ohälsotalet ligger över riksmedel. En låg ohälsa är
betydelsefullt för tillväxten. Förutom de minskade
direkta kostnaderna medför det även bättre möjligheter för arbetsgivare att planera sin verksamhet.
Ohälsotalet är dock endast ett mått på utbetalda
dagar som ersätts från sjukförsäkringen av Försäkringskassan. Den ger därför inte en bild av den totala
ohälsan eftersom dagar med sjuklön från arbetsgivare inte syns.
Fler pensionsavgångar kommer sannolikt att leda
till minskade ohälsotal eftersom ohälsa och ålder
generellt följs åt. Mot detta talar dock de ökande
prestations- och kompetenskraven på arbetsmarknaden. Senaste årens minskning är också ett resultat av
att personer med tidsbegränsad sjukersättning förts
över från Försäkringskassan till försörjning från
Arbetsförmedlingen eller kommunernas socialtjänst.
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Bild 14: Ohälsotalet i procent per län januari 2014. Medeltal för riket är 27 procent (Försäkringskassan 2014)
Invånarna i Jönköpings län har en livslängd som
är något högre än rikets medelvärde. Detta kan ha
ett samband med ett rikt föreningsliv och en god
livsmiljö. Länet har dock en relativt hög andel vårdtillfällen per capita, vilket beror på åldersstrukturen,
med en högre andel äldre än riket i stort.
Antalet anmälda brott per 100 000 invånare i
Jönköpings län är för närvarande på plats 15 av
21 län. Oavsett om det beror på att färre brott har
begåtts eller att anmälningsbenägenheten är lägre än
riket i stort, så är den statistiska rättssäkerheten en
positiv faktor i samhällsekonomin och för tryggheten.
I mycket generella termer ökar många slag av brottslighet med ökad rörlighet i sam-hället samt med
storleken på orten eller regionen. Ökad segregering,
mellan de som har ett arbete och de som står utanför
trygghetssystemen, i boende, etcetera. kan också
medföra ökad brottslighet i samhället.

3

Ökad jämställdhet är en positiv tillväxtfaktor eftersom det innebär ett bättre utnyttjande av tillgänglig
kompetens. Detta argument är giltigt för alla former
av diskriminering på arbetsmarknaden, i utbildningssystemet och på andra håll i samhället. Olikheter
är en nyckelfaktor för tillväxt i en kunskaps- och
innovationsbaserad ekonomi. Ökad etnisk mångfald
i arbetslivet är idag en tillgång som inte utnyttjas fullt
ut.
Utmaningar
• Åldrande befolkning kräver mer service och
omsorg
• Jämställdhet och otraditionella yrkesval
• Utnyttja allas arbetsförmåga
• Ökande behov inom service- och tjänstesektorn

Officiell statistik från BRÅ 2013
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Utmaningar framöver
– en sammanfattning
Den absolut största utmaningen framöver blir att
öka sysselsättningen bland befolkningen i arbetsför
ålder. Det är nödvändigt att säkra tillgången på
kompetent arbetskraft för att länet ska kunna fortsätta utvecklas. Fler i arbete är också nödvändigt för
att minska försörjningsbördan.
Det handlar om att med olika insatser få ett positivt
flyttnetto mot övriga Sverige och få tillbaka unga
och medelålders som flyttat ifrån länet för högre
studier och arbete. Det handlar också om att snabbt
integrera nyanlända i arbetslivet och att stödja
nyetableringar och nyföretagande. En befolkningstillväxt ställer dock stora krav på nybyggnation för
alla typer av boenden.
Det är också viktigt att den arbetskraftsreserv som
finns idag, men inte stämmer överens med arbetslivets behov, får möjlighet till kompetenshöjande
insatser som validering, omskolning, komplettering
och praktik utifrån de språkkunskaper och arbetsförmåga varje människa har.
Samverkan är nyckelordet, både mellan myndigheter,
mellan arbetsgivare och mellan skola och arbetsliv.
För att höja den allmänna utbildningsnivån måste vi
fortsätta arbeta aktivt med att få fler platser inom
yrkesvux, yrkeshögskola och högskola. Vi måste
också samtidigt motivera människor att utbilda sig
för att matcha arbetsmarknadens behov.
Ytterligare stöd behövs till ungdomar som inte
slutfört sin gymnasieutbildning. Det är viktigt att
alla som vill kan uppnå slutbetyg och grundläggande
behörighet till fortsatta studier. Flera kommuner
erbjuder redan detta för ungdomar under 20 år.
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När industrijobb rationaliseras bort försvinner
många ingångsjobb. För att förhindra att många
kvarstår i långvarig arbetslöshet måste vi gemensamt
tänka i nya banor. Vi måste stimulera nyföretagande
och en fortsatt utveckling inom tjänstesektorn som
komplement till länets traditionella industriproduktion.
En åldrande befolkning kräver annan service och
omsorg än idag. Satsningar på kulturella och kreativa
näringar och ökad besöksnäring kräver nya typer av
tjänster och kompetenser. Utvecklingen inom IT
samt klimat-, miljö- och energisektorn fortsätter allt
snabbare, vilket också kräver nya typer av kompetenser. Kommande generationsväxling, både inom
näringsliv och offentlig sektor, blir en utmaning
för många arbetsgivare men det ger samtidigt en
möjlighet att ersättningsrekrytera ny kompetens och
utveckla verksamheten.
En mer kunskapsintensiv produktion av varor och
tjänster, nya branscher och fler arbetsområden som
kräver specialkompetenser, är nödvändig för att både
behålla och locka hit utbildad arbetskraft. Det är
också en förutsättning för att öka länets lönesummor och BRP per sysselsatt.
Högskolan har en strategisk roll, både vad gäller
utbudet och miljöer för nya verksam-heter. Högskolans starka näringslivsförankring och popularitet
gör också att den står sig bra i konkurrensen om
studenter från minskande ålderskullar framöver. Det
är också viktigt för länet att Högskolans engagemang
inom yrkeshögskoleutbildning fortsätter.
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Lägesrapport från fem prioriterade områden

Den årliga uppföljningen av det regionala utvecklingsprogrammet ska ge en aktuell bild och analys av
läget i länet. Den redovisar vad som hänt med det
regionala utvecklingsprogrammets prioriterade och
angelägna åtgärder genom att ge exempel på insatser
och projekt som bedöms ha effekter på regionens
tillväxt och utveckling. Vad har hänt inom respektive
programområde och hur ser utvecklingen ut? Vilka
vägar leder till ökad hållbar tillväxt, konkurrenskraft,
attraktionskraft och sysselsättning? Vilka insatser
stimulerar till gränsöverskridande samarbete i olika
former?
Denna lägesrapport omfattar åren 2008 till och med
första halvåret 2013, det vill säga de fem och ett
halvt år som RUP har varit styrande för det regionala
utvecklingsarbetet i Jönköpings län. Den 20 juni
2013 fattade Regionstyrelsen beslut om en ny RUS,
regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping »
2025. RUS är en övergripande strategi som ska konkretiseras i handlingsplaner som kopplas till ansvar
och resurser.
Verksamheten inom området regional utveckling
har under 2013 haft stort fokus på arbetet med
RUS och Regional transportplan för Jönköpings län
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2014–2025. Dessutom har Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning
för programområdet Småland och Öarna 2014–2025
arbetats fram. Dessa tre är viktiga planeringsdokument för Regionförbundet och de främsta verktygen
i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Under 2013 antogs även handlingsplanen för
jämställd tillväxt, som beskriver aktiviteter som
genomförts 2013 och som kommer att genomföras
2014, och en överenskommelse mellan Högskolan
i Jönköping och Regionförbundet undertecknades.
Överenskommelsen innebär en fördjupa samverkan
inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin,
RUS, och Högskolans övergripande strategi.
RUP:s, det regionala utvecklingsprogrammets,
vision, långsiktiga mål och ledord är kopplade till
specifika mål, strategier och prioriterade åtgärder
inom fem strategiska programområden:
• Livsmiljö och attraktivitet
• Kommunikationer
• Näringsliv
• Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
• Internationell samverkan
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Livsmiljö och attraktivitet | Ett gott liv i en attraktiv region
Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor
samt en god och sund livsmiljö 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 jämlikt
fördelad.
• Länets befolkning ska öka och nå en mer balanserad geografisk och kompetensmässig fördelning.
• Mångfalden av boendemiljöer när det gäller läge,
storlek, boendeform och kostnad ska öka.
• Länets kulturmiljöer, kulturarv och kulturutbud
ska vårdas, utvecklas och bli lättillgängliga.
• Jönköpings län ska ha en tydlig identitets- och
varumärkesplattform.
Vad har hänt?
En bra boendeplanering är av avgörande betydelse
för en attraktiv livsmiljö och region. Ett attraktivt
boende, till exempel strandnära boende i alla länets
kommuner, lyfts ofta fram som en viktig utvecklingsfaktor. En bra boendeplanering gäller bostäder såväl
i tätorter som på landsbygden och boendeformer
som tar hänsyn till exempelvis inflyttares, seniorers/
äldres, funktionshindrades, ungdomars, studerandes
samt nyanländas och flyktingars behov.
Flera kommuner i länet har tagit fram egna klimatoch energistrategier och Länsstyrelsen har tagit fram
en klimat- och energistrategi för Jönköpings län. Ett
klimatråd, en beredningsgrupp och fokusgrupper
har bildats. Ett regionalt energikontor, Energikontor
Norra Småland, finns nu bildat i Jönköpings län av
Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget
samt med bidrag från Energimyndigheten. Kommunernas arbete med klimat- och energifrågor är
viktiga i den regionala dialogen med bland annat
Energikontoret i Jönköpings län.
Inom kultur- och fritidsområdena görs många spännande satsningar. I kulturhuset Spira pågår ett stort
antal olika arrangemang i Smålands Musik & Teaters
regi.
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Besökarna får där ta del av deras och andra konstnärers skapande i en mycket attraktiv miljö. Kulturhuset Spira utgör en viktig mötesplats för länets
kulturliv.
Inom fritidsområdet pågår arbetet med Smålandsleden. Landstinget, Regionförbundet, Länsstyrelsen
och Smålands Turism AB arbetar med denna led.
En kraftsamling sker inom detta område för att
uppnå de uppsatta målen i RUP/RUS.
En strategi för kulturella och kreativa näringar har
tagits fram. Arbetet med strategin har fortsatt under
2013 med framtagande av bland annat en SWOTanalys i en rapport som läggs fram under början av
2014. Målbilder och handlingsplaner ska tas fram av
Landstinget och flera andra aktörer i länet för att få
ett praktiskt arbetsmaterial att arbeta vidare med.
Varumärkesprojektet Värdskap i Jönköpings län har
nu avslutats. Bland annat har en attitydundersökning
genomförts för att undersöka länets attraktivitet i
dimensionerna leva, verka och besöka, och ett
omfattande profileringsmaterial har tagits fram.
Förbättringar sker kontinuerligt i arbetet med översiktsplaner. Regeringen har till Boverket konkretiserat hur detta arbete ska ske i form av tillämpning av
regional utveckling i översiktplaneringen. Ett samarbete pågår med Länsstyrelsen inom detta område.
Mer satsningar på forskning och utveckling behövs.
Detta kan göras av akademin för förnyelse och
förbättring inom hälsa och välfärd – Jönköpings
Academy samt FoUrum – Regionsförbundets
utvecklingsplattform för kommunernas socialtjänst.
Kommunerna i länet avsätter i olika grad medel för
att främja folkhälsoarbetet. Att hälsofrågorna finns
med i kommunernas balanserade styrkort är en
åtgärd som kan ge tyngd åt arbetet.
Det behövs olika former av direktiv för arbetet med
ungdomar och för miljöarbetet i länet.
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Lägesrapport för prioriterade åtgärder
TRYGGHET, HÄLSA OCH SOCIAL OMSORG

√√ Verka för att alla länsinvånare har god tillgång till offentlig och kommersiell service
av hög kvalitet och inom rimligt avstånd
Arbetet med att belysa tillgången till offentlig och
kommersiell service fortsätter och de områden som
är aktuella att arbeta med är en kraftsamling kring
landsbygdsfrågorna och situationen för de mindre
orterna i länet.
STARKA KOMMUNHUVUDORTER OCH VÄL
FUNGERANDE LOKALSAMHÄLLEN

√√ Verka för att Jönköpings stad vidareutvecklas som ett starkt, tillgängligt och attraktivt
regioncentrum i samklang med övriga länet
En av utgångspunkterna i utvecklingsarbetet är att
tillgängligheten till Jönköping som regioncentrum är
en viktig utvecklingsfaktor för hela länet. Städer av
Jönköpings storlek konkurrerar om boende, verksamma, studenter och turister med flera. Platser i
det offentliga rummet ska göras tillgängliga för att
invånare och kulturutövare lätt ska kunna utöva sina
verksamheter.
Ungdomsinflytande i samhället är viktigt då det lägger grunden för en bra demokratisk anda.
√√ Intensifiera kommunernas arbete med att
stärka kommunhuvudorterna
Inom ramen för kommunernas fördjupade översiktsplaner pågår insatser för att stärka kommunhuvudorterna i länet.
Regeringen har till Boverket konkretiserat hur ett
arbete kan ske med förbättringar i arbetet av att föra
in en form av tillämpning av regional utveckling i
översiktsplaneringen. Ett samarbete har påbörjats
med Länsstyrelsen inom detta område.
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√√ Arbeta för en fortsatt hållbar landsbygdsutveckling
Inom landsbygdsprogrammet finns möjligheter att
söka företagsstöd, projektstöd och stöd för kompetensutveckling. Under 2013 har Jönköpings län disponerat 78,7 miljoner kronor för att länets företagare och
organisationer ska kunna förverkliga sina idéer och utveckla landsbygden. Pengarna har använts till att stödja
enskilda företag men också till bland annat projektstöd
och kompetensutveckling. För bredbandsutbyggnad på
landsbygd har använts 4,9 miljoner kronor.
Sex leaderområden finns i länet: Leader Västra Småland, Mitt i Småland, Leader Sommenbygd, Leader
Linné, Astrid Lindgrens hembygd och Östra Skaraborg.
Fyra av dessa grupper får projektbidrag för extra informationsinsatser i sina bygder.
√√ Fortsatt identitets- och varumärkesarbete
Projektet Värdskap i Jönköpings län har utvecklat
regionens varumärke och identitet.
Det övergripande syftet är att bidra till att attrahera
människor, kompetens, verksamheter och företag i
vår region för att klara den framtida kompetens- och
arbetskraftsförsörjningen.
Under 2013 har tre övergripande tillgångar har fastslagits för profileringen av regionen; läget, livsmiljön
och kreativiteten. En vidareutveckling har skett till
tre teman som kopplar samman till respektive tillgång; lägesenergi, jordvärme och handlingskraft. Det
arbetet har också integrerats i den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för att bygga en enhetlig bild av
regionen från grunden. Ett samlat profileringsmaterial har tagits för att ytterligare stärka bilden av vår
region. En kartläggning har gjorts av förutsättningarna för en ökad regional webbnärvaro.
.
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TILLGÄNGLIG KULTUR OCH NATUR FÖR KRAFT,
INSPIRATION OCH REKREATION

√√ Vidareutveckla befintliga och skapa nya
gemensamma arenor och mötesplatser där
kultur, näringsliv, utbildning och forskning
deltar aktivt tillsammans

Under 2013 arbetade Landstinget vidare med den regionala kulturplan som tjänar som ett planerings- och
processverktyg och som är ett underlag i dialogen om
de statliga medlen. Regionförbundet deltar i den referensgrupp som tillsatts. Ett kulturting har skett under
2013 i två delar: ett för politiker och ett för tjänstemän
och andra intresserade.

Kulturhuset Spira i Jönköping är en av de största
satsningarna på kultur någonsin i länet och rymmer
fyra olika spelscener för musik, dans och teater. Under
2013 utvecklades Vandalorum vidare. Vandalorum är
ett konst- och designcentrum och en viktig mötesplats
i regionen, där stommen utgörs av utställningar, seminarier och en designutbildning.

Lägesrapport för angelägna åtgärder

Under 2013 drevs projektet Barnfilmbyn i Mariannelund vidare. Projektet har skapat förutsättningar
för etablerandet av ett nationellt forum för barn- och
ungdomsfilm med bas i Småland. Barnfilmhuset är
lokaliserat till Mariannelund. Verksamhet och resultat
kommer att synas i hela länet. Samarbeten äger rum
med skolor, studieförbund och föreningar utanför
Eksjö kommuns gränser. Jönköpings län kommer att
medverka till att filmhusets resultat geografiskt kommer att sträcka sig långt utanför länets gränser.

The Jönköping Academy for Improvement of Health
and Welfare, är ett partnerskap mellan Landstinget i
Jönköpings län, kommunerna och Högskolan i Jönköping.
Jönköping Academy bedriver utbildning och forskning i samproduktion mellan högskolan, vård och
omsorgsverksamhet.

En strategi har tagits fram av Tillväxtverket och Regionförbundet angående kulturella och kreativa näringar
i länet. De kulturella och kreativa näringarna hör till
de snabbast växande branscherna både i Sverige och
globalt. I motsats till utvecklingen inom den traditionella industrin är det en tillväxt som skapar många nya
jobb och som attraherar unga människor. En projektledare har under 2013 anställts som har tagit fram
en SWOT-analys i länet för de kulturella och kreativa
näringarna. I Jönköpings län har startat ett antal projekt inom dessa näringar. Bland annat dessa kommer
att redovisas i en rapport som kommer att vara färdig
i mars 2014.
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TRYGGHET, HÄLSA OCH SOCIAL OMSORG

√√ Fortsätta länets offensiva och framgångsrika
forsknings- och förbättringsarbete inom
hälso- och sjukvården samt tandvården

Inom Regionförbundet finns sedan 2010 FoUrum
– en utvecklingsplattform för socialtjänsten i Jönköpings län som basfinansieras av länets samtliga kommuner. En del av dessa medel har kommunerna valt
att lägga in i Jönköping Academy for Improvement of
Health och Welfare. Under 2013 var sju doktorander
knutna till FoU-rum.
√√ Verka för att det finns förutsättningar och
miljöer som möjliggör hälsosamma val för
länsinvånarna
Det övergripande folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa
för länets invånare. Befolkningen i Jönköpings län
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upplever att de mår bättre än befolkningen i övriga
landet och att medellivslängden är högre i länet jämfört med i hela Sverige. Det så kallade ohälsotalet är
relativt lågt, men antalet ohälsodagar är betydligt fler
för kvinnor än för män i länet.
Det finns skillnader mellan olika socioekonomiska
grupper i Jönköpings län. Hälsodata visar att grupper med låg inkomst och arbetslöshet i större
utsträckning upplever ohälsa.
√√ Ta tillvara och utveckla allmänna samlingslokaler och mötesplatser för social samvaro
och idéutbyte
Regionförbundet har möjligheter att stödja utvecklingsprojekt som på olika sätt kan bidra till att öka
social samvaro och idéutbyte. Exempel är Barnfilmbyn i Mariannelund, projekt inom kulturella och
kreativa näringar, Vandalorum samt Nya och kreativa näringar i Gummifabriken i Värnamo kommun.
BRA BOENDE FÖR ALLA

√√ Verka för en god tillgång på bostäder såväl i
tätorter som på landsbygden
Samarbetet som finns mellan Länsstyrelsen och
Regionförbundet när det gäller bostadsförsörjningen
i länet ger en möjlighet att följa utvecklingen och få
en samlad bild av bostadsläget i kommunerna och
att fånga upp attraktivitetsfaktorer. Befolkningsstatistiken från 2013 visar på negativa flyttningssiffror
och innebär stora utmaningar för regionen. Läget på
arbetsmarknaden är en orsak till att främst ungdomar flyttar och då särskilt unga kvinnor. Bostadsmarknaden för ungdomar är en väsentlig faktor som
måste uppmärksammas ytterligare. Det finns behov
av framför allt nya hyresbostäder i länet både i tätorter och på landsbygd.
√√ Utveckla blandade boendeformer som tar
hänsyn till äldres, funktionshindrades, ungdomars och barns behov

Gnosjö kommun ska bli bäst i Sverige på demensboende. Tillsammans med Hälsohögskolan i Jönköping
och arkitektutbildningen på Chalmers i Göteborg
har ett demenscentrum utvecklats, som också ska
användas som praktikfall i framtida utbildning kring
bland annat demensvård, etik och bemötande samt
tekniskt kunnande.
√√ Utvidga möjligheterna till sjönära boende
med hänsyn tagen till djur- och växtliv, allemansrätt och översvämningsrisk
Kommunernas möjligheter att kunna erbjuda attraktivt, sjönära boende är en ständigt aktuell fråga som
bland annat tas upp i översiktsplaner för länet.
√√ Planera boendemiljöer så att de samverkar
med kommunikationer, arbetsplatser och
rekreationsmöjligheter samt anpassas till
befintlig byggnation
Sambandet mellan boendemiljöer, allmänna kommunikationer, arbetsplatser och rekreation är en klassisk
och ständigt aktuell planeringsfråga för kommunerna. När det gäller behovet av kommunikationer
kopplat till boende, arbete och rekreation, har
Jönköpings Länstrafik ambitionen att svara upp mot
detta genom att ständigt se över linjesträckning och
med till exempel Krösabussar samt nya tågstopp för
att förbättra tillgängligheten.
STARKA KOMMUNHUVUDORTER OCH VÄL FUNGERANDE LOKALSAMHÄLLEN

√√ Utarbeta en länsgemensam attraktivitetsstrategi med underifrånperspektiv
Regionförbundet, tillsammans med representanter från bland annat Smålands Turism AB, Invest
Region Jönköping, Landstinget och länets näringsliv,
ska arbeta fram en länsgemensam attraktivitetsstrategi inom det RUS-arbete som pågår. En attitydundersökning har genomförts, vilken ska ligga till grund
för strategin.

Resultatet av den årliga bostadsförsörjningsenkäten
visar bland annat att trygghetsboende för äldre och
funktionshindrade diskuteras i kommunernas, liksom
ungdomars behov av små, billiga lägenheter.
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TILLGÄNGLIG KULTUR OCH NATUR

√√ Samverka i länet kring utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter samt göra kulturarvet och
kulturutbudet tillgängligt för alla
Det finns många goda exempel på framgångsrik samverkan när det gäller utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter och för att göra dem tillgängliga,
både över kommungränser och mellan olika aktörer.
Scenkonstens hus, Spira, är ett sådant exempel.
Vidare kan nämnas det projekt som drivits angående
fritidsledarnas kompetens och möjligheter.
√√ Vårda och utveckla unika kultur- och naturmiljöer samt stärka sambanden mellan
besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård
Ett samarbete pågår med Länsstyrelsen vad gäller
biosfärområdet Östra Vätterbranterna som påbörjades under 2013. Syftet med projektet är bland annat
en användning av lokala natur- och kulturvärden för
att främja attraktiva miljöer för boende, besökare
och näringsliv och framför allt göra kulturarvet och
kulturutbudet tillgängligt för alla.
√√ Rusta upp och synliggöra länets vandringsleder samt satsa på fler och bättre cykelvägar
Landstinget arbetar tillsammans med Regionförbundet med länets vandringsleder Smålandsleden.
Arbetet går nu vidare med att en projektledare har
anställts för att färdigställa vandringsleder om cirka
60 mil. Syftet är bland annat att främja folkhälsa
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genom ett rörligt friluftsliv, en levande landsbygd,
ett välbevarat natur- och kulturarv och en växande
besöksnäring. Ett arbete pågår med att skapa bättre
cykelvägar. Detta arbete drivs av Smålands Turism
AB.
√√ Komplettera ett mer traditionellt kulturutbud med satsningar på idrotts-, musik- och
ungdomsevenemang
Ett projekt pågår om digitalkultur. För att skapa nya
företag behövs en plattform med bred förankring.
Genom samarbeten med folkbildande organisationer, utbildningar, inkubatorer och affärsstödssystem
ska den kritiska massa byggas upp som behövs för
den regionala näringsverksamheten.
För att stötta ungdomsverksamhet i länet har Regionförbundet bland annat gett stöd till att sprida
kunskaper om Jönköpings län som en tillväxtregion
och som ett besöksmål.
√√ Stötta och stärka föreningslivet samt ideella
verksamheter genom ökade resurser, rådgivning och kontakter
I Jönköpings län finns många föreningar och ideella
verksamheter av olika slag. Regionförbundet kan
stötta dessa på olika sätt bland annat genom rådgivning och kontakter.
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Kommunikationer | Gränslös tillgänglighet
Övergripande mål
”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 döda och svårt skadade i trafiken ska
minska.
• Kollektivtrafiken ska bidra till att förstärka, förstora och knyta samman marknader för boende,
arbete, utbildning, service och fritid.
• Försörjningen av person- och godstransporter
ska vara miljövänlig och effektiv.
• IT-, el- och teleinfrastrukturen ska vara säker
och ha en hög överföringskapacitet över hela
länet.
Vad har hänt?
Ett snabbare, effektivare, mer tillgängligt och hållbart transportsystem skapar bättre förutsättningar
för en bredare arbetsmarknad och ett utvecklat näringsliv. Ett väl utvecklat transportsystem är en viktig
faktor för regional utveckling. En ökad pendling
ökar individens alternativ i val av boende och arbete
samtidigt som rekryteringsunderlaget för företagen
ökar. Genom pendling knyts kommuner funktionellt
samman i allt större lokala arbetsmarknadsregioner.
Transportsystemet spelar också en viktig roll för
näringslivet där snabba, säkra och miljövänliga godsflöden är en förutsättning för utveckling. Tillgängligheten i transportsystemet kan förbättras på många
olika sätt och det är därför viktigt att diskutera olika
strategier för att skapa positiva nyttor med så små
negativa konsekvenser som möjligt.
De senaste åren har arbetet bedrivits intensivt och
många av de prioriterade och angelägna åtgärderna
är antingen genomförda, beslutade eller under
process. Samtidigt som behoven och önskemålen av
investeringar och utveckling är många är de finansiella förutsättningarna begränsade, vilket innebär
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att prioriteringar alltid måste göras. Under 2013 var
processen med att utarbeta den regionala transportplanen för Jönköpings län 2014–2025 samt nationell
plan för samma tidsperiod mycket intensivt. Behovet av ökad kapacitet och höjd standard på länets
järnvägar var den dominerande frågan i detta sammanhang, detta mot bakgrund av att i planerna för
perioden 2010–2021 återfinns inga satsningar på de
regionala järnvägarna i Jönköpings län samtidigt som
exempelvis länstrafiken har högt uppsatta mål gällande resandeutvecklingen inom regionaltågstrafiken.
Parallellt med att behovet av satsningar på länets
järnvägar lyftes fram kom även frågan om samoch medfinansiering att diskuteras. De långsiktiga
planeran för perioden 2014–§2025 kommer att
beslutas under våren 2014 och det troliga resultatet
av det mycket intensiva och omfattande arbetet som
genomfördes i länet under 2013 är att under de närmaste åren kommer det att genomföras satsningar
på länets järnvägar till en kostnad av ungefär en halv
miljard kronor.
Lägesrapport för prioriterade åtgärder
UTÖKAD, SNABB OCH ANPASSAD KOLLEKTIVTRAFIK

√√ Utveckla ett stomlinjenät med regionala
bussar (”Krösabussar”) i hela länet som ett
komplement till utvecklad tågtrafik
Länstrafiken har sedan 2007 successivt utvecklat
Krösabuss-systemet. Nu finns det Krösabusslinjer
som omfattar flertalet av länets kommuner. Nuvarande linjer är 201 och 202 som knyter ihop
Gislaved, Värnamo och Gnosjö kommuner. Linje
101 som trafikerar Habo och Jönköpings kommuner
runt Vätterns södra del upp mot Gränna samt linje
301 som binder ihop Nässjö, Eksjö samt Vetlanda
kommuner.
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FÖRBÄTTRAD SÄKERHET, STANDARD OCH KVALITET

√√ Rusta upp vägsträckorna
26/47 till Uddevalla (sträckan Risbro–Mullsjö)
I förslaget till nationell transportplan för perioden
2014–2025 finns ombyggnation av riksväg 26/47
Månseryd–Mullsjö med för att genomföras i början
av planperioden. Troligtvis kommer byggstart att ske
2016.
31 till Kalmar (förbifart Tenhult)
Byggandet av ny väg mellan Åkarp och Öggestorp
ingick i regeringens närtidssatsning som presenterades under hösten 2008. Byggnationen påbörjades i
augusti 2009 och invigdes 2011, vägen är en så kallad
2+1-väg med mitträcke.
40 till Göteborg (sträckan Dållebo–gränsen mot Jönköpings
län, det vill säga sträckan inom Västra Götaland)
Sträckan Dållebo–Hester på väg 40 ska få motorvägsstandard. I februari 2013 påbörjades arbetet och
den nya vägen planeras att öppnad för trafik under
hösten 2015.
32 till Mjölby (Sträckan Sunneränga–Marbäck)
Projektet ingår bland de större investeringar som
prioriteras i den regionala transportplanen för perioden 2014–2025. Projektet planeras att genomföras
under planens första halva. Exakt byggstart avgörs
av den fysiska planeringen.
27 till Borås (förbifart Gislaved)
Projektet ingick bland de större investeringar som
prioriterades inom den regionala transportplanen
för perioden 2010–2021. Den nya vägen som har
byggts om i befintlig sträckning förbi Anderstorp
och byggts i ny sträckning förbi Gislaved norr om
tätorten invigdes hösten 2013.
√√ Rusta upp och utöka trafikering på
järnvägssträckorna

genomgående (Tranås–Nässjö) avgångar på morgonen och två genomgående avgångar på eftermiddagen i vardera riktningen på vardagar. Detta beror på
kontaktledningsarbeten på Södra stambanan. Hela
arbetet med byte av kontaktledningar mellan Nässjö
och Mjölby beräknas vara klart i början av 2014.
I förslaget till Nationell plan för perioden 2014–2025
finns flera åtgärder för att höja kapaciteten och standarden på stråket. Samtidig infart och höjd hastighet planeras att genomföras 2017–2019. Ytterligare
åtgärder kommer analyseras i en åtgärdsvalsstudie
som skall genomföras under 2014.
Jönköping–Värnamo (Halmstad)
En upprustning av sträckan Vaggeryd–Värnamo
påbörjades 2008 och slutfördes i början av 2010. I
planerna för perioden 2014–2025 återfinns åtgärder som fjärrstyrning och nya mötesstationer vilket
kommer att höja standarden på stråket. Ytterligare
åtgärder som exempelvis elektrifiering kommer analyseras i en åtgärdsvalsstudie som skall genomföras
under 2014.
√√ Arbeta för en uppgradering av Södra
stambanan samt att Götalandsbanan är
färdigbyggd till år 2020 och anslutande
spår upprustade
När riksdagen i december 2012 tog beslut om ekonomisk ram för den statliga transportinfrastrukturen
för perioden 2014–2025 ingick bland annat de första
delsträckorna i en ny stambana för snabbtåg, Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första
delen av sträckan Göteborg–Borås.
Därefter har arbetet för att få till ett tydligt ställningstagande för hela Götalandsbanan varit mycket
intensivt. Under hösten 2013 deltog Regionförbundet med en monter ”Götalandsbanan.nu” på Nordic
Rail/Future transportmässan och samarbetet mellan
kommuner och regioner längs sträckan Göteborg–
Linköping har fördjupats.

Nässjö–Falköping (särskilt Jönköpings C–Rocksjön)
I december 2010 knöts sträckan Jönköping–Norrköping ihop med en sammanhängande linje genom att
Östgötapendeln förlängdes till Jönköping. Sedan den
11 december 2011 har Östgötapendeln endast två
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HELHETSSYN OCH SYSTEMTÄNKANDE FRÅN
DÖRR TILL DÖRR

√√ Fortsätta satsningen på Torsvik i Jönköping,
inklusive en spåranslutning Torsvik–Tenhult, som en nationell strategisk godsnod
i samverkan med övriga logistikcentrum i
länet
För anslutning till järnvägsnätet används idag ett
industrispår mellan Torsvik och Månsarp. För att
förbättra kapaciteten på spåret har Jönköpings kommun byggt ett triangelspår i Månsarp och genomfört
åtgärder för att minska lutningen på spåret. Man har
även byggt en tillfällig kombiterminal på västra sidan
av E4:an. Invigning av spåret och terminalen skedde
i slutet av 2010.
Förbättrade anslutningar till länets terminaler är en
fråga som prövas i arbetet med nya långsiktiga infrastrukturplanen och i efterföljande åtgärdsvalsstudier.
Lägesrapport för angelägna åtgärder
UTÖKAD, SNABB OCH ANPASSAD KOLLEKTIVTRAFIK

√√ Öka forskning och samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor kring
förnyelsebara drivmedel
Länstrafiken strävar efter att fortsätta miljöanpassningen av kollektivtrafiken. En viktig del i detta
arbete är att öka andelen förnyelsebart bränsle i trafiken. Tillsammans anger avtalen att andelen förnyelsebart bränsle ska uppgå till ca 50 procent år 2014.
I Jönköpings län finns elva biogasanläggningar, varav
tre deponier. De flesta är små vid avloppsreningsverk. Den totala biogasproduktionen år 2010 var
40 GWh. Den sammanlagda rötkammarvolymen var
14 100 m3. Anläggningarna i Jönköping och Sävsjö
är de som uppgraderar biogas till fordonsgas.
Länsstyrelsen initierade också ett projekt (förstudie) med finansiering från Energimyndigheten för
att stimulera introduktion av elfordon. Förstudien
resulterade i ett flerlänsprojekt (Green Charge), där
ett flertal av länets kommuner ingår tillsammans
med Landstinget. Regionförbundet medfinansierar
projektet.
FÖRBÄTTRAD SÄKERHET, STANDARD OCH KVALITET

√√ Utveckla ett system för anropsstyrd trafik i
trafiksvaga områden och i anslutning till tåg
och buss
Sedan 1 januari 2014 finns Närtrafik i hela länet.
Närtrafiken är en del av länstrafikens verksamhet
och formerna för trafiken har även samordnats på
länsnivå.
√√ Arbeta för en utökad trafikering på Jönköping flygplats med fler internationella
flyglinjer, fler etableringar av passagerarflygbolag samt en utveckling av fraktflyget
Från den 1 januari 2010 är Jönköping Airport Jönköpings kommuns egen flygplats. Då tog kommunen
formellt över Jönköping Airport av Luftfartsverket.
Flygplatsen arbetar med utveckling utifrån fyra olika
områden: flygfrakt, chartertrafik, reguljärtrafik och
lågprisflyg. Inom hela flygbranschen är det tvära kast
vilket innebär att trafiken till och från Jönköping airport ständigt förändras. Trots detta visar statistiken
på en stadigt stigande trend på frakt- och passagerarsidan.
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√√ Rusta upp väg 26 till Halmstad samt väg 30
till Växjö och Karlshamn/Karlskrona
Studier (ÅVS) för att finna lämpliga åtgärder på
dessa sträckor ingår i planerna för perioden
2014-2025.
√√ Förbättra det finmaskiga vägnätet på landsbygden
I de långsiktiga planer för perioden 2014–2025
återfinns medlen bland annat för bidrag till enskilda
vägar.
√√ Rusta upp och utöka trafikeringen på järnvägssträckorna Kust- till kustbanan (Göteborg–Kalmar/Karlskrona), Nässjö–
Oskarshamn, Nässjö–Vetlanda (Åseda)
samt Nässjö–Halmstad
Trafik bedrivs på samtliga sträckor med skiftande intervall. Inga större förändringar har skett genom den
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nya upphandlingen som trädde i kraft från och med
december 2010. Från och med i december 2011 trafikeras sträckan Nässjö–Oskarshamn dagligen. I den
nya upphandlingen av Öresundståg finns en option
om framtida trafikering mot Borås och Göteborg på
kust-till kustbanan.
HELHETSSYN OCH SYSTEMTÄNKANDE FRÅN
DÖRR TILL DÖRR

√√ Vidareutveckla Höglandsterminalen i
Nässjö, råvaruterminalen i Stockaryd,
Stödstorpsterminalen i Vaggeryd samt den
planerade godsterminalen i Värnamo som
viktiga logistiknav
Länets godsterminaler har utvecklats mycket positivt de senaste åren och Regionförbundet har varit
medfinansiär tillsammans med bland andra kommunerna i ett flertal projekt kring de olika terminalerna.
Under 2009 påbörjades byggnationen av Båramoterminalen i Skillingaryd och anläggningen invigdes
i juni 2010.
Nässjö kommun har de senaste åren arbetat aktivt
för att godsterminalen vid Gamlarp, som ligger i
direkt anslutning till Södra stambanan, ska fortsätta
utvecklas. Under 2011 såldes terminalen till Jenrhusen.
Råvaruterminalen i Stockaryd togs i drift under 2008
och utvecklingen har varit positiv.
Under 2014 kommer anslutningsvägen, v.761, till
Stockarydsterminalen att byggas om. Åtgärden
finansieras bland annat av den regionala transportplanen för Jönköpings län.
√√ Rusta upp rastplatser, resecentrum och hållplatser i anslutning till järnvägar och vägar
Trafikverket bedriver projektet stationer för alla som
fram till år 2012 ska göra ett femtiotal järnvägsstationer i landet mer tillgängliga. Funktionshindrade,
barn och äldre ska lättare kunna ta sig till tåget och
från tåget. Stationen i Värnamo och Jönköping färdigställdes under 2011.

gemensamt kan samarbeta med att utveckla och förbättra resenärsperspektivet i stationsfrågan. Nässjö
kommun har tillsammans med ytterligare sju kommuner deltagit som pilot i projektet.
√√ Öka samverkan mellan aktörer i länet och
med grannregionerna i planering av resor
och transporter
Ett flertal studier visar att det finns ett behov av
förbättrade möjligheter att resa kollektivt med
regionaltåg på Södra stambanan mellan Jönköpings
och Kronobergs län. 2009 startade därför projektet
TSS (Tågstopp Södra Stambanan) med syftet att
realisera ett utökat lokaltågsystem. Arbetet bedrivs i
samverkan med bland andra Jönköpings Länstrafik,
Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet
Jönköpings län och berörda kommuner. Under 2011
har stationerna i Moheda, Lammhult och Stockaryd
invigds och trafiken är igång. Projektet finansierade
även Systemhandling för Växjö bangård och Trafikanalys Växjö–Jönköping.
Under 2010 har Östgötapendeln från Jönköping via
Nässjö och vidare mot Norrköping startat. Utvecklingen av pendeln har skett efter samarbete mellan
aktörer i såväl Jönköpings som Östergötlands län.
√√ Sträva efter länsöverskridande samarbete för
upprustning av vägar och järnvägar
Under många år har det bedrivits ett intensivt länsöverskridande arbete. Särskilt tydligt har detta varit
med de sydöstra länen under arbetet med den regionala och nationella transportplanen. Ett nära samarbete har också bedrivits med Västra Götalandsregionen och Östsam kopplat till Götalandsbanan.
I projektet TTP (Tillgänglighet–Tillväxt–Planering)
samverkar Regionförbundet Jönköpings län med
Östsam och Sjuhärads kommunalförbund. Projektet
syftar till att belysa vilka dynamiska, ekonomiska effekter som förväntas uppstå om den fysiska tillgängligheten förbättras och om denna potential utnyttjas
med en genomtänkt regional och lokal planering.

Projektet Attraktiva stationer har genomförts under
åren 2008–2010 med syfte att ta fram ett konkret och framgångsrikt exempel på hur branschen
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IT DÄR MÄNNISKOR RÖR SIG

√√ Fullfölja och samordna utbyggnaden av
säkra, högkvalitativa data-, el- och telenät
I Jönköpings län har samtliga kommuner beviljats
stöd till utbyggnad av bredbandsnät inom respektive
kommun under perioden 2002–2007. Investeringarna, som har omfattat både ortssammanbindande
nät och lokala nät, har nått ut till de flesta tätorter
i länet. Investeringar har även genomförts för att
binda samman nät i olika kommuner.
Under åren 2009–2010 har Länsstyrelsen beviljat
kanalisationsstöd till ett antal projekt i länet på sammanlagt cirka 2,5 miljoner kronor. Syftet med stödet
var att främja samförläggning av kanalisation (tomrör) i samband med att annan infrastruktur läggs
ned (oftast elledningar). Stödet kan bara användas på
landsbygd. Länsstyrelsen disponerar ytterligare
436 000 kronor av den så kallade kanalisationspotten, som kunde användas under 2011. Länsstyrelsen
har därefter tilldelats ytterligare cirka 1,5 miljoner
kronor för kanalisationsstöd under 2012.
Från och med våren 2010 har pengar till bredbandssatsningar avsatts inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Kommuner, byalag, ekonomiska föreningar med flera kan ansöka om projektmedel för
förstudier eller för investeringar i bredband. Stödet
kan bara användas på landsbygd i områden som
saknar bredband eller där kapaciteten är bristfällig.
Investeringar kan gälla nya bredbandsförbindelser, uppgradering av befintliga bredbandsnät, eller
anläggningar för att förbereda för bredband och till
förstudier kopplade till bredbandssatsningen.

28

Under perioden 2010–2011 har ett antal ansökningar
hanterats. Den tilldelade potten för bredbandsstöd
har dock inte räckt till alla ansökningar. Ytterligare
pengar har tilldelats Länsstyrelsen för perioden
2012–2014. Intresset för bredband, och särskilt
beträffande optofiber, är mycket stort på flera håll i
länet, vilket innebär att även den nu tilldelade potten
inte kommer att räcka till alla satsningar.
Länsstyrelsen har förhoppningen att kunna fortsätta
satsningen på bredbandsutbyggnad på landsbygden
under kommande år och har därför lämnat en hemställan till regeringen om pengar till bredband som
motsvarar behoven och som krävs för att uppnå
målen i Regeringens bredbandsstrategi .
√√ Utöka samarbetet med grannkommuner och
grannlän kring utbyggnad och tjänsteutbud
I samverkan med Östergötlands och Kronobergs län
har investeringar genomförts med särskilda medel
för att erhålla redundanta förbindelser mellan
kommunhuvudorterna i de tre länen. I Jönköpings
län har kommunerna på höglandet berörts. Ett
liknande projekt har genomförts i Habo och Hjo
kommuner.
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Näringsliv | Företagsutveckling och företagsförnyelse
Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha ett allsidigt, nationellt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv präglat av entreprenörskap, innovation 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 företagsetableringar.
• Antalet växande företag, i fråga om omsättning
och antal anställda, ska öka.
• Antalet utländska investeringar och etableringar
ska öka.
• Andelen exporterande företag ska öka.
• Lönsamheten, sysselsättningen och kvaliteten
inom besöksnäringen ska öka.
• Jönköpings län ska vara bland de ledande inom
miljöteknik och på produktion av förnybara
bränslen och drivmedel.
Vad har hänt?
Som kunde förutses redan i slutet av 2012 har året
delvis präglats av en svag konjunktur. Ett mönster vi
kan skönja numera är att konjunktursvängningarna
sker snabbare samt att bilden inte är entydig mellan
olika branscher. Regionförbundets initiativ till att avsätta medel för komptensutveckling för anställda har
därför varit välkommet och medverkat till att såväl
arbetstillfällen kunnat räddas kvar som att kompetens och konkurrenskraft inför framtiden stärkts i
berörda företag.

Arbetet med den under hösten 2012 lanserade
satsningen ”Träregion Småland” har fortsatt under
2013. Särskilt roligt att lyfta fram att satsningen
beviljats 18 miljoner kronor från KK-stiftelsen till en
forskarskola kopplad till Träregion Småland.
Precis före sommaren meddelade Vinnova att Smart
Housing Småland blir den första vinnväxt-miljön
i Småland med en tioårig satsning från Vinnova.
Satsningen är att anse som den största i Småland i
sitt slag, och omslutningen enbart för de tre första
åren ligger totalt på drygt 63 miljoner kronor. Det
övergripande syftet med vinnväxt-miljön är att öka
flervåningsbyggandet i trä med användning av glas i
nya innovativa lösningar.
Arbetet i länets unika Science Park-system har fortsatt att utvecklas. Under året har några för framtiden
särskilt betydelsefulla beslut fattats. Under våren togs
beslut om att fullfinansiera verksamhetsledningen
av systemet för 2014 med indikation även för 2015.
Beslut har fattats om ett närmande till verksamheten
vid Science Park i Jönköping. Som ett resultat av
detta köps bland annat verksamhetsledningen fortsättningsvis därifrån för hela systemet.
För att understödja utvecklingen av den växande
tjänstesektorn i länet har Regionförbundet under
året gjort en genomgång av länets kulturella och
kreativa näringar. Projektet avslutas i början av 2014
och presenteras i form av en SWOT-analys samt en
framtidssyn på området.

Under året har det i Jönköpings län genomförts en
så kallad ”simpler-analys” av länets näringsliv. Studien har genomförts av konsultföretaget Grufman
och Reje, som också tagit fram och äger analysmetoden. När analysen presenterades den 26 september
togs den väl emot och rönte stor uppskattning.
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Lägesrapport för prioriterade åtgärder
SAMVERKAN I NÄTVERK OCH KLUSTER

√√ Inrätta en fristående sektorssammansatt
grupp, en ”innovativ arena” för omvärldsanalys och omställningsberedskap
Som en följd av att LTC (Länsteknikcentrum) avvecklades och att projektet Ready-2010 avslutades
upphörde möjligheterna till så kallade ”innovativa
arenor”. Men från 2013 har på försök medel för
upp till fem arenor erbjudits länet i samverkan med
den processledningsfunktion som etablerades under
2012 inom ramen för projektet Tillväxt Näring. Under året har en innovativ arena bedrivits och arenan
har handlat om logistikfrågor.
√√ Bygga ut Science Park-systemet med lokala
tillväxtarenor runt om i länet som har en
tydlig koppling till kunskap och forskning
Länets arbete med Science Park-systemet har fortsatt
att utvecklas under 2013. Projektmedelsfinansieringen av driften av systemet löpte ut i och med årsskiftet 2013. Före sommaren togs därför ett beslut
om medel för fullfinansiering av driften för 2013 via
Regionförbundet. När det gäller affärscoacherna är
dessa projektfinansierade fram till årsskiftet 2014.
Sedan hösten 2013 leds Science Park-systemets
verksamhet av Science Park Jönköping. Samarbetet
har sedan årsskiftet 2013/2014 formaliserats mellan
parterna och de inblandade ser utvecklingen som
mycket positiv och att den kommer att stärka och
effektivisera arbetet i länet som helhet.
Exklusive verksamheten i Jönköping har under 2013
drygt 860 affärsidéer utvärderats och systemet har
medverkat till att 218 företag startats med sammantaget minst 350 anställda. Vid årsskiftet fanns
58 tecknade tillväxtprogramavtal med företag ute i
Tillväxtarenorna.

Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) slutrapport
”Innovationskraft Sverige” som presenterades den
25 november.
ENTREPRENÖRSKAP OCH NYFÖRETAGANDE

√√ Stärka kvinnors och utlandsföddas företagande samt engagemang, inflyttning och
delaktighet i näringslivet
Särskilt stöd till utlandsfödda entreprenörer ingår sedan ett antal år som en ordinarie verksamhet i Almis
uppdrag för att tidigare ha varit ett projekt medfinansierat av bland andra Regionförbundet.
Genom Science Park-systemets etablering finns stöd
på hemorten för alla som har en affärs- eller produktidé. Då det är en bra fördelning mellan kvinnor
och män bland affärscoacherna ökas förutsättningarna för att alla entreprenörer får ett professionellt
bemötande.
En genusbaserad utbildning riktad till företags och
innovationsrådgivare har genomförts. Utbildningen
genomfördes i sammarbete med Winnet Jönköpings
län och hade 18 deltagare från hela regionen. Utbildningen hade temat ”Genuskunskap och mångfald”.
Regionförbundet har uppdraget att arbete med
programmet Främja Kvinnors Företagande under
2013–2014. Programmet genomförs i samarbete
med Tillväxtverket. Syftet är att stödja kvinnor som
driver företag eller som tänker starta företag. Målet
är att få en ökad sysselsättning och att stimulera
ekonomisk tillväxt i länet genom att få till stånd
bättre förutsättningar för kvinnor att driva företag.
Programmet har pågått 2011–2012 och drivs nu
vidare till och med 2014. Under den förra perioden
beviljades 11 projekt och under innevarande period
kommer 10 projekt att beviljas finansiering med
totalt 3,9 miljoner kronor.

Nationellt har Science Park-systemet också lyfts
fram som ett av tio särskilt utpekade projekt i
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√√ Effektivisera rådgivningsverksamhet och
stödet till nya och befintliga företagare
Finansieringsportalen, www.finansieringsportalen.se
som drivs i samverkan mellan Regionförbundet, Länsstyrelsen och Almi i Jönköpings län och där Science
Park i Jönköping svarar för driften, fortsätter att
utvecklas i syfte att göra det enklare för entreprenörer
och företagare att finna kapital. Under 2013 beslutades
om att förnya och modernisera hemsidans utseende för
nylansering tidigt under 2014.
Nätverket Affärslots (före detta Tekniklots) består
ursprungligen av aktörer i länet som jobbar med
teknikutvecklingsfrågor eller annan support till företag.
Nätverket är Tillväxtverkets utförare i länet när det gäller det så kallade produktutvecklingsbidrag (PU-medel)
samt numera också bidrag till internationalisering, som
fördelas ut till olika länspartnerskap. För 2013 delades
det ut drygt 4,3 miljoner kronor fördelat på 22 företag
i länet. Under hösten 2012 lämnades en ansökan in till
Tillväxtverket från nätverket om att få fortsatt förtroende i den nya form av samarbete som Tillväxtverket
utlyst. Ansökan beviljades och från 2013 hanterar nu
det omdöpta nätverket ”Affärslots Norra Småland”
Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar som inledningsvis omfattar produktutveckling och internationalisering. Efterhand förväntas programmet att utvidgas
inom andra områden.
Regionförbundet driver Företagsjouren som har som
mål att rädda arbetstillfällen och företag i Jönköpings
län. Verksamheten har bedrivits sedan den 1 juni 2009
i samverkan med Almi och Företagarna. Runt sommaren offentliggjorde Tillväxtverket en nationell utlysning
om att för åren 2014–2016 erbjuda upp till 50 procents
medfinansiering till start av företagsjoursliknande
verksamheter runt om i landet. En ansökan lämnades
i slutet av september in från Regionförbundet som
beviljades. Ett samarbete har inletts med Östergötlands
län som nu kommer att starta en företagsjour. Tillväxtverket har även tagit initiativ till att samla Sveriges
företagsjourer eller motsvarande i ett nationellt nätverk
för samverkan kring erfarenhets- och utvecklingsfrågor.
Lågkonjunkturen under 2013 samt andra enskilda händelser har påverkat ett flertal bolag och företag, dessa
återfinns främst inom tillverkningsindustrin, handelssektorn samt hantverkssektorn. Under 2013 har 51
bolag ansökt om hjälp hos Företagsjouren.
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Det innebär att vi ligger kvar på samma höga nivå som
2012. Under 2013 har Företagsjouren varit med och bidragit till att rädda 110 arbetstillfällen i Jönköpings län.
För att komma vidare till en mer handlingskraftig nivå
när det gäller kulturella och kreativa näringar driver
Regionförbundet ett projekt fram till mars 2014. Projektet ska bland annat arbeta med en SWOT-analys och
en kartläggning av kreatörer. Detta för att understödja
utvecklingen av den växande tjänstesektorn i länet.
Forskningen tyder på att dessa näringar har särskild
betydelse för utveckling och tillväxt i en region.
ETT BRETT, ETISKT OCH MILJÖDRIVET NÄRINGSLIV

√√ Medverka till att företag i högre utsträckning utvecklar och tar tillvara affärsmöjligheter kopplade till miljödriven utveckling
I projektet Green Charge som länet ingår i tillsammans med övriga Småland och Blekinge är en
av målsättningarna att utveckla affärsmöjligheter
kopplade till övergången till ökad användning av
eldrivna fordon. Det primära målet inom projektet
är att minst 300 elfordon och 200 laddnings stolpar etableras samt att projektet skapar drivkraft för
nya affärslösningar och en omställning till en mer
energieffektiv och fossilfri fordonsflotta. Projektet
är inne i en viktig genomförandefas där laddningsinfrastrukturen börjar komma på plats och där vi ser
att andelen elfordon ökar i regionen vilket är mycket
positivt. Projektet avslutas i Mars 2015.
Inom alla pågående projekt och aktiviteter lyfts
vidare frågor om hållbar utveckling och affärsmöjligheterna kopplade till detta fram. Även i Affärslotsarbetet och arbetet inom Science Park-systemet är
detta en central fråga.
En försvårande omständighet i vårt län är att vi har
förhållandevis få produktägare då merparten av
företagen är underleverantörer och dessutom relativt
små. Många miljörelaterade affärsmöjligheter är av
systemkaraktär varför det ofta krävs större företag
eller att fler företag samverkar för att kunna leverera
systemlösningar.
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√√ Öka satsningen på utbildning, forskning
och samarbete inom miljö- och energiområdet samt etablering av ett energikontor
Frågor kring energieffektivisering har drivits med
framgång under flera år i länet. Insatser har gjorts
av Almi, Länsstyrelsen, EEN (Enterprise Europe
Network) med flera och ofta har strukturfondsmedel
varit en del av finansieringen.
EEN har drivit flera projekt relaterade till miljö- och
energiområdet under året. I projektet PRISM var det
övergripande målet att företag i Jönköpings län inom
konstruktions-och byggsektorn skulle öka sitt miljömedvetande, minimera sin miljöpåverkan och därmed
förbättra konkurrenskraften nationellt och internationellt. Totalt anordnades fem olika typer av utbildningstillfällen där 49 företag deltog. Ett annat exempel
är projektet BATMAN som syftat till att sprida ny
kunskap och teknik för mer effektiv hantering av
gödsel.
Tranås kommun driver projektet Energidriven affärsutveckling Tranås/Norra Småland som bland
annat syftar till att utveckla och testa nätverksstyrning som metod för energieffektivisering. Idag är
60 företag i Tranås/Norra Småland anslutna till
projektet för att både stärka sin konkurrenskraft och
samtidigt göra en insats för klimat och miljö genom
sänkt energianvändning på företagen. Projektet
bedrivs av Tranås kommun och Energikontor Norra
Småland och medfinansieras av Regionförbundet i
Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Energimyndigheten har under 2013 beviljat Linköpings universitet drygt 1,7 miljoner kronor för att
utöka samarbetet med Tranås kommun och anställa
en doktorand.
Även i projektet Green Charge ingår som ett mål
arbeta med en validerad kostnadseffektiv och användarvänlig analys- och forskningsmetod för att
identifiera sannolika hållbarhetskonsekvenser vid
utveckling och introduktion av produktservicesystem med många intressenter.
Från 2012 finns Energikontor Norra Småland
etablerat. Energikontoret är bildat av Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget och målet är
att kontinuerligt utveckla och stärka regionens och
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uppdragsgivarnas strategiska energi- och miljöarbete
med särskild tyngdpunkt på energieffektivisering och
förnybar energi samt därtill kopplade kostnadsreduktioner och tillväxtmöjligheter. En styrgrupp med
bred regional förankring leder arbetet. På projektsidan har energikontoret arbetat med projektutveckling av fyra projekt samt haft en konsult som tittat
på möjligheter till en projektansökan inom EU:s
olika program.
√√ Fortsätta den offensiva satsningen på besöksnäringen
Smålands Turism AB är besöksnäringens bolag i
länet, ägt av Landstinget och de tretton kommunerna i Jönköpings län och med uppdrag att driva
marknadsföring, affärs- och produktutveckling samt
kompetensutveckling.
Besöksnäringen fortsätter att utvecklas mycket
positivt med både fler nationella som internationella
gäster. En ny strategi för svensk besöksnäring tas
fram nationellt, som pekar på att näringens potential
kan fördubblas till år 2020. Allt tyder på att näringen
kommer att få en allt större betydelse även för Jönköpings län vad gäller ekonomi och sysselsättning. Vi
har stora förutsättningar att tillhöra de destinationer
som genom att bli exportmogna har kraften att fördubbla omsättningen och antalet sysselsatta.
Under 2013 var Jönköpings län det län som visade
på enskilt störst ökning av logiintäkter, hela 9,7
procent. Jönköpings län ökade också i antal gästnätter för året med 5,7 procent, mer är dubbelt så stor
ökning som på nationell nivå. Liksom på nationell
nivå stod utomeuropeiska länder för den största
ökningen.
Det sedan tidigare pågående vandringsledsprojektet
fortsatte under 2013 med Landstinget som huvudman och med Smålands Turism, Länsstyrelsen och
Regionförbundet i arbetsgruppen.
Winnet i Jönköpings län driver projektet Bevara,
bruka utan att förbruka som syftar till att bygga
ut infrastrukturen kring de fem pilgrimslederna i
Jönköpings län. Förutom att göra pilgrimslederna
till än mer attraktiva besöksmål stödjer projektet företagande samt nyföretagande på landsbygden kring
lederna.
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Under 2013 har samarbetet med de övriga två länen
i Småland fortsatt med EU-finansiering. Hela Småland ska stärkas genom framtagandet av en varumärkesplattform med syftet att kraftfullt marknadsföra
Småland nationellt och internationellt. En helt ny
destinationsplattform ska tas fram (IT-plattform) för
inspiration, information, försäljning och bokning.
√√ Stimulera till inflyttning av nya verksamheter
Att stimulera till nya etableringar i regionen, från såväl Sverige som utlandet, är ett ständigt pågående arbete i kommunerna. När det gäller etableringar från
utlandet finns det ett nära samarbete med Business
Sweden (tidigare Invest Sweden och Exportrådet) på
nationell nivå.
Regionen har tillsammans med kommuner och andra
länsaktörer deltagit i Emigrationsmässan i holländska Utrecht sedan 2008 för att attrahera holländska
entreprenörer och medborgare.
Att skapa ett allmänt gott näringslivsklimat, goda
fysiska förutsättningar, en aktiv yrkesutbildning och
goda kommunikationer är viktiga åtgärder. Regionförbundet har startat ett mottagningsnätverk tillsammans med kommunerna för att öka kunskapen kring
frågan både hos oss själva som de som vill flytta hit.
Lägesrapport för angelägna åtgärder
SAMVERKAN I NÄTVERK OCH KLUSTER

√√ Utveckla väl fungerande metoder och arbetssätt för kunskaps- och kompetensöverföring
mellan företag, samhälle och forskning
Kännetecknande för flera projekt i Jönköpings län
är att de drivs i samverkan mellan flera aktörer. Som
exempel kan nämnas Våga Växa Vinna Framåt som
drevs av Almi.
Science Park-systemets framväxt och utbyggnad är
ett annat exempel på samverkan i länet. Det arbete
med en gemensam trästrategi för hela Småland som
ledde fram till satsningen ”Träregion Småland” är
ytterligare ett exempel där samverkan mellan tre län
och berörda lärosäten och aktörer är involverade.
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Att Småland precis före sommaren blev utsett till
en ”Vinnväxt-region” i och med att Smart Housing
Småland blev en av vinnarna i Vinnovas tävling, är
ytterligare ett exempel samverkan i ”tripple helix” i
hela landskapet.
Under 2013 startade Science Park i Jönköping konceptet spLaunch som arrangeras i samarbete mellan
Högskolan i Jönköping, Science Park Jönköping och
Innovationskontor Väst. Det är ett lunchforum som
genom ett nytt mötesformat skapar skärningspunkter mellan akademi och näringsliv. Forskare eller
företagare bjuds in för att i korthet presentera den
egna forskningen alternativt utmaningar och trender
som de upplever inom sina specifika områden och
branscher. Under 2013 hölls fem träffar med gott
deltagande.
√√ Stimulera till ökat marknadsfokus i
klusterbildningar
I samverkan med olika aktörer i länet förs löpande
ett samtal om att öka insatserna till företag för att
stimulera internationalisering. I Våga Växa Vinna
Framåt, har detta lyfts fram särskilt. I projektet
Designregion Småland som drivs i smålandslänen
kopplas design begreppet till marknadssatsningar av
olika slag. Inom ramen för ”Träregion Småland” är
marknadsfrågan särskilt framlyft såväl ur ett företagsperspektiv men inte minst i att marknadsföra
hela träregionen. Bland annat i detta syfte deltog
projektet i den stora möbelmässan i Milano för att
marknadsföra såväl enskilda företag som hela träregionen.
√√ Initiera företagsamarbeten i ”skarpa
affärsdrivna nätverk”
Almi Företagspartner har under 2013 bedrivit en
förstudie vars syfte var att just se på nya möjligheter
att stimulera och stötta affärsdrivande samarbeten
mellan företag. Förstudien går under namnet ”Smart
Cluster” och pågår fram till sista februari 2014.
Om förstudien ger önskat resultat är avsikten att gå
vidare i ett fullskaleprojekt.
Tidigare under RUP-perioden har ett antal initiativ
tagits och några nätverk etablerats.
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ENTREPRENÖRSKAP OCH NYFÖRETAGANDE

√√ Satsa på såväl breda som riktade insatser
inklusive utbildning, för att ändra attityden
till företagande
Genom Science Park-systemet med tillväxtarenor
och verksamhet i länets samtliga kommuner finns
det en plattform för att stimulera företagande och
attityden till detta. Utöver detta sker sedan flera år
attitydpåverkande insatser genom till exempel Ung
Företagsamhets arbete i gymnasieskolan. Numera
har man dessutom börjat rikta sig mot grundskolan
för att främja entreprenöriellt tänkande och arbetssätt bland barn.
Internationella Handelshögskolans (JIBS) studentförening arrangerade 2013 endagsevenemanget
Entrepreneurship Day. Tillsammans med kursen
Entreprenurship and Business Planning tog man
fasta på JIBS anda av entreprenörskap för att sprida
kunskap och inspirera kring entreprenörskap och
företagande. Till exempel fick förstaårsstudenter
möjlighet att visa upp sina affärsidéer.
√√ Medverka till att underlätta generationsväxlingen i näringslivet
På Internationella Handelshögskolan (JIBS) finns en
såväl nationellt som internationellt mycket framstående centrumbildning då det gäller forskning inom
familjeföretagande inklusive ägarskiften, Centre for
Family Enterprise and Ownership, CeFEO. Centrumbildningen är ofta anlitad som föredragshållare och ger ut skrifter och håller seminarier inom
området.

√√ Uppmärksamma behovet av kompetensutveckling för företagsledare och ägare
Almi Företagspartner driver det så kallade LIFTprogrammet. LIFT är ett utvecklingsprogram för
företag och ledare med vilja och möjlighet att växa.
Programmet förenar affärsutveckling och ledarutveckling och arbetar med aktivt lärande där personens egna erfarenheter är utgångspunkten. Programmet är konkret och företagsanpassat.
Almi driver också projektet Styrelsekraft där ett antal
kvinnor i företagsledande ställning har fått möjlighet
att genom utbildning utveckla sin kompetens för att
driva ett aktivt styrelsearbete.
”Aktivt ägande” arrangerades tillsammans med CEFEO under 2013. Fyra halvdagsseminarier varvades
med individuell coachning för företagsanpassad
handlingsplan. Fokus har varit på ägarråd, familjeråd
och styrelsearbete.
Genom Almis mentorprogram får företagare som
varit igång minst ett år med sitt företag tillgång till en
erfaren mentor under ett år. Mentorerna ställer upp
ideellt och coachar sin adept. Mentorn och adepten
träffas ca en gång per månad och dessutom anordnar Almi nätverksträffar för hela mentorgruppen.
Under 2013 ingick 26 mentorpar i programmet.
√√ Satsa på nyföretagar- och entreprenörsutbildningar

Riskkapitalbolaget Almi Invest medverkar i viss
utsträckning i affärer då det gäller generationsskiften.

Regionförbundet fortsätter att arbete med programmet Främja Kvinnors Företagande. Programmet
genomförs i samarbete med Tillväxtverket. Syftet
är att stödja kvinnor som driver företag eller som
tänker starta företag. Under 2013 och 2014 kommer 10 projekt att beviljas finansiering med totalt3,9
miljoner kronor.

Av Almis utlåning 2013 gick 20 procent till finansiering av företagsförvärv, varav en stor del avsåg
generationsskiften.

Nyföretagarcentrum i Jönköping deltar i det nationella programmet Mentor Eget Företag. Programmet innebär att nyföretagare kostnadsfritt får tillgång
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till en mentor, som bidrar med sina erfarenheter och
sitt nätverk på ideell basis. Därigenom kan företagsstarten underlättas och lönsamhet och framgång
i det nya företaget komma snabbare. Under 2013
ingick 17 mentorpar i programmet.

kompletterande roll vilket innebär att varje
Almi-krona ger ytterligare 2,3 bankkronor. Detta
innebär att Almi i snitt står för ca 30 procent av den
externa finansieringen vid en investering eller vid ett
kapitalbehov.

Länets satsning på Science Park-systemet med tillväxtarenor i alla länets kommuner, har påverkat och
kan förväntas påverka utvecklingen i positiv riktning,
då entreprenörer i och med satsningen kan få stöd
på hemmaplan för att förverkliga en företagsidé.

På Finansieringsportalen www.finansieringsportalen.se finns alla offentligkontrollerade stödformer som vänder sig till entreprenörer och företag i
Jönköpings län samlade på ett ställe, vilket underlättar för den som söker finansiering. Portalen som
nylanseras under inledningen av 2014 med förnyad
layout, har få motsvarigheter i övriga landet.

Regionförbundet stödjer Ung Företagsamhet (UF)
och möjliggör bland annat därmed att UF också
börjat verka inom grundskolan med olika koncept
för att stimulera entreprenörskap. Forskning visar att
ju fler som provat på att vara företagare, om än i
liten skala som inom exempelvis UF, desto fler
startar någon gång under sitt liv ett företag. Före
detta UF-elever har också högre etablering på arbetsmarknaden. Under läsåret 2012/2013 drevs 281
UF-företag i Jönköpings län av 821 elever.
√√ Säkra tillgången till riskkapital och krediter i
tidiga skeden av företagens utveckling, i expansionsfasen och vid strukturomvandling
Det gemensamma riskkapitalbolaget Almi Invest
har verkat sen 2009 i Småland och på Gotland med
ett sammanlagt investeringskapital på 116 miljoner
kronor från regionförbunden, Almi och EU:s regionala fond. Under 2013 investerades sammanlagt 37,9
miljoner kronor. Utöver en del följdinvesteringar
gick Almi Invest in i 11 nya bolag i region Småland
och Öarna. Två av dessa bolag var från Jönköpings
län. Sedan start har man gjort 29 investeringar, av
dessa har 12 varit från Jönköpings län.
Det regionala riskkapitalbolaget Jönköping Business Development, JBD, som under de inledande
åren fick bidrag till driften från Regionförbundet,
har fortsatt att investera i tillväxtbolag i länet. Vid
årsskiftet 2013/2014 hade JBD sedan starten gjort
totalt 17 investeringar och 26 följdinvesteringar
och vid årsskiftet 2013/2014 fanns totalt 10 bolag i
investeringsportföljen.
Under 2013 lånade Almi Jönköping ut 82 miljoner
kronor till cirka 150 företag i länet. Almi har en
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√√ Stimulera till ökad kunskap och användning
av ny teknik i små och medelstora företag
Förutom Swerea Swecast som sedan många år är
etablerade i Jönköping, finns numera även en representation av SP Småföretag med kontor i Jönköping.
Därmed finns två av de stora nationella forskningsinstituten som ägs gemensamt av staten via RISE
etablerade i vårt län. Ökat utnyttjande av landets
institut kan förenkla och snabba upp teknikutvecklingen i länets små och medelstora företag.
Under året har stöd till företagsutveckling delats ut i
form av konsultcheckar eller SMED-checkar. Under
året delade 30 företag på drygt 1,6 miljoner kronor.
De utvecklingscheckar som beviljas har ofta ett
inslag av teknikutveckling.
Eksjö har under flera år satsat på en nationellt
framstående visualiseringsutbildning i samverkan
med Tekniska Högskolan i Jönköping. Sedan 2009
har denna satsning utvecklats vidare i Visualization
Center. Verksamheten utgör också en nod i länets
Science Park-system.
Inom verksamhetens ram är målet att fler tjänsteföretag ska etableras med inriktning på digital visualisering. Att visualisera nya produkter på ett realistiskt
sätt redan under idé- eller prototypstadiet kan avsevärt minska kostnaderna för framtagning och korta
tiden till marknadsintroduktion. För det befintliga
näringslivet i regionen kan därför den resurs som
byggs upp i Eksjö öka konkurrenskraften när denna
nya teknik tas i anspråk i produkt- och marknadsutveckling.
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√√ Främja miljödriven näringslivs- och
produktutveckling
Inom projektverksamheten lyfts förmågan upp att
”sälja på miljöprestanda” som ett område där det
finns goda förutsättningar för länets företag att växa
och ta marknadsandelar. Det sker löpande produktutveckling med detta fokus, men säkert kan mera
göras om bättre kunskap och stöd ges.
I diskussioner med projektägare inför nya projekt
lyfts frågan om att vi i länet måste bli bättre på att
driva dessa frågor och ge det stöd till företag som
behövs för att de ska kunna ta nödvändiga steg i
denna riktning.
Årligen fördelar Tillväxtverket ut medel för produktutveckling till partnerskap i landet. I vårt län är det
Affärslots, om ansvarar för detta arbete. Inom ramen
för arbetet beviljas produktutvecklingsmedel som
ofta innebär att produkter med bättre miljöprestanda
tas fram.
√√ Stimulera företagen att använda sig av
design som konkurrensfördel och väsentligt
inslag i produktutvecklingen
Genom det länsövergripande strukturfondsprojektet Designregion Småland ska användandet av
design för att öka lönsamheten i näringslivet främjas. Projektet avslutades under 2013. En förstudie
genomförs under 2013 och 2014 i syfta att undersöka förutsättningarna till att etablera en uthållig
nätverksförening som fortsättning av projektet och
samtidigt vidga verksamheten geografiskt till att
omfatta fler kommuner i Småland.
Som en fortsättning på förstudien Konceptkontor
i Värnamo som bedrevs under 2012 genomförs
under 2013–2014 ett projekt under namnet Kreativt
Rum i fem av länets kommuner med Värnamo som
projektägare. I workshopsform erbjuds ett antal
företag i länet en genomgång och stöd i att utveckla
sin designkompetens och medvetenhet kring dessa
frågors betydelse för sin verksamhet.
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√√ Utveckla alternativa och förnyelsebara energikällor som biobränslen, biodrivmedel och vindkraft
samt intensifiera energieffektiviseringsarbetet
Elmia arrangerar tillsammans med Svebio (Svenska
Bioenergiföreningen) vart annat år mässan World
Bioenergy som är en världsledande mötesplats inom
området bioenergi. Senaste mässan arrangerades
med föredragshållare från 32 länder och 19 länder
representerade som utställare under slutet av maj
2012. Mässan återkommer i juni 2014.
EEN (Enterprise Europe Network) har drivit ett
projektet ECOFood mellan åren 2011 och 2013.
Projektet fokuserade på regionala insatser inom
livsmedelssektorn riktade till företag i Jönköpings
län som vill utveckla sitt miljöarbete. Totalt anordnades fem olika typer av utbildningstillfällen där
21 livsmedelsföretag deltog. Projektets mål var att
få företag att anlita en miljö- eller energiexpert för
individuell rådgivning i deras miljöarbete.
Inom Green Charge projektet som medfinansieras
av Regionförbundet är huvudsyftet att medverka till
att öka andelen av fordon som drivs av el i Småland
och Blekinge. Den 29 oktober samlades flerparten
av de regionala elfordonsinitiativen i Sverige i
Jönköping för ett regionalt strategimöte för minskad
klimatpåverkan genom satsningar på en energieffektiv och fossiloberoende fordonsflotta. I samband
med detta fick GreenCharge i uppdrag att samordna
och verka för en ökad samverkan mellan de redan
pågående projekten.
Inom Landsbygdsprogrammet görs särskilda satsningar för att stimulera småskaliga alternativa energilösningar på landsbygden.
I och med att länets Energikontor sedan 2012 är aktivt, kan man förvänta sig ökad samordning samt ytterligare aktiviteter och effekter inom detta område.
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√√ Stimulera ett ökat och utvecklat företagande
på landsbygden
Under 2013 har Länsstyrelsen beslutat om företagsstöd inom landsbygdsprogrammet med 20,9
miljoner kronor, varav stöd till jordbruksföretag
uppgick till cirka 14,1 miljoner kronor. Stöd till
jordbruksföretag avsåg främst insatser för modernisering och investeringar för mjölk och köttproduktion samt energi och klimatsatsningar. Övriga stöd,
cirka 6,8 miljoner kronor, avsåg företag inom icke
areella näringar, typ mikroföretag, turistföretag och
serviceföretag. Dessa medel har främst beviljats till
turismverksamhet under 2013.
Länsstyrelsen arbetar med att stödja kommersiell
service på landsbygden och kan ge stöd för att bibehålla och utveckla tillgängligheten för grundläggande
service såsom dagligvaruhandel och drivmedel. Under 2013 har Länsstyrelsen beviljat nio ansökningar
för butiker som är de sista på orten på totalt cirka
1 miljon kronor. Ytterligare bidrag från regionala
medel har gått till åtta företag för antingen investeringar eller samordnade marknadsföringsinsatser.
√√ Uppmuntra användningen av Leadermetoden för utveckling av landsbygden
Länets kommuner ingår i sex olika Leaderområden:
Leader Sommenbygd, Leader Astrid Lindgrens
Hembygd, Mitt i Småland, Leader Linné, Leader
Västra Småland och Leader Östra Skaraborg. Under
2013 har två träffar hållits med dessa områden dels
för att kompetensutveckla dem och dels för att ha
erfarenhetsutbyte.
EN AKTIV MEDVERKAN I INTERNATIONALISERINGEN

√√ Se till att länets företag får tillgång till stöd,
information och rådgivning i internationaliseringsfrågor
Business Sweden har en rådgivare verksam i länet
som tillhandahåller rådgivning och inledande utbildning gällande export kostnadsfritt till länets företag.
Under 2013 har en Steps To Exportgrupp drivits
i Jönköping med åtta deltagande företag samt en
grupp i Nässjö, även den med åtta deltagare. Det
har också arrangerats fyra landsseminarium med
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Norden, Indien och Kina som tema. Totalt har 108
företag i länet fått rådgivning av Business Sweden
under 2013.
Även Swerea SWECAST har successivt gått in på
frågor kring internationalisering i marknadssyfte.
Science Park i Jönköping har en anställd affärsutvecklare med inriktning på internationella affärer. I
och med att Science Park i Jönköping och Science
Park-systemet samordnar sina verksamheter kommer
den kompetensen bli tillgänglig för hela länet.
Särskilda checkar avseende internationalisering erbjuds nu sen länet under 2012 var en av tre pilotregioner i landet för detta. Under 2013 beviljades 1,8
miljoner kronor via partnerskapet Affärslots till 10
företag i Jönköpings län för internationaliseringssatsningar. EEN (Enterprise Europe Network) handlägger Affärslots internationaliseringscheckar.
EEN har också drivit ett projekt med kopplingar till
internationalisering under året. Projektet Competence Europé startade 2012 och pågår fram till och med
maj 2014. Projektet riktar sig till små och medelstora
företag som vill öka sin internationaliseringsgrad
genom att göra en studieresa till ett Europeiskt
land. Hittills har projektet delat ut 12 resestipendier.
Företagen kommer från olika branscher och har
åkt till olika Europeiska länder, dels för att utbyta
erfarenheter men framförallt för att öka sin internationaliseringsgrad.
Utöver detta har EEN och Science Park samarbetat
kring konceptet GoFar. GoFar är en modell som
bygger på individuellt anpassade workshops, utbildningar och support för att öka internationaliseringsmognaden hos företag i Jönköpings län. Totalt under
2013 deltog sex företag från olika branscher.
På kursen ”Advanced International Marketing, Trade
and Export Management” som drivs på Handelshögskolan arbetar 55 studenter från 17 länder direkt
med svenska företag för att utveckla deras internationella marknadsföring. Kursen är ett samarbete
mellan JIBS, Business Sweden, The Swedish Export
Credit Agency, The Swedish Export Credit Corporation , Swedfund, och Almi.
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Exportakademien i Jönköping erbjuder tillsammans med Jönköpings tekniska högskola kurser och
YH-utbildningar som verkar för att lyfta fram ett
modernt och interkulturellt affärsmannaskap, för att
främja svensk utrikeshandel och då export i synnerhet. Under 2013 och 2014 läggs ett särskilt fokus
på de snabbt växande marknaderna Kina, Indien
och Brasilien. I utbildningarna ingår praktikperioder
utomlands.
√√ Stimulera till utländska investeringar, etableringar och verksamhet i länet
En viktig partner för länet när det gäller att öka
andelen utländska investeringar och etableringar är
den svenska myndigheten Busniess Sweden (tidigare Invest Sweden). Sedan oktober 2009 finns ett
uppgraderat samarbetsavtal mellan Regionförbundet och Business Sweden. Samarbetet, vilket har
gett regionen möjlighet att både ta del av utländska
förfrågningar och att marknadsföra länet via Invest Swedens internationella nätverk. Under 2012
gick Regionförbundet med i ett treårsprojekt inom
logistik tillsammans med andra regioner i landet som
Business Sweden höll samman. Syftet är att kunna
marknadsföra Sverige utifrån det logistiska läget
och den kompetens som finns, för att attrahera flera
utländska företag.
Utöver samarbetet med Business Sweden har goda
relationer byggts upp med exempelvis Tysk–Svenska
Handelskammaren, Svenska ambassaden i Berlin,
Holländska ambassaden och Kinesiska generalkonsulatet. Dessa kontakter är också viktiga för att
marknadsföra länet gentemot utländska investerare.
Under de senaste fem åren har ett antal förfrågningar bearbetats och sammanlagt har cirka 25 utländska
företag etablerat sig i regionen. Sedan 2005, när
länet aktivt började arbeta med att stimulera till fler
utländska investeringar och etableringar i regionen,
har totalt cirka 40 verksamheter etablerats.

läggning av utlandsägda företag i Jönköpings län,
vars antal är cirka 450. Denna kartläggning låg till
grund för planeringen av det fortsatta arbetet med
befintliga utlandsägda företag i regionen. Som ett
nästa steg i arbetet genomfördes under 2009–2010
ett pilotprojekt med Aneby kommun, där de största
arbetsgivarna är utlandsägda företag. Målet var att
bidra till att stärka kommunerna och länets relationer
med de utländska ägarna.
√√ Utveckla och fördjupa samarbetet mellan aktörer inom den regionala utvecklingspolitiken
Det regionala tillväxtrådet är Regionförbundets
samråds- och samtalspartner för utvecklings- och
tillväxtfrågor. Arbetsförmedlingen, Företagarna,
Handelskammaren, Högskolan i Jönköping, LO,
LRF, Länsstyrelsen, SACO, Svenskt Näringsliv och
TCO ingår i Tillväxtrådet.
Fördjupade diskussioner pågår mellan flera av länets
näringslivschefer i kommunerna om ett utökat och
långsiktigt samarbete i konkreta aktiviteter och projekt. Arbetet kanaliseras inom ramen för projektet
Tillväxt Näring som delfinansieras av Regionförbundet.
Inom Gnosjöregionen genomfördes under 2012,
med avrapportering i mitten av 2013, satsningen
Framtid Gnosjöregionen. Detta omfattande arbete
syftande till att kartlägga viktiga utvecklingsområden
på kort och lång sikt för näringslivets tillväxt. Projektet har också sett över möjligheterna att skapa ett
gemensamt näringslivsråd. Under hösten 2013 har
planerna tagit fastare form och avsikten är att starta
det gemensamma näringslivrådet under senvåren
2014.

√√ Erbjuda utländska företag kvalificerad
”eftervård” för att behålla, expandera och
skapa nya företagsetableringar
Under 2008 genomfördes i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping en kart-
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Arbetsmarknad och kompetensförsörjning | Kunskap och kompetens
i hela länet
Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad och
ett hållbart arbetsliv, där alla är delaktiga, där människors
hälsa och kompetens är ovärderliga resurser, där tillgången på
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad och där förutsättningarna finns för ett livslångt lärande och en kontinuerlig
kompetensutveckling 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 befolkningen ska
erbjudas den kompetensutveckling som krävs
för att få, byta eller behålla ett arbete.
• Samordnad utbildning, fortbildning och validering tillsammans med tillgänglig kollektivtrafik
ska ge en jämnare befolkningsfördelning utifrån
kön, bransch och geografi.
Vad har hänt?
Under senaste åren har vi upplevt stora konjunktursvängningar. Den ekonomiska krisen i omvärlden
har främst drabbat industrin med dess kringtjänster.
Eftersom Jönköpings län har en stor andel tillverkande företag drabbas länet extra hårt. Samtidigt har
service- och tjänstesektorn haft en god utveckling på
grund av ökad inhemsk efterfrågan.
Drygt 1 500 personer varslades om uppsägning
under 2013, vilket kan jämföras med nästan 3 300
personer under 2012. År 2010 och 2011 varslades
drygt 1 000 personer årligen.
Antalet sysselsatta har ökat under 2013 samtidigt
som arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå för
personer med bristande kompetens, funktionsnedsättning eller utländsk bakgrund.
I arbetslöshet eller långvariga åtgärdsprogram finns
många av de som tidigare hade arbetsuppgifter som
inte krävde formell utbildning. Länets totala
arbetslöshet var i början av 2013 cirka 4 150 fler än i
början av 2009.
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Vi har nu historiskt stora ungdomskullar mellan
20–24 år på väg in på arbetsmarknaden samtidigt
som många äldre stannar kvar i arbete. Andelen
förvärvsarbetande 65 år och äldre har fördubblats
under en femårsperiod.
Många arbetsgivare upplever som tidigare brist på
kvalificerad arbetskraft. Bristen kommer förmodligen att förvärras kommande år på grund av stora
pensionsavgångar och minskat intresse bland ungdomar för gymnasiets yrkesprogram.
En betydande del av tillgänglig arbetskraft består av
inflyttade personer från utlandet med svaga kunskaper i svenska språket men också av ungdomar utan
slutförd gymnasieutbildning, så kallade ”drop outs”,
allt för generell gymnasieutbildning utan koppling
till arbetslivet eller äldre med låg formell utbildningsbakgrund. Arbetsförmedlingen har också under senare år haft ett inflöde av personer från Försäkringskassan med långvarig sjukdomsproblematik som ska
prövas på arbetsmarknaden.
För att minska gapet mellan arbetsgivarnas rekryteringsbehov och kompetensen hos tillgänglig arbetskraft krävs stora och samordnade utbildningsinsatser
i form av bristyrkesutbildning, fortbildning av redan
anställda, omskolning och ett medvetet mångfaldsarbete så att alla med arbetsförmåga ska kunna
integreras och bidra till länets tillväxt. Fler platser till
högskola och yrkeshögskola är också nödvändigt för
att möta framtida behov.
Högskolan hade 7 502 helårsstudenter (exklusive
uppdragsutbildning) 2013, varav cirka 60 procent är
kvinnor. Söktrycket var rekordhögt, antalet förstahandssökande har ökat med 18 procent sedan
föregående år. Av totalt 10 224 registrerade studenter är ca 1 500 internationella studenter från 67 olika
länder (Högskolans årsredovisning 2013). Här finns
en stor resurstillgång av framtida kompetens.
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Länets lärcentra är fortsatt attraktiva för studerande
på olika nivåer och som resurs för högskolestuderande som studerar eller tenterar på annan ort än
lärosätets.
Länets höjda utbildningsnivå beror främst på att äldre generationer lämnar arbetsmarknaden till fördel
för yngre och mer formellt utbildade generationer.
Trenden är dock inte unik för vårt län.
Andelen av befolkningen 20–64 år med endast
grundskola är 16 procent i länet jämfört med 13
procent i riket. Samtidigt är andelen med mer än 3
års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 20–64
år 17 procent i länet jämfört med 22 procent i riket.
Variationen mellan länets kommuner är relativt stor.
Samverkan mellan skola och arbetsliv behöver förstärkas ytterligare. Arbetsgivarna förväntas vara med
i studie- och yrkesvägledningssammanhang, planera
utbildningsinnehåll, medverka i styrgrupper och ge
möjlighet för LIA (Lärande i arbetslivet), samtidigt
som de har haft fullt upp med egen produktion.
Sedan många år är Jönköpings län ett av de län
som har flest utbildningsplatser inom yrkeshögskoleutbildning (YH) per invånare. Inte förvånande,
eftersom just kortare eftergymnasiala utbildningar
passar vårt läns näringslivsstruktur bra. Smålandslänen samverkar kring gemensamma marknadsföringsinsatser och sedan 2010 samarrangeras också en årlig
YH-konferens.
Det är viktigt att redan nu se till arbetsmarknadens
behov på lång sikt utan hänsyn till konjunkturer.
Rent demografiskt kommer andelen av befolkningen
i arbetsför ålder att minska framöver.
Regionförbundet äger kompetensplattformsuppdraget för utbildningsplanering på kort och lång
sikt. Nätverk och råd med aktörer som ansvarar
för kompetensfrågor och arbetskraftsförsörjning
i Jönköpings län ingår i plattformen. I uppdraget
fanns inget mandat att påverka utbildningsutbudet,
utan huvudsyftet är att öka samverkan och samlas
kring en gemensam bild av efterfrågan. Samverkan
med andra län förekommer regelbundet, bland annat
framtagande av behovsanalyser för olika yrken på
läns- och FA-regionnivå.
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Kompetensbegreppet innebär mycket mer än bara
utbildning. Frågan är komplex eftersom den berör så
många politik- och verksamhetsområden.
Regionförbundet är tillsammans med Högskolan en
part i arbetet med Kompetensförsörjning vid Småland och Blekinges Brysselkontor. Detta gör att det
regionala utvecklingsarbetet för kompetensförsörjning får en tydligare anknytning till det strategiska
arbete som sker på EU-nivå.
Analys av insatser
I och med att digitaliseringen av samhället ökar
bidrar det till att den digitala klyftan fördjupas; det
vill säga klyftan mellan de personer som har kompetens och teknik tillgänglig för ett aktivt deltagande i
samhällslivet och de som inte har kompetensen eller
tillgång till tekniken. För att stärka och integrera de
som inte har tillräckliga kunskaper eller har tillgång
till teknisk utrustning finns vi med i arbetet med en
ny regional digital agenda (ReDA).
Kompetensplattformen, som beskrivits ovan, ska
bidra till samordnad utbildningsplanering och ökad
samverkan mellan skola och arbetsliv. För att få ökad
effekt måste också länets studie- och yrkesvägledare
integreras i arbetet. Det EU-finansierade kompetensutvecklingsprojektet SYV i Förändring har medfört ett antal aktiviteter för länets vägledare under
2012–2013. Nu arbetar vi vidare med utveckling i ett
nybildat SYV-råd.
Under 2013 avsattes också extra regionala utvecklingsmedel till att redan anställda inom industriell tillverkning skulle kunna validera och bygga på befintlig
kompetens.
För att höja den allmänna utbildningsnivån måste
vi fortsätta arbeta aktivt med att få fler platser inom
vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola.
Regionförbundet har stått som värd för träffar mellan regionala aktörer, Skolverket och Myndigheten
för Yrkeshögskolan. Skrivelser har också gjorts till
ansvariga departement och myndigheter i frågan för
att påpeka behoven.
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Vi behöver fler insatser för att behålla högutbildade
ungdomar men också för att öka inflyttningen av
utbildad arbetskraft. Regionförbundet har bland annat gjort en förstudie kring hur vi ska få fler högskolestudenter att stanna i regionen.
För att överbrygga gapet mellan rekryteringsbehov
och kompetensen hos dem som står utanför arbetsmarknaden krävs samordnade insatser. Det är viktigt
att även äldre och utlandsfödda ska kunna komplettera med vuxenutbildning för att uppnå gymnasiekompetens och kunna söka till högre studier.
Generationsskiften, både inom näringslivet och
inom offentlig sektor, kommer att bli en utmaning
på många arbetsplatser. Många arbetsgivare behöver
öka sin attraktivitet på marknaden, framförallt bland
unga. Det krävs samtidigt ett medvetet mångfaldsarbete inom arbetslivet för att ta tillvara alla olikheter
som kan bidra till länets tillväxt.
Arbetsmarknaden är fortfarande starkt könssegregerad. Det är en utmaning att få länets kvinnor och
män att börja göra otraditionella yrkesval. Vi
behöver, tillsammans med arbetslivets förerträdare
och branscher, fortsätta arbetet kring attityder om
nödvändigheten av högre utbildning. Samtidigt
behövs också incitament, inte minst ekonomiska, för
att vidareutbilda eller omskola sig vid vuxen ålder.
Det är också nödvändigt att vi verkar för fler forsknings- och utvecklingsprojekt som kan driva på
länets utveckling och höja kunskapsnivån.
Lägesrapport för prioriterade åtgärder
LIVSLÅNGT LÄRANDE GENOM SAMVERKAN

√√ Ta initiativ till ett ökat gymnasiesamarbete
Diskussionerna kring ökat gymnasiesamarbete pågår
i olika omfattning i länets kommuner. Frågan har
fått ökad aktualitet då antalet aktörer på marknaden
har blivit fler samtidigt som elevkullarna minskar
och färre söker till yrkesinriktade program. Det är
mer kostnadseffektivt att samverka regionalt än att
bedriva allt i egen regi.
Införandet av teknikcollege i länets tre delar är ett exempel på regional samverkan. Höglandskommunerna
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är i slutfasen för att starta vård- och omsorgscollege
samtidigt som diskussioner pågår i länets västra delar
om att påbörja ansökningsprocessen.
Inom Primärkommunala nämndens (PKN) ansvarsområde i Regionförbundet finns en resurs för att arbeta med samverkansfrågor. I uppdraget ingår bland
annat att tillsammans med länets skolchefer skapa
en gemensam plattform för utbildningsfrågor av
strategiskt regionalt intresse. Bland uppgifterna ingår
också att vara part mot Landstinget för naturbruksutbildningarna i länet.
Regionförbundet deltar vid behov i länets nätverk
för rektorer inom vuxenutbildning, eftersom den
också har stor strategisk betydelse för länets arbetskraftförsörjning.
√√ Verka för ett ökat utbud av yrkesinriktade
utbildningar som YH-utbildningar, traineeprogram, etc.
Länets tilldelning av utbildningsplatser är fortsatt
god. Högskolan i Jönköping är engagerad i många av
YH-utbildningarna och är en strategisk samverkanspart. Regionförbundet följer YH-myndighetens arbete och stöttar aktörerna i att utveckla yrkesutbildning
inom alla utbildningsområden. Länets YH-råd och
pågående samverkan inom Smålandslänen är ett stöd
för marknadsföring och ytterligare utveckling av
utbildningsformen.
√√ Etablera utvidgade lärcentrum i samtliga
av länets kommuner som viktiga lärmiljöer
samt utvecklingsarenor för YH-utbildning,
utlokaliserad högskoleutbildning och
utveckling av affärsidéer och företagande
(Science Park-systemet)
Högskolan i Jönköping har flera roller i länets
utveckling; som utbildningsanordnare, generera ny
kunskap genom forskning, som länk i internationella
kontakter, som arbetsgivare för kvalificerad arbetskraft och som attraktivitetsfaktor för länet. Därmed
är det också viktigt att Högskolans verksamhet är
tillgänglig för länets samtliga kommuner.
Länets lärcentrum samverkar i behovsinventering
och planering av distansutbudet från Högskolan i
Jönköping och andra lärosäten.
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Regionförbundet stödjer Högskolans verksamhet
och dess roll i länets utveckling. Mer om utvecklingen av Science Park-noder beskrivs under avsnittet
Näringsliv.
ÖKAD MÅNGFALD OCH DELAKTIGHET

fungerande metoder för att motivera och främja
unga till studier eller lämpligt arbete.
Ytterligare ett exempel på ESF-projekt som Regionförbundet medfinansierar är IT-spåret i Eksjö som
riktar sig till personer med Aspergers syndrom.

√√ Bättre ta tillvara den resurs som unga,
utlandsfödda, sjuka, långtidsarbetslösa och
funktionsnedsatta utgör, det vill säga människor som ofta hamnar i utanförskap

√√ Verka för att könssegregeringen på arbetsmarknaden bryts och öka insikten hos
arbetsgivarna om jämställdhetens betydelse
för långsiktigt hållbar tillväxt

Inom olika nätverk och medverkan i projekt verkar
Regionförbundet för att personer i utanförskap ska
integreras och ses som en resurs för länets tillväxt.
Det är även angeläget att belysa den könssegregering som råder i arbetslivet och vilka sätt den kan
motverkas. Påverkansmöjligheter för ökad mångfald
finns med som ett viktigt kriterium vid bedömning
av projektansökningar.

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län har till uppgift
att samordna viktiga länsaktörer för en jämställdhetsdriven länsutveckling och skapa en strategi som
ska verka för att jämställdhetspolitiken får genomslag.

De personer som inte har rätt kompetens och förutsättningar fastnar lätt i långvarig arbetslöshet. Den
demografiska utvecklingen talar ändå för att denna
arbetskraftsreserv blir en tillgång framöver. Det är
nödvändigt att rikta olika typer av åtgärder för att
stärka dessa grupper inför kommande behov.
Ett stort projekt som Regionförbundet finansierat
huvuddelen av är Yrkesåret i Gnosjö. Alla GGVVkommunerna är medaktörer tillsammans med
Arbetsförmedlingen och IF Metall. Målgruppen
är unga med avbruten eller generell gymnasiekompetens som kan tänka sig ett jobb inom tillverkningsindustrin. Syftet är att med hjälp av validering,
introduktionsutbildning och praktik på godkända
företag få individer anställda. Projektet har rönt stort
intresse och har efter projekttiden blivit en nationellt
etablerad modell.
Regionförbundet medfinansierar även ESF-projekt
för integration av utlandsfödda, till exempel Ingjuta i
Sävsjö kommun. Projektet är en kombination mellan
lärande och praktik på företag inom gjuteribranschen.
Ett annat exempel på ESF-projekt som Regionförbundet medfinansierar är KomBack i Vetlanda
som riktar sig till unga vuxna 18–29 år utan slutförd
gymnasieutbildning. Målet är även här att hitta
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Länsstyrelserna har i uppdrag att stötta statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer i deras arbete
med jämställdhetsintegrering och erbjuder utbildning och konsultativt stöd. Europeiska socialfonden
(ESF) ger också processtöd för att projekten ska
bidra till jämställdhetsintegrering. Många av socialfondsprojekten handlar om kompetensutveckling
av anställd personal. Därmed kan projekten också
påverka könssegregeringen på arbetsmarknaden och
insikten hos arbetsgivare blir större om ojämställdhetens konsekvenser.
√√ Utveckla och permanenta valideringsverksamheten i länet enligt nationella metoder
och system
Validering av kunskaper och färdigheter är ett viktigt
verktyg för ökad deltaktighet i arbetslivet. Regionförbundet har genom projektfinansiering stöttat olika
branschers utveckling av valideringsmodeller enligt
nationella metoder och system. Som en fortsättning
medfinansierar Regionförbundet ett projekt ”Insikt validering” för att ytterligare få näringslivet att
utnyttja verktygen ute i företagen.
Det är angeläget att följa utvecklingen inom EU och
nationellt med fokus på flaggskeppsinitiativet ”New
skills and jobs” och möjligheter att validera (värdesätta) andra kompetenser än formell utbildning.
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ATTRAKTIVITET SOM KONKURRENSMEDEL

√√ Motivera länets kommuner att aktivt och
prioriterat arbeta med attraktivitet som
konkurrensmedel
Tillgänglighet och bra kommunikationer är nödvändigt för både studie- och arbetspendling. Nyckeln
till framgång är tillgång till arbete, attraktivt boende,
högskola, kultur och fritidsverksamheter samt god
service.
Aktiviteter pågår, genom medverkan i mässor eller
riktade rekryteringsinsatser i Sverige och utomlands,
för att locka arbetskraft och nya verksamheter till
länet. Länet medverkar exempelvis årligen vid emigrationsmässan i Utrecht. Mer om detta finns att läsa
under Internationell samverkan.
Lägesrapport för angelägna åtgärder
LIVSLÅNGT LÄRANDE GENOM SAMVERKAN

√√ Arbeta för fler yrkesorienterade gymnasieutbildningar som exempelvis teknikcollege
och vårdcollege samt andra utbildningsformer där praktik och utbildningsinslag
varvas
Teknikcollege finns etablerat i länets alla kommuner. Regionförbundet har med projektmedel initialt
stöttat samtliga tre länsdelar i processen fram till
certifiering. Vård- och omsorgscollege håller på att
etableras på höglandet. Kommunerna i västra länsdelen är också i uppstartsskedet för samverkan kring
vård- och omsorgscollege.
√√ Hitta och utveckla effektiva samverkansformer och nätverk mellan offentlig sektor,
företrädare för olika utbildningsformer och
näringslivsområden eller branscher
I länet finns ett flertal väl fungerande råd och
nätverk för samverkan. Regionala kompetensrådet
är det viktigaste och övergripande rådet för kompetensplattformsuppdraget. ESF och Arbetsförmedlingen är viktiga aktörer i det livslånga lärandet. Även
utvecklingsprojekt där branscher, kommuner och
Arbetsförmedlingen tillsammans jobbar fram fung44

erande modeller för olika målgrupper kan tjäna som
exempel på sektorsövergripande samverkansformer.
Länets nationella branschcentra har en viktig roll i
utvecklingsarbetet.
√√ Stötta innovativa former av arbetsplatsförlagt lärande
Regionförbundet har medfinansierat olika projekt
som underlättar för personer i utanförskap att varva
arbetsplatsförlagt lärande och praktik, exempelvis,
Ingjuta och Yrkesåret. Resultatet är gott eftersom
många får anställning tack vare projekten.
√√ Avsätta offentliga resurser för arbetsmarknadsåtgärder inom utbildning och vidareutbildning
Arbetsförmedlingen har som offentlig myndighet
huvudansvaret för resurser till arbetssökande.
Via kommunernas vuxenutbildning har individer
möjlighet att vidareutbilda sig, till exempel genom
yrkesvux.
EN HÖGSKOLA FÖR HELA REGIONEN

√√ Stötta en fortsatt utveckling av Högskolan,
och i nuläget särskilt Tekniska Högskolan i
Jönköping
Regionen har stöttat Högskolans verksamhet på flera
sätt bland annat genom finansiering av FoU-projekt.
Genomgående i Regionförbundets och Högskolans
gemensamma engagemang betonas vikten av att
verksamheten ska komma hela länet till del. Ett nytt
samarbetsavtal mellan Regionförbundet och
Högskolan har arbetats fram under 2013.
Högskolans engagemang inom yrkeshögskoleutbildning är en förebild för övriga landet när det gäller
nära samverkan och en högskolas roll i det regionala
tillväxtarbetet. Uppdragsutbildning är också en viktig
del av högskolans verksamhet.
Kommunernas lärcentra är viktiga studiemiljöer för
distansutbildning. Högskolan stöttar med tekniska
lösningar som främjar lärandet och skapar möjligheter för studier oberoende av bostadsort.
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ÖKAD MÅNGFALD OCH DELAKTIGHET

√√ Bättre matcha arbetssökande med företagens kompetensbehov
Ett av syftena med kompetensplattformsuppdraget är att regionerna ska bli bättre på att identifiera
arbetslivets behov av kompetenser och planera
utbildningar för att möta dessa. Ett dilemma är att
vi har små möjligheter att påverka utbildnings-dimensioneringen eftersom den helt och hållet styrs av
statsbidrag direkt till utbildningsanordnarna.
Myndigheten för yrkeshögskolan beviljar endast platser där det finns uttalade branschbehov på eftergymnasial nivå.
Arbetsförmedlingen genomför endast kortare arbetsmarknadsutbildning för att rusta arbetssökande.
En kompetensförsörjningsrapport har sammanställts
för alla FA-regioner (funktionella analysregioner)
och län i Småland. Det är ett av många kunskapsunderlag som finns att tillgå för utbildningsplanering
på kort och lång sikt och som är en viktig källa för
kompetensplattformsuppdraget.
Arbetsförmedlingen har en branschstrateg inom
marknadsområde Småland som samordnar arbetet i
de branschråd som finns. Inom Trästrategi Småland
finns en kompetensförsörjningsgrupp där Regionförbundet medverkar i arbetet med att ta fram en
branschanalys över kommande rekryteringsbehov.
Validering av arbetssökandes kompetens är ett viktigt led i att bättre kunna matcha arbetssökande med
arbetslivets behov av arbetskraft.

födda och koppla den till personens yrkesbakgrund och erfarenheter
Detta diskuteras i rektorsnätverket för vuxenutbildning och genomförs i olika grad i kommunerna.
Kunskaper i svenska språket är i många fall avgörande för att få ett arbete. Utökad SFI och yrkessvenska i samband med praktik eller ingångsjobb är
nödvändiga framgångsfaktorer för att snabba på integrationsprocessen. Arbetsförmedlingen är ansvarig
myndighet tillsammans med kommunerna.
√√ Förbättra möjligheterna att överföra examina och yrkeskompetens mellan länder
EQF (European Qualification Framework) är ett
verktyg för att jämföra nivåerna på utbildningar/
certifikat/kvalifikationer mellan europeiska länder.
EQF ska göra det lättare för arbetsgivare, enskilda
personer och EU:s medlemsländer att jämföra kvalifikationer. Detta ska även underlätta för enskilda
både att studera och arbeta i olika länder. Myndigheten för yrkeshögskolan är nationell samlingspunkt
och har till uppgift att, tillsammans med andra
berörda myndigheter, stödja och styra kopplingen
mellan vårt nationella utbildningssystem och EQF.
Regionförbundet följer det arbetet.
ATTRAKTIVITET SOM KONKURRENSFÖRDEL

√√ Bygga ut kollektivtrafiken och anpassa den
till studie- och arbetspendling
Länstrafiken följer hela tiden pendlingsmönster och
behov för att optimera kollektivtrafiken. Inomregionala tågförbindelser och bussar utnyttjas i hög grad.

√√ Förebygga och motverka all diskriminering
på arbetsmarknaden
Vid hantering och beviljande av projektmedel beaktas alltid frågan om diskriminering. Förebyggande
och motverkande av diskriminering är också huvudsyfte i flera projekt. I alla sammanhang påpekar
Regionförbundet att alla är en resurs och att olikheter berikar och utvecklar.
√√ Förbättra svenskundervisningen till utlands-
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Internationell samverkan | Nya relationer med omvärlden
Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha en internationell konkurrenskraft
samt vara öppet för och engagerat i internationella relationer
inom såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället och de politiska mötena.”
Delmål
• EU-orienteringen i form av projektinriktat arbete med mellanstatlig bas ska öka.
• Användandet av EU:s program och projektmedel ska öka.
• Antalet utländska företagsinvesteringar och företagsetableringar ska öka.
• Antalet utländska besökare ska öka.
• Det internationella samarbetet mellan samhälle,
högskola/forskning och näringsliv liksom inom
kultur- och föreningsliv ska vidareutvecklas och
intensifieras.
Vad har hänt?
Det som har hänt i världen under de senaste sex
åren 2008–2013, och hur det har påverkat länder och
regioner, visar hur viktigt det internationella perspektivet har blivit. Finanskriser i USA och Europa,
liksom lågkonjunkturer inom olika branscher avlöser
varandra och konjunkturcyklerna blir allt mer oförutsägbara.
Den snabba utvecklingen inom tillväxtmarknader
förmedlas omgående via media och får konsekvenser för oss alla. När Sveriges bilindustri kämpar för
sin överlevnad är det kinesiska bilföretag som är
beredda att investera och ändra ägarbild. Kinas betydelse för världsekonomin, och för våra egna företag,
ökar i rask takt. Inom EU har spåren av finanskrisen 2008–2009 och därpå följande lågkonjunkturer
medfört att ett flertal länder hamnat på ekonomiskt
obestånd och blivit tvungna att be om finansiell
hjälp från övriga EU-länder. Världens länder och
marknader blir alltmer sammanflätade och beroende
av varandra.

Vi måste också vara beredda på att själva förändra
våra strukturer om och när det behövs. Vi måste
kunna hitta nya former för samarbeten både regionalt, nationellt och internationellt för att kunna vara
med i den snabba förändring som vår värld befinner
sig i.
Vi måste fortsätta att bygga och vårda långsiktiga
relationer med partners både här hemma och långt
borta. Nätverksbyggande och partnerskap blir alltmer framgångsfaktorer som ökar i betydelse.
Europa Direkt som finns inom Regionförbundet har
genom sin verksamhet kunnat öka kunskapen och
intresset för Europeiska Unionen för såväl gymnasieelever och föreningslivet som för medborgaren i
allmänhet. Som viktig aktör för näringslivets frågor
om Europa har EEN (Enterprise Europe Network)
också varit en viktig samarbetspartner för regionen.
En spännande utveckling under de senaste sex åren
är länets och Högskolan i Jönköpings samarbete
inom Småland och Blekinge. Ett gemensamt
Europakontor i Bryssel, och satsningen på ett
gemensamt deltagande på världsutställningen Expo
2010 i Shanghai, har skapat nya kontaktytor och
gemensamma projekt.
Regionens internationella relationer har stärkts under
perioden, särskilt när det gäller regionens samarbete
med vänorten Tianjin i norra Kina. Flera samarbetsavtal mellan Högskolan i Jönköping och universitet
i Tianjin har skrivits och kontakter mellan organisationer inom kultur och näringsliv har skapats genom
möten både i Tianjin och i regionen.
Regionens deltagande på Emigrationsmässan,
Emigrations Expo, i Holland de senaste sex åren har
visat goda resultat när det gäller att attrahera holländska emigranter till vår region.

För Jönköpings län betyder det många saker. Vi
måste bli bättre på omvärldsbevakning för att känna
till vad som händer och vad det betyder för oss.
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Lägesrapport för prioriterade åtgärder
TILLGÄNGLIG INTERNATIONELL KOMPETENS

√√ Stötta länets kommuner och landsting i
internationella frågor, med projektverksamhet och med information om EU:s olika
program
I samband med att Regionförbundets handlingsprogram för internationell samverkan blev klart i slutet
på 2009, startades också ett nätverk för internationell
samverkan, tillsammans med länets kommuner och
landsting. Handlingsprogrammet ligger som grund
för samarbetet.
Regionförbundet har även startat ett mottagningsnätverk för kommuner och landsting i syfte att
förbättra mottagandet av utländska personer som vill
flytta till regionen.
Brysselkontoret Småland Blekinge

Den 1 april 2010 startade ett förnyat samarbete
mellan Smålandslänen och Blekinge om ett gemensamt Europakontor i Bryssel. Syftet med Småland
och Blekinges samarbete är att verka för en hållbar
utveckling och tillväxt i regionen. Med en tydlig och
stark närvaro i Bryssel vill vi öka vår konkurrenskraft på en internationell arena.
Samarbetets övergripande mål är att främja medlemmarnas verksamhet och ekonomiska intressen
i EU. Bakom Småland Blekinge (South Sweden)
står Regionförbunden i Kalmar län, Jönköpings län,
Blekinge och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska
Högskola. I huvudsak kommer Brysselkontorets
arbete framöver att fokusera på:
• Information och kunskapsspridning
• Intressebevakning och påverkan
• Programbevakning och finansieringsformer
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√√ Initiera, stötta och samordna projekt med
EU-finansiering
EU:s politik för regional utveckling, den europeiska
sammanhållningspolitiken, har som målsättning
att bidra till ekonomisk och social sammanhållning
inom EU. Syftet är att minska regionala skillnader
och ojämlikheter mellan människor. Det främsta
instrumentet för att uppnå detta är strukturfonderna, som utgör en tredjedel av EU:s budget.
Jönköpings län ingår i NUTS II-området Småland och Öarna tillsammans med Kronobergs och
Kalmar län samt Region Gotland. Småland och
Öarna omfattar tillsammans 34 kommuner samt 800
000 invånare. Till området har 1,2 miljarder kronor
fördelats under programperioden 2007–2013, 607
miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) samt 623 miljoner kronor från
Europeiska socialfonden (ESF). För programperioden 2007–2013 är i princip samtliga medel är
beslutade.
Under 2013 har nytt regionalfondsprogram arbetats
fram i Småland och Öarna för programperioden
2014–2020. Tilldelningen till området är drygt 660
miljoner kronor. De valda insatsområdena är innovation och forskning, informationsteknologi, att stärka
små och medelstora företag samt energieffektivisering. Programmet för Europeiska socialfonden kommer att arbetas fram under 2014.
Regionförbundet Jönköpings län jobbar mycket
aktivt med initiering av projekt och målsättningen
är att integrera det regionala utvecklingsarbetet med
strategierna inom ramen för EU:s program. Länet
har en hög utväxling av EU-medel inom ramen för
strukturfondsprogrammen.

47

Europeiska socialfonden, ESF

Europeiska socialfonden är inriktad på att motverka
och förhindra arbetslöshet, att utveckla det mänskliga kapitalet samt på integrationen på arbetsmarknaden. Inom ramen för socialfonden har en utlysning
ägt rum under 2013. Utlysning gällde enbart förstudier, varav några exempel ges nedan.
Hela kedjan (Programområde 2 – individer i utanförskap)

Kvinnor och män med funktionsnedsättning och
människor med utländsk bakgrund får trots
kompetens och förutsättningar inte arbete. Myndigheternas stöd och rehabiliteringsinsatser räcker inte
ända fram. Forskning och tidigare projekt visar på
brist i samverkan mellan myndigheter liksom mellan
myndigheter och företag. Syftet med förstudien är att
kartlägga behov hos målgruppen, arbetslösa kvinnor
och män 16–64 år, och arbetsgivare som leder till en
ansökan om ett genomförande-projekt. Resultatet
ska på lång sikt medföra att arbetslösa får arbete och
blir självförsörjande.
RUSta (Programområde 2 – individer i utanförskap)

Förstudien ska identifiera möjligheterna till att
förstärka och utveckla samverkan mellan aktörer som verkar för minskat utanförskap och ökad
anställningsbarhet för unga, personer med utländsk
bakgrund och personer med funktionsnedsättning
inom Jönköpings län. Mer specifikt är ambitionen att
utvidga Kompetensplattformen med arbetsförsörjningsåtgärder i syfte att bättre kunna sammanlänka
utbildningsinsatser med arbetsmarknadens behov
samt att kunna möta de olika målgruppernas behov.
Asp IT (Programområde 2, utanförskap)

Projekt Asp IT vill visa att med anpassad studiegång
med tydlig struktur, specialutbildade lärare och
specialpedagog kan ungdomar med Aspergers syndrom och ett IT-intresse tillgodogöra sig undervisning och utbildning.
Ingjuta (Programområde 2, utanförskap)

Projektet Ingjuta avser att skapa en process, där invandrarens och ungdomars kunskap och erfarenhet
möter gjuteri- och industrinäringens krav på yrkeskunnande för anställning.
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Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF

Under 2013 har inga nya projekt beviljats på grund
av att medlen är upparbetade och programperioden
löper mot sitt slut (senaste beslutsmöte ägde rum i
december 2012).
√√ Arbeta för att länet ansluts till informationsnätverket Europa Direkt
Under 2008 påbörjades arbetet med planerna att
ansluta länet till Europa Direkt och från och med
den 1 januari 2009 finns ett kontor med Regionförbundet som värdorganisation. Ett nytt avtal ingicks
från 2013 med EU-kommissionen för perioden fram
till och med 2017. Under 2013 var större delen av
verksamheten riktad mot länets skolungdomar och
temaföreläsningar har genomförts på flera av länets
skolor. Vissa aktiviteter har också gjorts som förberedelser inför EU-valet i maj 2014.
KUNSKAPSUTBYTE OCH SAMARBETE

√√ Utarbeta ett handlingsprogram för internationell samverkan.
Under hösten 2009 blev Regionförbundets handlingsprogram för internationell samverkan klart och
finns nu som ett styrdokument för verksamheten.
Det internationella handlingsprogrammet ligger till
grund för Regionförbundets arbete. De prioriterade
fokusmarknaderna har i princip varit oförändrade
sedan handlingsprogrammet upprättades.
Nederländerna

Under 2008–2013 har Regionförbundet årligen svarat för en samlingsmonter för hela länet på en
emigrationsmässa i Utrecht. Resultatet hittills har varit ett stort antal intresseanmälningar från mässbesökare som vill emigrera till Jönköpings län. Deltagandet på emigrationsmässan är en åtgärd kopplad till
den utmaning länet har när det gäller att klara både
framtida kompetensförsörjning och vända negativa
inflyttningstrender.
Under hösten 2010 genomförde Internationella
Handelshögskolan i Jönköping en utvärdering av
mässdeltagandet. Resultatet visade bland annat att
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länet under en tvåårsperiod hade en inflyttning på
cirka 40 holländska medborgare, vilka genererade en
skatteintäkt på cirka 1,3 miljoner kronor. Under de
sex åren har också relationerna med Holland stärkts
tack vare goda kontakter till ambassad och handelskammare både i Holland och i Sverige.
Tyskland

Regionförbundet är sedan 2008 medlem i Tysk–
Svenska Handelskammaren, som med sina drygt 50
medarbetare är den största utländska handelskammaren i Sverige. Samarbetet skapar möjligheter framförallt för näringslivet att ta del av aktiviteter och
nätverk i Sverige och Tyskland.
Vi har under åren deltagit i olika arrangemang på
Tysk–Svenska Handelskammaren i Stockholm och
på Sveriges ambassad i Berlin. Genom Regionförbundets medlemskap i Tysk–Svenska Handelskammaren har vi kunnat förmedla kontakter till kommuner i länet, vilket bland annat resulterat i en mycket
uppskattad studieresa till Tyskland för att studera
byggnation av energisnåla och ekologiskt byggda
trähus samt andra kontakter och möten under åren.
Kina

Hösten 2011 deltog en dansgrupp från Tianjin på
invigningen av kulturhuset Spira. Som ett led i
uppmärksamheten av 20-årsjubiléet av samar-betet
mellan Jönköpings kommun och Tianjin besökte en
ungdomsdansgrupp Jönköping under augusti 2013.
Kontakter har också knutits med städerna Groningen
och Åbo, som är vänorter till Tianjin, för att diskutera
närmare samarbete i framtiden.
Under hösten 2011 genomfördes en resa för att introducera den nya politiska ledningen för Jönköpings
län och för att flytta fram positionerna när det gäller
samarbetet inom utbildning, näringsliv och speciellt
miljöteknik. Resan gick också till Shanghai, där ett möte
för länets företag i Shanghai arrangerades tillsammans
med Sveriges generalkonsulat och Exportrådet.
√√ Kartlägga regionens internationella kontakter inom olika sektorer och områden.
I samarbete med Landstinget har Regionförbundet gjort
en kartläggning av regionens internationella, ickekommersiella kontakter inom olika sektorer och områden.
Denna kartläggning har också utgjort en del av grunden
för det internationella handlingsprogrammet.

Åren 2008–2013 har samarbetet mellan Jönköpings län
och staden Tianjin i norra Kina utvecklats starkt. Bland
annat har ett samarbetsavtal träffats mellan Hälsohögskolan i Jönköping och Tianjin Medical University,
gällande utbyte inom forskning och utbildning.

EN GLOBAL FÖRETAGSAMHET

Under åren har också fördjupade handlingsplaner mellan Tianjin och Jönköpings län skrivits. Områden som
definierats som speciellt intressanta för samarbete är
logistik, hälsa, industri, kultur samt utbyte inom skola
och offentlig sektor. Exempel på aktiviteter är resan
till World Expo i Shanghai 2010 där över 100 representanter från offentlig sektor, näringsliv och högskola
från Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län
deltog. Utöver detta har ett antal resor genomförts till
Tianjin med representanter från både näringsliv och
offentlig sektor. Ett antal delegationer från Tianjin
har besökt Jönköping. Bland annat arrangerades en
samlingsmonter för Tianjin Eco City på Elmia World
Bioenergy i maj 2010.

Från att har varit projektverksamhet blev Location
Scandinavia, numera Invest Region Jönköping, från
och med den 1 januari 2009 ordinarie verksamhet,
som en operativ del under internationaliseringsområdet inom Regionförbundet. Detta ger regionen
bättre möjligheter att arbeta långsiktigt med utländska investeringar och etableringar.
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√√ Vidareutveckla Location Scandinavia som
regional kontakt för utländska investeringar
och etableringar

2009 skrevs ett uppgraderat samarbetsavtal med
Invest Sweden, med syfte att skapa ett närmare
samarbete med mer insyn och påverkansmöjlighet
för länet. Under de senaste fem åren har ett antal
förfrågningar bearbetats och sammanlagt har cirka
25 utländska företag etablerat sig i regionen.
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Angelägna åtgärder
TILLGÄNGLIG INTERNATIONELL KOMPETENS

√√ Delta i gemensamma SydSam-projekt
Under 2008 och 2009 har SydSam-arbetet genomgått en kraftig förändring i riktning mot en mindre
organisation. Den mer formella organisationen med
stämma, styrelse, beredningar och kansli har bytts ut
mot en nätverksorganisation med en mindre styrelse
och med ett årsvis ambulerande kansli mellan ingående regioner. Bland uppgifterna för nätverksorganisationerna finns infrastrukturfrågor samt kommande
sammanhållningspolitik inom EU.
√√ Nyttja SydSams Brysselkontor och övriga
internationella möjligheter
Som en konsekvens av det förändrade SydSam-arbetet startade den 1 april 2010 ett förnyat samarbete
mellan Smålandslänen och Blekinge om ett gemensamt Europakontor i Bryssel där även lärosätena i
regionerna deltar. Ambitionen är att göra arbetet i
Bryssel betydligt mer kopplat till medlemsorganisationerna än vad som tidigare var fallet. Den 30 juni
2010 invigdes det nya Europakontoret för Småland
och Blekinge. Som ett nästa steg har årliga handlingsplaner skrivits och ett antal arbetsgrupper har
bildats inom olika områden.

EN GLOBAL FÖRETAGSAMHET

√√ Stötta och stimulera till fler utländska etableringar och investeringar i regionen
Under de senaste sex åren har samarbetet mellan regionen och Invest Sweden utvecklats genom gemensamma projekt, besök och möten i regionen, vilket
har ökat kunskapen om utländska investeringar och
etableringar samt skapat nya kontaktytor och nätverk
i olika länder. 2012 gick Regionförbundet för länet
med i ett logistikprojekt, initierat av Invest Sweden,
med syfte att attrahera utländska investeringar utifrån de utmärkta logistiklägen vi har i Sverige.
√√ Fortsätta den offensiva satsningen på besöksnäringen med Smålands Turism som
huvudman
Besöksnäringen fortsätter att utvecklas mycket
positivt med både fler nationella som internationella
gäster. Allt tyder på att näringen kommer att få en
allt större betydelse för länet vad gäller ekonomi och
sysselsättning. Läs mer under avsnittet om näringslivsområdet.

KUNSKAPSUTBYTE OCH SAMARBETE

√√ Stötta och stimulera till ett ökat internationellt student- och kunskapsutbyte
I det internationella handlingsprogrammet är utländska studenter utpekade som en av de viktigaste
målgrupperna att arbeta med framöver. Ett antal
utländska studenter har engagerats för att medverka i olika seminarier och möten som syftar till att
utarbeta en plan för hur vi kan hitta en långsiktig
samverkan med Högskolan inom detta område.
√√ Ta tillvara EU:s sjunde ramprograms möjligheter till forskningssamarbete
Högskolan i Jönköping är aktiv i flera EU-finansierade
forskningssamarbeten.
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1

Regionförbundets ordförande har ordet
2013 har varit ett planernas
och strategiernas år. I juni
fastställde Regionstyrelsen den
regionala utvecklingsstrategin,
RUS, för Region Jönköping.
Inom de strategiska områdena
ska handlingsplaner nu se till
att det vi är överens om ska
göras blir gjort, och det
arbetet tar fart på allvar 2014.

Likaså skrev vi tillsammans med övriga regionförbund i Småland och Gotland fram ett nytt
regionalt strukturfondsprogram för investeringar i
tillväxt och sysselsättning för perioden 2014–2020.
Under hösten fastställde Regionstyrelsen även förslaget till regional transportplan för Jönköpings län för
planeringsperioden 2014–2015. Parallellt med denna
har Trafikverket arbetat fram ett förslag till nationell
plan. Regionförbundet har aktivt följt och deltagit i
detta arbete och på ett tydligt sätt lyft fram behoven
hos länets järnvägssystem. I förslaget till nationell plan
finns planerade åtgärder både på Jönköpingsbanan
och Y:et (Värnamo–Vaggeryd–Nässjö/Jönköping).
Götalandsbanan är en strategisk utvecklingsfråga för
Jönköpings län, och Regionförbundet har under året
tillsammans med Jönköpings kommun och andra
berörda kommuner och regioner på olika sätt lobbat
och jobbat för att hela Götalandsbanan ska planeras
och byggas.
Som kunde förutses redan i slutet av 2012 har 2013
delvis präglats av en svag konjunktur. Regionförbundets initiativ att avsätta projektpengar för kompetensutveckling för anställda har därför varit välkommet

och medverkat till att företagen har kunnat stärka sin
kompetens och konkurrenskraft och att arbetstillfällen har kunnat räddas.
Företagsjouren har även under 2013 medverkat till
att ett antal företag i länet har räddats och arbetstillfällen säkrats.
Det ekonomiska resultatet för 2013 resulterade i ett
överskott på 1,6 miljoner kronor. Resultatet ligger
därmed glädjande nog i samma nivå som föregående
år och ger goda förutsättningar för ett balanserat
resultat även 2014.
Efter den kraftiga resultatförbättring som gjordes
2012 har Regionförbundets ekonomiska situation
varit stabil. Överskottet på 1,6 miljoner kronor kan i
stort sett hänföras till området regional utveckling.
Även den primärkommunala nämndens verksamhet inom området kommunal utveckling har under
2013 fortsatt att utvecklas. För området finns ett litet
överskott, och detta innebär att samtliga fyra verksamhetsår för denna del av verksamheten kunnat
uppvisa ekonomisk balans.
Nu lägger vi verksamhetsåret 2013 till handlingarna
och ser fram emot ett 2014 i förändringens tecken.
Arbetet med att bilda region i Jönköpings län pågår
för fullt och från 1 januari 2015 har länet en ny kraftfull organisation med samlat ansvar för hälso- och
sjukvård samt regional utveckling och tillväxt. 2014
blir därmed Regionförbundets sista verksamhetsår.
Den 31 december ska organisationen vara avvecklad
och verksamhet och personal överflyttad till den nya
regionkommunen Region Jönköpings län.

Bengt Dahlqvist
Ordförande i Regionförbundet Jönköpings län
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Regionförbundets verksamhet

Uppdrag och verksamhet
Regionförbundet är den politiska arenan för samverkan 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, konkurrenskraft och sysselsättning samt skapar bästa möjliga
förutsättningar för länets invånare att kunna leva ett
gott liv.

Regional och kommunal utveckling
Regionförbundets verksamhet omfattar två verksamhetsgrenar – regional utveckling och kommunal
utveckling.
Inom regional utveckling finns fem strategiska utvecklingsområden: livsmiljö och attraktivitet,
näringsliv, kommunikationer, internationell samverkan samt arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

6

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

Regional utvecklingsplanering
I det regionala utvecklingsansvaret för Regionförbundet 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 därmed är ett viktigt styrinstrument i
verksamheten.
Regionförbundet har även ansvaret för den övergripande planeringen och prioriteringen av länets transportinfrastruktur 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 medlemmarnas intressen i länsgemensamma frågor.
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Organisation
Regionstyrelsen är Regionförbundets beslutande
församling. Den består av 33 ledamöter och 33 ersättare från länets kommuner och landsting. Styrelsen
sammanträder fem gånger om året.

Verksamheten är organiserad i två avdelningar: Regional utveckling, som styrs politiskt av Regionstyrelsen och Kommunal utveckling, som styrs av PKN
(Primärkommunala nämnden).

Regionstyrelsen har ett arbetsutskott, som bland annat ska bereda styrelseärenden, samt en primärkommunal nämnd. Den operativa verksamheten leds av
regiondirektören. Politiska beredningar tillsätts vid
behov.

Styrelse

Arbetsutskott

Regiondirektör

Stab
Information, Ekonomi, Administration

Regional utveckling

Kommunal utveckling

Livsmiljö och attraktivitet
Kommunikationer
Näringsliv
Arbetsmarknad och
kompetensförsörjning
Internationell samverkan

FoUrum – utvecklingsplattform
för socialtjänsten
Kurs och konferens
Utbildning till och med
gymnasienivå
Miljösamverkan f
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Primärkommunal
nämnd
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Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län, januari 2013
Regionstyrelsen är Regionförbundets högsta beslutande församling och består av 33 ledamöter
samt 33 ersättare.
Ordinarie ledamöter
Lennart Bogren (C), Landstinget
Tommy Bohman (S), Vetlanda kommun
Bengt Dahlqvist (M), Vaggeryds kommun
Nils-Erik Davelid (FP), Jönköpings kommun
Ilan DeBasso (S), Jönköpings kommun
Mia Frisk (KD), Landstinget
Björn Fälth (SD), Vetlanda kommun
Ulla Gradeen (S), Värnamo kommun
Anders Gustafsson (M), Landstinget
Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö kommun
Anders Hulusjö (KD), Jönköpings kommun
Lars Isaksson (S), Landstinget
Henrik Jansson (M), Mullsjö kommun
Arijana Jazic (S), Aneby kommun
Hans-Göran Johansson (C), Värnamo kommun
Marie Johansson (S), Gislaveds kommun
Bo Kärreskog (S), Landstinget
Ersättare
Margareta Andersson (KD), Nässjö kommun
Kajsa Carlsson (MP), Landstinget
Lynn Carlsson (S), Jönköpings kommun
Gunnel Elg (KD), Vaggeryds kommun
Tomas Erazim (M), Eksjö kommun
Marcus Eskdahl (S), Landstinget
Britt-Marie Glad (S), Jönköpings kommun
Gottlieb Granberg (M), Värnamo kommun
Jimmy Henriksson (FP), Aneby kommun
Gunilla Hjelm (C), Vetlanda kommun
Etelka Huber (MP), Nässjö kommun
Klas Håkansson (M), Vetlanda kommun
Maria Hörnsten (S), Landstinget
Agneta Johansson (S), Landstinget
Carina Johansson (C), Gislaveds kommun
Peter Jutterström (M), Jönköpings kommun
Anders Karlgren (M), Landstinget
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Elin Rydberg (S), Jönköpings kommun (Tjänstledig
1/5-31/12)
Diana Laitinen Karlsson (S), Eksjö kommun
Alexander Lowejko (V), Nässjö kommun
Anna-Carin Magnusson (S), Landstinget
Lars-Åke Magnusson (KD), Gnosjö kommun
Ann-Mari Nilsson (C), Jönköpings kommun
Niclas Palmgren (M), Gislaveds kommun
Anders Pansell (KD), Landstinget
Esse Petersson (FP), Landstinget
Birgit Sievers (MP), Jönköpings kommun
Lilian Sjöberg-Wärn (M), Landstinget
Malin Wengholm (M), Landstinget
Thomas Werthén (M), Habo kommun
Anders Wilander (M), Tranås kommun
Bo Zander (S), Nässjö kommun
Carina Ödebrink (S), Landstinget

Agneta Karlsson (M), Gislaveds kommun
Anders Karlsson (S), Tranås kommun
Jarl Karlsson (S), Habo kommun
Marcus Kauppinen (S), Gnosjö kommun
Erik Lagärde (KD), Landstinget
Eva Lundemo (C), Landstinget
Per-Olov Norlander (M), Landstinget
Kent Oskarsson (S), Mullsjö kommun
Lena Persson (S), Sävsjö kommun
Urban Persson (M), Landstinget
Camilla Rinaldo-Miller (KD), Värnamo kommun
Magnus Rydh (S), Jönköpings kommun
Håkan Sandgren (S), Landstinget
Elisabeth Töre (V), Jönköpings kommun
Anna-Karin Yngvesson (KD), Landstinget
Kristina Winberg (SD), Jönköpings kommun
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Primärkommunala nämnden, januari 2013
Till Regionstyrelsen finns en särskild primärkommunal nämnd för att utveckla och samordna primärkommunal verksamhet inom FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten samt Miljösamverkan f, liksom inom
områdena kurs och konferens samt utbildning till och med gymnasienivå.
Ordinarie ledamöter
Hans-Göran Johansson (C), Värnamo kommun
Marie Johansson (S), Gislaveds kommun
Stefan Gustafsson (KD), Sävsjö kommun
Anders Wilander (M), Tranås kommun

Bo Zander (S), Nässjö kommun
Mats Green (M), Jönköpings kommun
Berry Lilja (S), Vaggeryds kommun

Ersättare
Tommy Bohman (S), Vetlanda kommun
Lars-Erik Fälth (C), Aneby kommun
Henrik Jansson (M), Mullsjö kommun
Börje Malmborg (KD), Gislaveds kommun

Arne Ottosson (M), Gnosjö kommun
Gunnar Pettersson (S), Habo kommun
Eva-Lena Österljung (S), Eksjö kommun
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3

Förvaltningsberättelse med ekonomisk analys

Övergripande bedömning

Verksamhetens intäkter

Årsredovisningen för Regionförbundets verksamhet
omfattar regional utveckling (Regionstyrelsen) och kommunal utveckling (Primärkommunala nämnden, PKN).
Det ekonomiska resultatet för 2013 resulterade i ett
överskott på 1,6 miljoner kronor. Resultatet ligger
därmed i samma nivå som föregående år. Efter den
kraftiga resultatförbättring som gjordes 2012 har
Regionförbundets ekonomiska situation varit stabil.
För det första halvåret 2013 redovisades ett överskott
på 0,5 miljoner kronor och helårsresultatet blev något
bättre än förväntat.

Medlemsavgifterna från länets kommuner och från
Landstinget ökade med drygt 2 miljoner kronor
utöver indexuppräkning som följd av den höjning
som beslutades i budgetarbetet inför 2013. Detta
beslut togs i början av 2012 och grundade sig på den
obalans i ekonomin som fanns i 2010 och 2011 års
bokslut och där vissa beslutade kostnadsposter inte
finansierats via motsvarande höjning av medlemsavgifterna. Enligt förbundsordningen står kommunerna för 2/3 och Landstinget för 1/3 när det gäller
avgiften till den del av verksamheten som ligger under
Regionstyrelsen.

Överskottet på 1,6 miljoner kronor kan i stort sett
hänföras till regional utveckling. För kommunal utveckling finns ett litet överskott och detta innebär att
samtliga fyra verksamhetsår för denna del av verksamheten kunnat uppvisa ekonomisk balans.

Medlemsavgiften till den Primärkommunala nämndens ansvarsområde betalas fullt ut av kommunerna
och har enbart indexuppräknats mellan åren. Fördelningen mellan länets kommuner bygger på skattekraften i respektive kommun.

Liksom 2012 har en allmän återhållsamhet på
kostnadssidan och ett lågt utfall för köpta tjänster
för den del av verksamheten som finansieras via
medlemsavgifter begränsat kostnadsutfallet. Höga
ränteintäkter som följd av god likviditet och ett
aktivt arbete med ränteplaceringar har trots ett lågt
ränteläge också bidragit till det positiva resultatet.
Den höjning av medlemsavgifterna som beslutades i
2013 års budgetarbete har också lagt en grund till ett
bestående stabilt ekonomiskt läge.

En stor del av 2013 års intäkter avser projektmedel
som tagits i anspråk under året. De projektmedel
som förbrukats består både av nya projektmedel som
erhållits under 2013 och av gamla projektmedel som
tidigare erhållits i form av förskott och som funnits
reserverade i balansräkningen vid årets ingång.

Regionförbundets projektverksamhet har varit omfattande inom såväl regional- som kommunal utveckling.
Projektverksamheten har i stort sett kunnat bedrivas
via erhållna projektmedel och därmed uppstår ett
nollresultat för denna del av verksamheten. Inom
kommunal utveckling utgörs större delen av verksamheten av projektverksamhet, medan projektverksamheten inom regional utveckling utgör knappt hälften
om man ser till omsättningen i kronor. Som följd av
den ökade projektverksamheten har Regionförbundets omsättning under året ökat med 17 procent till
67,7 miljoner kronor.
I och med överskottet 2013 ökar det egna kapitalet
till 22,5 miljoner kronor. Regionförbundets underskott åren 2010 och 2011 innebar en minskning av
det egna kapitalet med sammanlagt 6 miljoner kronor och överskotten 2012 och 2013 har bidragit till
att en stor del av det egna kapitalet återställts.
10

Utöver projekt som bedrivs i egen regi finansierar
Regionförbundet projekt där andra organisationer
är projektägare. De projektmedel som nyttjats under
2013 kommer huvudsakligen från Landstinget, Tillväxtverket, EU, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner
och Landsting samt från länets kommuner.
Totalt sett är verksamhetens intäkter betydligt högre
än budgeterat. Detta beror på att omfattningen av
projektverksamheten är svår att i förväg förutse och
tidpunkten då projektmedel erhålls och tas i anspråk
kan oftast inte fastställas när budgeten beslutas. Motsvarande avvikelse från budgeterat belopp finns på
kostnadssidan.
Ränteintäkterna uppgår till drygt 1,6 miljoner kronor.
Större delen av de likvida tillgångarna har under året
varit placerade i bundna ränteplaceringar. Även om
det allmänna ränteläget varit lägre än föregående år
har ränteintäkterna blivit högre än förväntat som följd
av att likviditeten varit god och genom avkastning på
tidigare gjorda placeringar som bundits i det högre
ränteläge som rådde under 2012.
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Verksamhetens kostnader
Kostnaderna för personal består dels av personer som
är tillsvidare- och visstidsanställda av Regionförbundet;
dels av inhyrd personal som har sin grundanställning
i andra organisationer (främst länets kommuner).
Personalkostnaderna för den del av verksamheten som
avser projektverksamhet har ökat under året. Denna
kostnadsökning påverkar inte det ekonomiska resultatet
eftersom det finns motsvarande intäktsökning i projektverksamheten.
All verksamhet bedrivs i förhyrda lokaler. Under 2013
ökade kostnaderna något eftersom projektverksamheten inom kommunal utveckling successivt ökat i
omfattning de senaste åren och som följd av detta blev
det under 2013 full hyreseffekt för det byte av lokaler
som gjordes under 2012.
Under 2012 erhölls en återbetalning från AFA Försäkring. Någon återbetalning har inte varit aktuell för
Regionförbundets del under 2013, men enligt preliminärt besked skulle det kunna vara aktuellt med en ny
återbetalning under 2014.
En osäkerhet har under en längre tid funnits i den
fordran som finns på Länsteknikcentrum i form av ett
aktieägartillskott från 2011. Efter besked om att detta
aktieägartillskott sannolikt inte kommer att återfås har
en nedskrivning av hela beloppet gjorts och resultatet
har därmed belastats med 437 000 kronor. En nedskrivning av Regionförbundets förlagsinsats i Kreditgarantiföreningen har dessutom gjorts med 50 000
kronor. Den återstående förlagsinsatsen på 450 000
kronor beräknas att återfås när föreningen avvecklas,
vilket är tänkt att ske under 2014.
Efter besked från pensionsförvaltaren KPA har
pensionsskulden uppräknats med ett engångsbelopp
på 560 tusen kronor. Denna kostnad är av engångskaraktär och är en följd av sänkt diskonteringsränta (så
kallad Ribs-effekt). Räntan är en av komponenterna i
beräkningen av det framtida pensionsåtagandet och när
ränteläget långvarigt ligger på en låg nivå måste skulden
räknas upp mer än när räntan ligger på en normal nivå.

Utöver den projektverksamhet som finansieras med
landstingsmedel har utbetalningar på 15,3 miljoner kronor verkställts av statliga projektmedel (1:1-anslaget).
Dessa utbetalningar ligger utanför Regionförbundets
ekonomiska redovisning och ingår därför inte i resultatoch balansräkningen. Maximalt anslag som varit möjligt
att utnyttja i form av utbetalningar uppgår till 16,3 miljoner kronor. Under 2013 har Regionförbundet fattat
beslut som uppgår till 15,3 miljoner kronor avseende
projekt inom ramen för detta anslag.

Likviditet
Likviditeten är fortsatt mycket god. De likvida medlen uppgick den 31 december 2013 till 57,1 miljoner
kronor. Av dessa var 43,5 miljoner kronor placerade i
korta räntebärande produkter i enlighet med gällande placeringspolicy. Sedan föregående årsskifte har
likviditeten ökat med 6,8 miljoner kronor. Den goda
likviditeten beror till viss del på att projektmedel i
många fall utbetalas som förskott och då finns i
balansräkningen i avvaktan på att de ska tas i anspråk
för beslutade projektändamål.

Väsentliga personalförhållanden
Medelantalet anställda var 30,3 under 2013.
Ökningen från föregående år då medelantalet
anställda var 26,8 beror på att fler visstidsanställda arbetat i projekten inom kommunal utveckling. Antalet
män uppgick till 10,7 och antalet kvinnor till 19,6.
Flera av anställningarna är tidsbegränsade och kopplade till uppdrag. Antalet personer med tillsvidareanställning uppgick vid årsskiftet till 18.
Medelantalet anställda inom verksamhetsområdet
regional utveckling uppgick 2013 till 17,3. Motsvarande värde för kommunal utveckling (PKN:s
ansvarsområde) uppgick till 13,0. Utöver de anställda
fanns det vid årsskiftet 40 personer sysselsatta med
olika tjänstgöringsgrad inom detta verksamhetsområde. Dessa personer var inhyrda från länets kommuner, landsting och högskola.

Nedskrivningarna och Ribs-effekten redovisas som
finansiella kostnader i resultaträkningen.
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Sjukfrånvaron hos de anställda är relativt låg. Den
totala sjukfrånvaron i relation till sammanlagd
arbetstid uppgår till 3 procent, vilket är något högre
än föregående år. Andelen av sjukfrånvaron som
avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60
dagar eller mer uppgår till 57 procent (69 procent
föregående år). Det bör noteras att eftersom antalet
anställda inte är så många påverkar en enskild långtidssjukskrivning värdena i ganska stor omfattning.

2013 ger minskade ränteintäkter, men de
engångsposter i form av ränteeffekt på pensionsskulden och nedskrivning av aktieägartillskott som belastat 2013 års resultat lär inte förekomma under 2014.

Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 4 procent och
för män till 1 procent.

Vid ingången av 2014 finns inga vakanser på personalsidan. Vid full bemanning under hela året blir
personalkostnaderna något högre än under 2013,
men detta ryms inom 2014 års budget.

I åldern 20-29 år uppgår sjukfrånvaron till 0 procent;
i åldern 30-49 år till 3 procent och i åldern över 50 år
till 4 procent.

Bedömning inför 2014
Det stabila ekonomiska läget 2013 ger goda förutsättningar för ett balanserat resultat även 2014.
Intäkterna i form av medlemsavgifter har indexuppräknats för att täcka avtalseffekter på lönesidan och
förväntad inflation. Ett förväntat lägre ränteläge än

12

Nya projektmedel som förväntas komma under 2014
utgör tillsammans med redan erhållna, förskotterade
projektmedel en bra förutsättning för en omfattande
projektverksamhet även under 2014.

En osäkerhet som kan finnas under 2014 är eventuella omställningskostnader när organisationen i
sin nuvarande form upphör och integreras i den nya
regionkommunen.
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Resultaträkning (tkr)
2013

2012

Budget
2013

18 550

15 800

18 550

2

8 068

4 947

7 500

3
4

2 444
37 242
66 304

2 998
32 351
56 096

3 400
25 940
55 390

5
6
2
7
7

-1 972
-22 371
-8 068
-20 770
-1 749

-1 768
-22 306
-4 947
-19 028
-1 175

-1 750
-18 700
-7 500
-19 500
-1 350

8

-9 918
-64 848

-6 476
-55 700

-7 220
-56 020

1, 9

-304

-352

-370

Verksamhetens
nettoresultat

1 152

44

-1 000

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 582
-1 154

1 623
-147

1 250
-250

Resultat efter
finansiella poster

1 580

1 520

0

Årets resultat

1 580

1 520

0

Not
1
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner
och landsting
Erhållna utnyttjade projektmedel
(från Landstinget)
Försäljning av varor och tjänster
Övriga bidrag och övriga intäkter
Summa verksamhetens
intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader
Köpta tjänster
Kostnadsförda projektmedel
Löner m.m. och sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive
särskild löneskatt
Övriga kostnader
Summa verksamhetens
kostnader
Avskrivningar
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Balansräkning (tkr)

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not
1

2013-12-31

2012-12-31

9

1 049

1 353

11

451
1 500

501
1 854

12

29 242
3 184
8 872
43 500
13 638
98 436

28 288
2 878
5 079
42 500
7 823
86 568

99 936

88 422

20 957
1 580
22 537

19 437
1 520
20 957

5 659
5 659

4 051
4 051

10 468
1 041
13 099
44 264
2 868
71 740

6 555
10 826
3 882
40 334
1 817
63 414

99 936

88 422

Inga

Inga

Inga

Inga

13
14

Summa Tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital

15

Avsatt till pensioner, KPA
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Erhållna, ej beslutade projektmedel
Beviljade, ej utbetalda projektmedel
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

14

2
2
16
17
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Finansieringsanalys (tkr)
2013

2012

66 304
-64 848
1 456

56 096
-55 700
396

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 582
-1 154

1 623
-147

Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet
Ökning av kortfristiga fordringar
Ökning av övriga kortfristiga skulder
Summa

-6 053
8 326
2 273

-23 306
14 891
-8 415

4 157

-6 543

0
50
50

10
0
10

1 608
1 608

589
589

Årets kassaflöde

5 815

-5 944

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

7 823
13 638

13 767
7 823

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar
Netto

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Försäljning/inköp av materiella tillgångar
Nedskrivning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av avsättningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Noter (tkr)

Not 1 Redovisningsprinciper			
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag
(SFS1997:614) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Fordringar			

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.			
			
Anläggningstillgångar			

Materiella anläggningstillgångar avskrivs över den bedömda
ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas:
Datorer med mera
3 år			
Övriga inventarier 10 år			
			
Från och med 2012 kostnadsförs inventarier direkt i de fall
anskaffningsvärdet understiger ett halvt basbelopp.		
			
Leasingavtal			

Regionförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Avtalen överstiger inte en löptid över 3 år.		
Not 2 Projekt inom Regionstyrelsen med
finansiering från Landstinget 			
			
2013-12-31

2012-12-31

Kvarvarande projektmedel vid
			
årets ingång
			
Årets erhållna projektmedel

14 708

17 999

7 500

0

Under året utbetalade
projektmedel

-8 068

-4 947

0

1 656

14 140

14 708

Erhållna, ej beslutade
projektmedel

1 041

10 826

Beviljade, ej utbetalade
projektmedel

13 099

3 882

Summa

14 140

14 708

Återbetalade, ej utnyttjade
projektmedel

Not 4 Övriga bidrag och övriga intäkter
Bidrag för vissa åtaganden har erhållits från Länsstyrelsen
(1 522 tusen kronor) och från Tillväxtverket (700 tusen kronor).
I övrigt utgörs intäkterna av projektmedel från externa finansiärer; i huvudsak Tillväxtverket, EU, Socialstyrelsen, Sveriges
Kommuner och Landsting samt länets kommuner.		
Under 2012 ingår även en återbetalning på 171 tusen kronor av
engångskaraktär som erhållits från AFA Försäkring.		
Not 5 Lokalhyra och fastighetskostnader			
All verksamhet bedrivs i förhyrda lokaler. Kostnadsökningen
2013 beror på att 2013 är det första året med full kostnadseffekt för de lokaler som den Primärkommunala nämnden tog i
anspråk under 2012.
Not 6 Köpta tjänster			
Inom köpta tjänster redovisas inhyrd personal som arbetar i de
olika projekten samt andra tjänster som i huvudsak hör samman
med projektverksamheten.			
			
Not 7 Löner m.m. och sociala avgifter
samt pensionskostnader 			
			
				
Löner och ersättningar
			

2013

2012

-1 456

-1 507

-35

-39

-14 089

-12 855

-4 593

-4 206

Förtroendevalda Regionstyrelsen
Förtroendevalda Primärkommunala nämnden
Övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal

-597

-421

-20 770

-19 028

-1 749

-1 174

-22 519

-20 202

Övriga personalkostnader

Pensionskostnader inklusive särskild
löneskatt
Summa

Not 8 Övriga kostnader			
Kostnaderna för arrangemang avseende kursverksamheten samt
kostnaderna för Brysselkontoret som samfinansieras med andra
regionförbund ingår i övriga kostnader.			

Not 3 Försäljning av varor och tjänster			
Försäljningen består huvudsakligen av kursarrangemang som
			
gjorts på uppdrag av länets kommuner.
Utöver detta ingår även bidrag till Jönköping Academy
(500 tusen kronor) och Swerea (300 tusen kronor).		
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Not 9 Inventarier			
Ingående anskaffningsvärden

2013-12-31

2012-12-31

2 611

2 636

Årets förändringar
– Inköp

0

0

-194

-24

0

0

2 417

2 612

-1 258

-921

– Avskrivningar

-304

-352

– Utrangeringar

194

14

-1 368

-1 259

– Utrangeringar
– Försäljning
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar

Utgående avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

1 049

1 353

Not 13 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter			
I posten ingår förskottsbetalningar avseende hyror m.m. samt
upplupna räntor på fastränteplaceringar. I posten ingår även
fordringar avseende projektmedel som ännu inte blivit aktuella
för fakturering.				
Not 14 Kortfristiga placeringar			
Placerade medel på olika fasträntekonton har löptider från 12 till
15 månader.			
			
2013-12-31
2012-12-31
Swedbank, fasträntekonton
Danske Bank, fasträntekonton

Ingående eget kapital
Utgående eget kapital

Årets inköp
(inklusive utrangeringar)

-194

-24

Årets avskrivningar
(inklusive utrangeringar)

81

-111

255

368

Utgående restvärde enligt plan

Not 10 Finansiella kostnader
Under 2013 har den fordran som avser aktieägartillskott till
LänsTeknikCentrum skrivits ned till 0. Resultatet har därmed
belstats med 437 tusen kronor.
Under 2013 har värdet på förlagsinsatsen i Kreditgarantiföreningen skrivits ned med 50 tusen kronor.
Värdet på Regionförbundets pensionsskuld per 31 december
2013 har höjts med 560 tusen kronor som en engångseffekt till
följd av sänkt Ribs-ränta.
Not 11 Långfristig fordran			
Förlagsinsatser samt medlemsinsats i Kreditgarantiföreningen

2013-12-31

2012-12-31

451

501

451

501

Not 12 Kundfordringar
I fordringarna ingår faktureringen av 2014 års medlemsavgifter
till kommuner och landsting. Motsvarande post finns på kortfristiga skulder, vilket innebär att denna fakturering inte påverkat
årets resultat.
Som kundfordran finns även fakturerade projektmedel mot
Sveriges Kommuner och Landsting på 9,7 miljoner kronor.

18

22 500

36 000

20 000

43 500

42 500

Not 15 Förändring av eget kapital		

Årets resultat
varav Primärkommunala nämnden

7 500

2013-12-31

2012-12-31

20 957

19 437

1 580

1 520

22 537

20 957

Not 16 Övriga kortfristiga skulder			
I övriga kortfristiga skulder ingår faktureringen av 2014 års
medlemsavgifter till kommuner och landsting. Motsvarande post
finns på fordringar, vilket innebär att denna fakturering inte
påverkat årets resultat.
			
Posten innehåller även erhållna projektmedel som ännu inte
förbrukats. Projektmedlen har erhållits från:		
– Tillväxtverket			
– Socialstyrelsen			
– Sveriges Kommuner och Landsting			
– Länsstyrelsen			
– Kommunerna i länet
I posten igår även skatter och arbetsgivaravgift som betalas in
under 2014.			
Not 17 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter			
I posten ingår upplupna pensionskostnader inklusive löneskatt
samt personalens semesterlöneskuld.
			
Not 18 Övriga regionalpolitiska bidrag			
Utanför den ekonomiska redovisningen har Regionförbundet
fattat beslut 2013 om tilldelade medel för regionalpolitiska
bidrag på 15,5 miljoner kronor från statsbudgetens anslag 1:1
Allmänna regionalpolitiska åtgärder m.m. Medlen används för
medfinansiering av utvecklingsprojekt och strukturfondsprojekt.
		
Utbetalningarna via detta anslag uppgick 2013 till 15,3 miljoner
kronor.			
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Sammanställning av effektmål

Regional utveckling
Befolkningstillväxten ska vara minst 0,5 procent per år.
Målet är uppnått. Befolkningen ökade med 0,6
procent mellan 2012 och 2013.
Inflyttningsnettot ska vara positivt.
Totalt har länet ett positivt inflyttningsnetto på
grund av stor inflyttning från utlandet. Dessvärre
har ingen kommun i länet positivt inrikes flyttnetto
från kommuner utanför länsgränsen.
Antalet nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska
vara över riksgenomsnittet.
Det är en nedgång både på riks- och länsnivå om
vi jämför kvartal 1–3 2013 med kvartal 1–3 2012.
Antalet har sjunkit från 5,60 till 5,54 för riket och
från 4,05 till 3,96 för länet.
Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet.
Här ser vi en positiv trend. Mellan år 2011 och
2012 minskade skillnaden i total lönesumma per
invånare mellan länet och riket från 4 988 kronor
till 4 910 kronor/invånare.
Antalet dödade i vägtrafiken i Jönköpings län ska minska
jämfört med föregående år.
Utvecklingen har varit positiv. Under 2013 omkom
endast fyra personer i trafikolyckor i länet, jämfört
med 12 personer 2012.
Antalet resor med Länstrafiken i Jönköpings län ska öka
jämfört med föregående år.
Antalet resor ökade med 2,2 procent mellan 2012
och 2013.
Andelen 30–34-åringar som har minst en treårig eftergymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet 34 procent
(SCB).
Länets andel ökade marginellt från 28,42 procent
till 28,43 procent mellan 2011 och 2012. Glädjande är att antalet högskolestudenter som bor kvar i
länet har ökat, vilket ger positiv effekt på sikt.
Offentliga och privata investeringar i FoU-aktiviteter ska
öka och uppgå till rikssnittet.
Jönköpings läns andel av rikets utgifter har
minskat sedan 2009. Däremot har Högskolans
forskningsmedel ökat mellan 2010 och 2012 och
är tillbaka på samma nivå som 2007 enligt senaste
innovations-index.
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Tre utländska investeringar/etableringar ska ske i länet.
Ett antal förfrågningar finns, men ingen konkret
etablering har noterats.
Fem utländska personer ska ha flyttat till länet som ett
resultat av satsningarna i Nederländerna.
Under 2013 flyttade 31 holländare till
Jönköpings län.
Kommunal utveckling
Inom äldreområdet ska återinläggningar inom
slutenvård minska med 10 procent per år.
Målet har inte nåtts. Medelvärdet för återinläggningar inom 1-30 dagar ökade från 17,1 procent
(okt 2011-sep 2012) till 17,6 procent (okt 2012
– sep 2013).
FoUrum ska bli ett nationellt kunskapscentrum inom ett
prioriterat område.
Regeringen aviserade 2012 att ett antal nationella
kunskapscentrum skulle inrättas. En särskild
utredning genomfördes. Efter det har inget hänt
och ingen utlysning har skett under 2013.
Samtliga kommuner ska ha ett kvalitetsledningssystem
för socialtjänstens verksamhet.
Målet är uppnått. Samtliga länets tretton kommuner har ett antaget kvalitets-ledningssystem
för socialtjänsten.
Samtliga kommuner ska registrera i NPÖ, Nationell
Patientöversikt.
Tolv av tretton kommuner har läsbehörighet i
NPÖ. Det kommer att dröja till 2015 innan alla
kommuner kan registrera i NPÖ.
Heldygnsvården för barn och unga ska kvalitetssäkras
och vården minskas med 10 procent.
Arbetet med att kvalitetssäkra vården har påbörjats. Den officiella statistiken för helårsutfallet
2013 är inte sammanställd förrän sommaren
2014. Vad gäller HVB-vården i länet för barn
och unga har den minskat med 13 procent under
2013.
Uppfyllt mål

Ej uppfyllt mål

Delvis uppfyllt mål

Statistik saknas
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Heldygnsvården för missbrukare ska kvalitetssäkras och
vården minskas med 10 procent.
Missbruksvårdens kvalitetssäkring sker genom
uppföljning av den gemensamma upphandlingen.
Den officiella statistiken för helårsutfallet 2013 är
inte sammanställd förrän sommaren 2014.
Samtliga kommuner ska ansluta sig till ett gemensamt uppföljningssystem för mottagning av ensamkommande barn
och unga.
Samtliga kommuner som har boende för ensamkommande barn och ungdomar har anslutit sig till
systemet vid slutet av 2013.
Sociala företag och idéburna organisationsformer ska öka
med minst 10 procent.
Arbetet har försenats. Någon relevant mätning av
detta har inte kunnat genomföras under 2013.
Kursutbudet ska öka med 15 procent.
Kursutbudet har ökat med 65 procent under 2013.
Antalet kursdeltagare ska öka med 15 procent.
Deltagarantalet har ökat med 27 procent under
2013.

Finansiella mål
Ekonomisk balans, det vill säga ett positivt resultat ska
vara uppnått senast vid utgången av 2013.
Målet är uppfyllt: Resultatet blev + 1,6 miljoner
kronor.
Av tillgängliga medel ska minst 75 procent utgöras av
räntebärande placeringar, så att en god avkastning kan
uppnås.
Målet är uppfyllt: 80 procent av likvida medel
har funnits i räntebärande placeringar.
Soliditeten; det vill säga betalningsförmågan på lång sikt,
ska överstiga 15 procent.
Målet är uppfyllt: Soliditeten var 23 procent den
31 december 2013.
Minst 90 procent av det årliga 1:1-anslaget av statliga
utvecklingsmedel för projektfinansiering ska användas
varje år.
Målet är uppfyllt: 94 procent av tillgängligt anslag har använts.
Uppfyllt mål

Ej uppfyllt mål

Delvis uppfyllt mål

Statistik saknas

Andelen invånare som är 20 år och med fullföljd gymnasial
utbildning ska ligga minst 5 procent högre än rikssnittet.
Målet har inte nåtts fullt ut. Kommunerna i Jönköpings län ligger på 78 procent vilket innebär
4 procent över rikssnittet.
Andelen elever som uppnått målen i alla ämnen i åk 9 ska
ligga 5 procent över rikssnittet.
Dessa siffror presenteras senare under året i öppna
jämförelser.
Samtliga kommuner ska aktivt delta i det gemensamma
arbetet.
Alla kommuner har under året deltagit aktivt i det
gemensamma arbetet.
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Regional utveckling

Verksamheten inom området regional utveckling
har under 2013 haft stort fokus på arbetet med
RUS – Regional utvecklingsstrategi för Region
Jönköping » 2025 och Regional transportplan för
Jönköpings län 2014–2025. Dessutom har Regionalt strukturfondsprogram för investeringar
i tillväxt och sysselsättning för programområdet
Småland och Öarna 2014–2025 arbetats fram under hösten 2013. Dessa tre är viktiga planeringsdokument för Regionförbundet och de främsta
verktygen i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Den 20 juni fastställde Regionförbundets styrelse
RUS – Regional utvecklingsstrategi för Region
Jönköping » 2025. RUS har formats i dialog med
kommuner, landsting, högskola, myndigheter,
organisationer, företag och allmänhet och under
våren 2013 var förslaget till strategi ute på en bred
remiss. Under 2014 fortsätter processen med att
omsätta RUS i konkreta handlingsplaner som
säkerställer att prioriteringar och mål förverkligas
under planperioden.
Överenskommelse mellan Högskolan i
Jönköping och Regionförbundet
Under december 2013 undertecknades en överenskommelse mellan Högskolan i Jönköping och
Regionförbundet i syfte att fördjupa samverkan
inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin,
RUS, och Högskolans övergripande strategi.
Regional tillväxt och utveckling förutsätter att nya
tankar får födas och prövas och att samverkan
mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och det
civila samhället stimuleras. Högskolan och
Regionförbundet ska nu fördjupa sitt samarbete
och skapa en ram för framtida gemensamma
satsningar och prioriteringar som stärker och förbättrar regionens konkurrenskraft och attraktivitet,
både ur ett regionalt och ett globalt perspektiv.
Regional transportplan för Jönköpings län
Den regionala transportplanen arbetades fram i ett
högt tempo under 2013. Anledningen till detta var
regeringens beslut att tidigarelägga arbetet för att
följa processen med ny nationell plan för transportinfrastrukturen. Planen är dock väl förankrad i
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länet, då grunden till den lades redan i den förra planen som antogs av Regionförbundets styrelse 2010.
Förslaget till regional transportplan för 2014–2025
fastställdes av Regionstyrelsen i november 2013.
Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning
Under 2013 har regionförbunden i de tre Smålandslänen samt Gotland gemensamt skrivit fram ett
regionalt strukturfondsprogram för programområdet Småland och Öarna 2014–2025. Programmet
innehåller fyra insatsområden:
• Att stärka forskning, teknisk utveckling och
innovation
• Öka tillgången till, användningen av och
kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik
• Öka små och medelstora företags konkurrenskraft
• Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
Digital agenda
Under 2013 har Regionförbundet tagit över ansvaret
att driva länets e-utvecklingsråd och samordna
arbetet med ReDA - den regionala digitala agendan.
I kommande avsnitt redogörs för ytterligare aktiviteter och insatser som Regionförbundet har genomfört eller deltagit i under 2013 inom de fem strategiska områdena livsmiljö och attraktivitet, näringsliv,
kommunikationer, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt internationell samvekan.
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Resultaträkning för Regional utveckling (tkr)

2013

2012

Budget
2013

16 950

14 250

16 950

2

7 899

4 947

7 500

3
4

23
9 007
33 879

108
9 956
29 261

100
9 410
33 960

5
6
2
7
7
8

-876
-6 822
-7 899
-12 559
-1 249
-2 735
-32 140

-907
-7 923
-4 947
-12 295
-881
-2 107
-29 060

-790
-8 700
-7 500
-13 800
-1 000
-2 550
-34 340

1, 9

-191

-227

-220

Verksamhetens nettoresultat

1 548

-26

-600

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1 001
-1 012

1 064
-123

725
-125

Resultat efter finansiella
poster

1 537

915

0

Årets resultat

1 537

915

0

Not
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner
och landsting
Erhållna utnyttjade projektmedel
(från Landstinget)
Försäljning av varor och tjänster
Övriga bidrag och övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader
Köpta tjänster
Kostnadsförda projektmedel
Löner m.m. och sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
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Livsmiljö och attraktivitet
Övergripande mål
Livsmiljö och attraktivitet är ett av Regionförbundets
fem strategiska verksamhetsområden för utvecklings- och tillväxtfrågor. Att attrahera människor
att flytta hit, och få dem som redan bor här att vilja
stanna kvar, är en framgångsfaktor för hela länets
utveckling. I det regionala utvecklingsprogrammet
finns ett övergripande mål för attraktivitetsarbetet:
”Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor
samt en god och sund livsmiljö 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”.
Effektmål 2013

Befolkningstillväxten ska vara minst 0,5 procent per år
Målet är uppnått. Befolkningen ökade med 0,6 procent mellan 2012 och 2013.
Inflyttningsnettot ska vara positivt.
Totalt har länet ett positivt inflyttningsnetto på
grund av stor inflyttning från utlandet. Dessvärre har
ingen kommun i länet positivt inrikes flyttnetto från
kommuner utanför länsgränsen.
Insatser och aktiviteter
Bostadsmarknaden

Regionförbundet har tillsammans med Länsstyrelsen deltagit i planerade möten angående bostadsförsörjning för att fånga upp bland annat attraktivitetsfaktorer.
Attraktivitetsstrategi

Inom ramen för RUS – den regionala utvecklingsstrategin ska en handlingsplan upprättas inom attraktivitetsområdet. RUS beslutades 2013 och arbetet
med handlingsplaner ska påbörjas under 2014.
Strategi för offentlig service

Ett arbete har påbörjats under 2013 med att ta fram
en strategi för offentlig service i Jönköpings län. Ett
samarbete pågår med Länsstyrelsen i denna fråga.
En strategi lämnas av Länsstyrelsen i mars 2014.
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Landsbygd

Inom Landsbygdsprogrammet finns Leadergrupper
och Regionförbundet anordnar träffar med de sex
grupper som finns i Jönköpings län som rör landsbygdsutvecklingsprojekt. Till träffarna bjuds också in
företrädare för olika verksamheter som kan tillföra
gruppen kompetens i olika former.
Inom Landsbygdsprogrammet pågår projektet Matlandet och Regionförbundet har under året deltagit
vid de överläggningar som förts.
Kultur, turism och fritid

Arbetet med kulturplanen fortsätter och Regionförbundet ingår i den referensgrupp som finns tillsatt.
Den regionala kulturplanen ska leda till förhandlingar med Kulturrådet i olika frågor. Ett kulturting
har ägt rum under 2013 i två delar; en för tjänstemän
och andra intresserade och en för politiker i landsting och kommuner. Kulturdagar har anordnats av
Landstinget vid vilka Regionförbundet har deltagit.
Ett samarbete med Länsstyrelsen om biosfärområdet Östra Vätterbranterna – ett av UNESCO:s
modellområden för hållbar utveckling – påbörjades
2013. Projektet ska bland annat titta på hur lokala
natur- och kulturvärden kan användas för att främja
attraktiva miljöer för boende, besökare och näringsliv och framför allt göra kulturarvet och kulturutbudet tillgängligt för alla.
Det pågår olika projekt inom området. Två
exempel är Vandringsleder, som drivs av Landstinget
i samarbete med bland andra Regionförbundet, och
Partnerskap Småland, där Regionförbundet
Jönköpings län är projektägare. Inom ramen för det
senare har under 2013 arbetet med att kommunicera
och marknadsföra varumärket Småland påbörjats.
På den svenska marknaden har hemsidan
mittsmaland.se utvecklats där smålänningarna själva
får tipsa om sina guldkorn från Småland. I slutet av
året började även kampanjen Smålandstid att synas.
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Miljö och energi

Regionförbundet har under året deltagit i Länsstyrelsens olika miljömålsträffar. Dessutom har Regionförbundet ingått i Småland Blekinges arbetsgrupp
för miljö, klimat och energi inom ramen för det
gemensamma Brysselkontoret. Vidare finns inom
Regionförbundet Miljösamverkan f, som är ett samverkansprojekt där alla länets kommuner samverkar
och vars syfte är att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i Jönköpings län. Uppnådda resultat
redovisas under kommunal utveckling.

Översiktsplanering

Ett aktivt arbete har pågått under 2013 för att stärka
kommunhuvudorterna i länet. Kommunernas möjligheter att kunna erbjuda ett attraktivt, sjönära boende
är en aktuell fråga. Kommunerna har möjlighet att ta
upp frågan i sina översiktsplaner i avsnittet om planer för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom
respektive kommun. Regionförbundet och Länsstyrelsen träffas regelbundet i dessa frågor.

Under 2013 pågick projektet med ett regionalt energikontor, Energikontor Norra Småland, i Jönköpings
län. Projektet är treårigt och finansieras av Regionförbundet, Länsstyrelsen och Energimyndigheten.

24

ÅRSREDOVISNING 2013 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Näringsliv
Övergripande mål
Jönköpings län är känt för sin utpräglade entreprenörsanda och har utvecklats till en av landets mest
dynamiska småföretagarregioner. Att stärka befintliga företag men också arbeta för att nya verksamheter
etableras, utvecklas och växer är en viktig
utgångspunkt i det regionala utvecklingsprogrammet. Det övergripande målet för programområde
näringsliv är att:
”Jönköpings län ska ha ett allsidigt, nationellt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv präglat av entreprenörskap, innovation och förnyelse samt ett socialt, kulturellt
och miljömässigt ansvarstagande och med förmåga att
attrahera såväl investerare som arbetskraft.”
Effektmål 2013

Antalet nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska
vara över riksgenomsnittet.
Det är en nedgång både på riks- och länsnivå om vi
jämför kvartal 1–3 2013 med kvartal 1–3 2012.
Antalet har sjunkit från 5,60 till 5,54 för riket och
från 4,05 till 3,96 för länet.
Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet.
Här ser vi en positiv trend. Mellan år 2011 och 2012
minskade skillnaden i total lönesumma per invånare
mellan länet och riket från 4 988 kronor till 4 910
kronor/invånare.

målgruppen. Särskilt roligt att lyfta fram är att vi sent
under året beviljades 18 miljoner kronor från KK-stiftelsen till forskarskolan ProWood kopplad till Träregion
Småland.
Under våren pågick ett intensivt arbete i att färdigställa ansökan till Vinnova och vinnväxt-programmet
till vilket även Småland beviljats planeringsanslag
under hösten 2012. Precis före sommaren meddelade Vinnova att man beviljat Smart Housing Småland
att bli den första vinnväxt-miljön i Småland med
en tioårig satsning från Vinnova. Det övergripande
syftet med vinnväxt-miljön är att öka flervåningsbyggandet i trä med användning av glas i nya innovativa
lösningar.
Näringslivsstudie

Under året har det i Jönköpings län genomförts en
så kallad ”simpler-analys” av länets näringsliv. Studien har genomförts av konsultföretaget Grufman
och Reje, som också tagit fram och äger analysmetoden. Analysen har redan genomförts i flera län,
varför det finns ett omfattande jämförande material
att sätta i relation till resultaten i vårt län. Under
2014 kommer Smålands Turism att presentera en
fördjupad analys av besöksnäringen i länet.
Science Park-systemet

Insatser och aktiviteter
Som kunde förutses redan i slutet av 2012 har året
delvis präglats av en svag konjunktur. Ett mönster
vi ser numera är att konjunktursvängningarna sker
snabbare samt att bilden inte är entydig mellan olika
branscher. Regionförbundets initiativ till att avsätta
medel för kompetensutveckling för anställda har
därför varit välkommet och medverkat till att såväl
arbetstillfällen kunnat räddas kvar som att man stärkt
sin kompetens och konkurrenskraft inför framtiden i
berörda företag.

Arbetet i länets unika Science Park-system har fortsatt att utvecklas. Under året har några för framtiden
särskilt betydelsefulla beslut fattats. Under våren togs
beslut om att fullfinansiera verksamhetsledningen av
systemet för 2014 med indikation även för 2015. Under 2013 har hela länets Science Park-system mött
över 850 idébärare som lett till drygt 200 företagsstarter med uppskattningsvis sammantaget ca 350
anställda. Nationellt har även Science Park-systemet
lyfts fram som ett av tio särskilt utpekade projekt i
Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) slutrapport
”Innovationskraft Sverige”.

Träregion Småland och Smart Housing

Jämställd tillväxt

Arbetet med den under hösten 2012 lanserade satsningen ”Träregion Småland” har fortsatt under 2013.
Ett flertal aktiviteter är igångsatta och många positiva
signaler indikerar att insatserna är uppskattade i
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Under 2013 antogs handlingsplanen för Jämställd
tillväxt. Handlingsplanen beskriver aktiviteter som
genomförts 2013 och som kommer att genomföras
2014.
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Kvinnors företagande

Under 2013 och 2014 har Regionförbundet fått
3,6 miljoner kronor till tio projekt om kvinnors företagande. Tillväxtverket medfinansierar dessa projekt
med 65 procent och Regionförbundet 15 procent av
totalbeloppet. Programperioden pågår till och med
2014. Verksamheten har hittills fallit mycket väl ut.
Kulturella och kreativa näringar

Under 2013 har Regionförbundet arbetat med en
SWOT-analys av de kulturella och kreativa näringarna i Jönköpings län. SWOT-analysen ska vara färdig
i mars 2014.
Företagsjouren

Målet med Regionförbundets företagsjour är att rädda
arbetstillfällen och företag i Jönköpings län. Verksamheten har bedrivits sedan den 1 juni 2009 i samverkan
med Almi Företagspartner AB och organisationen
Företagarna.
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Lågkonjunkturen under 2013 samt andra enskilda
händelser har påverkat ett flertal bolag i länet, dessa
återfinns främst inom tillverkningsindustrin, handelssektorn samt större och mindre hantverksföretag.
Under 2013 har 51 bolag ansökt om hjälp hos Företagsjouren, vilket innebär att vi ligger kvar på samma
höga nivå som 2012. Under 2013 har Företagsjouren
varit med och bidragit till att rädda 110 arbetstillfällen
i Jönköpings län.
Runt sommaren offentliggjorde Tillväxtverket en
nationell utlysning om att för åren 2014–2016, erbjuda upp till 50 procents medfinansiering till start av
företagsjoursliknande verksamheter runt om i landet.
En ansökan lämnades i slutet av september in från
Regionförbundet till Tillväxtverket som senare också
beviljades. Ett samarbete har inletts med Östergötlands län som nu kommer att starta en företagsjour.
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Kommunikationer
Övergripande mål
Forskning visar att de lokala arbetsmarknadernas
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.
Jönköpings län består i dag av fyra lokala arbetsmarknader, men för stora grupper är arbetsmarknaderna i länet mindre och mer geografiskt begränsande. Ett prioriterat arbete är att öka tillgängligheten
för samtliga grupper. Arbetet som görs på Regionförbundet utgår från det regionala utvecklingsprogrammet och dess målformulering:
”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”.
Effektmål 2013

Antalet dödade i vägtrafiken i Jönköpings län ska minska
jämfört med föregående år.
Utvecklingen har varit positiv. Under 2013 omkom
endast fyra personer i trafikolyckor i länet, jämfört
med 12 personer 2012.
Antalet resor med Länstrafiken i Jönköpings län ska öka
jämfört med föregående år.
Antalet resor ökade med 2,2 procent mellan 2012
och 2013.

Ett stort projekt i den regionala transportplanen,
riksväg 27 förbi Anderstorp och Gislaved öppnades
för trafik hösten 2013. Ungefär samtidigt öppnades även väg 151 förbi Värnamo, Ljussevekaleden,
vilket har möjliggjorts genom en förskottering från
Värnamo kommun.
Parallellt med framtagandet av regionala planer för
perioden 2014–2025 har Trafikverket arbetat fram
ett förslag till nationell plan. Regionförbundet har
aktivt följt och deltagit i detta arbete och på ett tydligt sätt lyft fram behoven på länets järnvägssystem.
I förslaget till nationell plan finns planerade åtgärder
både på Jönköpingsbanan och det så kallade Y:et
(Värnamo-Vaggeryd-Nässjö/Jönköping).
Götalandsbanan

Frågan om Götalandsbanan är av stor vikt för Jönköpings län och arbetet mot ett förverkligande är en
viktig fråga. Regionförbundet har under 2013 arbetat
mycket aktivt framför allt med påtryckningar gentemot nationell nivå, exempel på aktiviteter är deltagande i projektet TTP (Tillgänglighet, Tillväxt, Planering),
deltagande med egen monter på Nordic Rail/Future
transportmässan och ett möte med infrastrukturministern där representanter från den politiska ledningen
på Regionförbundet, Landstinget och Jönköpings
kommun deltog.

Insatser och aktiviteter
Långsiktig infrastrukturplanering

Tillgängligheten i transportsystemet kan förbättras
på många olika sätt. Genomförandet av de långsiktiga infrastrukturplanerna är en viktig del. Regionförbundets styrelse fastställde i juni 2010 den Regionala
transportplanen för Jönköpings län 2010–2021.
Under 2013 har vi arbetat intensivt med att ta fram
planer för den nya planperioden 2014–2025.

ÅRSREDOVISNING 2013 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

27

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
Övergripande mål
”Jönköpings län ska ha en attraktiv arbetsmarknad och
ett hållbart arbetsliv, där alla är delaktiga, där människors
hälsa och kompetens är ovärderliga resurser, där tillgången på
arbetskraft med rätt kompetens är tryggad och där förutsättningarna finns för ett livslångt lärande och en kontinuerlig
kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet.”
Länets nya regionala utvecklingsstrategi (RUS) antogs sommaren 2013. Ett av de mest framträdande
budskapen lyder: Behovet av höjd utbildningsnivå är
nu påtaglig och en av de största utmaningarna. Kunskap och kompetens är en av sju framfångsfaktorer
för att möta framtidens utmaningar och bidra till att
Region Jönköping ska fortsätta utvecklas till en av
norra Europas ledande tillväxtregioner år 2025.
Effektmål 2013

Andelen 30–34-åringar som har minst en treårig eftergymnasial utbildning ska närma sig rikssnittet 34 procent (SCB)
Länets andel ökade marginellt från 28,42 procent till
28,43 procent mellan 2011 och 2012. Glädjande är
att antalet högskolestudenter som bor kvar i länet
har ökat, vilket ger positiv effekt på sikt.
Offentliga och privata investeringar i FoU-aktiviteter ska öka
och uppgå till rikssnittet
Jönköpings läns andel av rikets utgifter har minskat sedan 2009. Däremot har Högskolans forskningsmedel
ökat mellan 2010 och 2012 och är tillbaka på samma
nivå som 2007 enligt senaste innovationsindex.
Regionalt fördelade FoU-utgifter 2011

Jönköping
Hela riket

Miljoner
kroner

Andel i
procent

Miljoner per
invånare

1 509
117 888

1,3
100

0,0045
0,0124

Insatser och aktiviteter
Länets kompetensförsörjningsstrategier

Kompetensrådet har inlett arbetet med att följa upp
och revidera kompetensstrategierna för att kunna integrera de mest prioriterade insatsområdena i RUS:s
kommande handlingsprogram.

arenor för samverkan inom kompetensförsörjning.
Det är viktigt att samverka, utbyta erfarenheter,
initiera och delta i utvecklingsprojekt.
Vi medverkar i nationella nätverk inom området, till
exempel RegLab och RegKomp. Vi medverkar även,
tillsammans med länens lärosäten, inom området
kompetensförsörjning inom Småland-Blekinges
Brysselsamverkan. Gruppen besökte under året
Bryssel för att få mer information om hur EU:s arbete påverkar agendan för länets kompetensförsörjning i ett längre perspektiv.
Inom samverkan YH-Småland anordnades den årliga
YH-konferensen i Kosta. Syftet var att ge anordnare
en möjlighet att träffa YH-myndighetens representanter samt att möjliggöra erfarenhetsutbyte.
Vi fortsätter att utveckla och driva regionala nätverk
så som Kompetensrådet, YH-rådet och SYV-rådet.
Inom Trästrategi Småland medverkar vi i en kompetensförsörjningsgrupp och ett branschråd.
För att stärka samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare och SYV startade under året ett
nätverk för länets studie- och yrkesvägledare.
Regionförbundet stod som värd för en dialogträff
mellan Skolverket och länets ansvariga för vuxenutbildning.
Utbildningsplanering på kort och lång sikt

Rapporten ”Kunskapsunderlag och behovsanalys för
rekryteringsbehov i branscher och för olika yrkesgrupper på läns- och FA-nivå till och med år 2020”
ligger till grund för länets utbildningsplanering.
Under året har en fördjupad kartläggning och analys
för träsektorn påbörjats.
Skrivelser och remissvar till myndigheter och departement har gjorts där bland annat behovet av fler
yrkesinriktade utbildningar i länet påtalats.

Kompetensplattformsuppdraget
Regional, nationell och internationell samverkan

Att agera själv skapar ingen utveckling. Ett av huvudsyftena i kompetensplattformsuppdraget är att skapa
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Internationell samverkan
Övergripande mål
Under 2013 har Regionförbundet genomfört ett
antal aktiviteter för att fortsätta driva utvecklingen
framåt inom internationaliseringsarbetet utifrån den
sedan tidigare definierade målbeskrivningen:
”Jönköpings län ska ha en internationell konkurrenskraft
samt vara öppet för och engagerat i internationella relationer
inom såväl näringsliv och offentlig sektor som det civila samhället och de politiska mötena.”
Effektmål 2013

Tre utländska investeringar/etableringar ska ske i länet
Ett antal förfrågningar finns, men ingen konkret
etablering har noterats.
Fem utländska personer ska ha flyttat till länet som ett resultat av satsningarna i Nederländerna
Under 2013 flyttade 31 holländare till Jönköpings
län.
Insatser och aktiviteter
Business Sweden (tidigare Invest Sweden)

Det under 2012 initierade treåriga regionala samarbetet med Invest Sweden inom investeringsfrämjandet av logistik- och transportsektorn med syfte
att etablera en nationell plattform som stödjer och
positionerar Sveriges styrkeområden inom sektorn
har fortskridit under året. Regionförbundet deltar
för länet i samarbetet tillsammans med bland annat
Högskolan, Vaggeryds kommun, Nässjö kommun
och Jönköpings kommun. Andra regioner i Sverige
som deltar är Örebro, Stockholm och Skåne.
Fokusmarknad Holland

I februari 2013 deltog Regionförbundet för sjätte
gången på Emigrationsmässan i Utrecht, tillsammans med representanter från länets kommuner,
med syfte att attrahera entreprenörer och kvalificerad arbetskraft. Intresset för regionen var stort och
deltagandet fick stor uppmärksamhet.
Fokusmarknad Tyskland

Under året har inga större aktiviteter genomförts.
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Fokusmarknad Kina

Regionförbundet har under 2013 fortsatt att på olika
sätt utveckla relationerna med Tianjin och Kina. En
mindre delegation med representanter från Tranås
kommun och Regionförbundet besökte Tianjin i
slutet på januari, då en el-cykelfabrik besöktes med
diskussion om en eventuell etablering i Tranås. Under
besöket ingicks även en avsiktsförklaring för fortsatt
utbyte under året. I början av juni besökte en mindre
grupp från Regionförbundet och Landstinget Tianjin
med syftet att förbereda för mottagandet av en kinesisk delegation till länet under augusti. Den kinesiska
delegationen åtföljdes av en barngrupp, Tianjin Cathay
Future Childrens Arts Troupe, som genomförde en
mycket uppskattad dans- och musikföreställning på
Spira kulturcentrum. Delegationen genomförde också
ett uppmärksammat besök i Värnamo kommun.
Europa Direkt i Jönköpings län

Europa Direkt i Jönköpings län har under 2013 satsat på att nå ut brett till allmänheten och skolungdomar. Inom ramen för Jönköping Open arrangerade
Europa Direkt i Jönköpings län, tillsammans med
Fritid Jönköping och Sensus, en föreläsning, paneldebatt och mingel inför valet till Europaparlamentet
2014. Temaföreläsningar har genomförts på skolor
i länet där ungdomar har fått lära sig mer om EU:s
verksamhet, vilka rättigheter de har som EU-medborgare samt vilka möjligheter det finns att studera
och arbeta i ett annat EU-land. Under året har även
nya samarbeten initierats.
2013 inleddes ett bra samarbete med Sveriges Radio
P4 Jönköping. Programmet Lasso, som numera heter
Eftermiddag med P4, har ett avsnitt som heter EUkorren där de vill berätta för länsinvånarna om EU
med en regional koppling. Europa Direkt i Jönköpings
län var i direktsändning vid tre tillfällen under hösten.
I oktober hölls den nationella medborgardialogen
i Stockholm med bland andra EU-kommissionens
vice ordförande Vivianne Reding. Två länsbor fick
möjlighet att vara med och ställa frågor till höga
beslutsfattare inom EU.

29

Projektverksamhet
Ordinarie verksamhet
Regionförbundet Jönköpings län har till uppgift att
ge ekonomiskt stöd till program och enskilda projekt
som har en viktig roll i den regionala utvecklingen.
Sambandet med Regionförbundets arbete med
RUP och RUS är centralt. Inriktningen på projektverksamheten har under 2013 anpassats till den regionala utvecklingsstrategin som antogs i juni 2013.
De ekonomiska medel som står till förfogande är av
två slag, dels statliga medel som förmedlas via
Tillväxtverket (1:1-anslaget) och dels Landstinget
(RF-medel). Den statliga bemyndiganderamen
uppgick under 2013 till 30 miljoner kronor och de så
kallade RF-medlen till 7,5 miljoner kronor. I bilagan
anges de beslut som tagits under året, med RUP
resp. RUS som underlag. Antal nya projektbeslut
uppgick till drygt 30. Totalt pågående projekt har under året varit ca 100. I bilagan anges beslutade medel
avseende år 2013.

Totalt beslutade medel för de två pågående regionalfondsprojekten uppgår till 32 miljoner kronor, varav
medfinansieringen från Regionförbundet uppgår till
6,5 miljoner kronor.
Småland och Blekinges gemensamma
Brysselkontor
Inom ramen för Brysselsamarbetet genomförs under
perioden 2011–2013 ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt (EU-kompetens Småland Blekinge
med ESF-finansiering). Projektet beviljades närmare
8,4 miljoner kronor för att genomföra kompetenshöjande insatser riktade till politiker och tjänstemän
i de fyra länen Jönköping, Kalmar, Kronoberg och
Blekinge. Projektet avslutades i november 2013 och
slutredovisades för Regionstyrelsen samma månad.

EU-projekt
Regionförbundets regionala utvecklingsenhet har
under året bedrivit två EU-projekt. Tillväxtresor på
hemmaplan (finansierat via regionalfondsmedel) och
Partnerskap Småland (finansierat via regionalfondsmedel). Båda projekten kommer att avslutas under 2014.

Foto: Ellen Nystedt
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Kommunal utveckling

Inom ramen för PKN:s verksamhet drivs fyra till sin
karaktär helt olika partnerskap mellan länets kommuner:
• FoUrum; finansieras av kommunerna utöver
medlemsavgifter samt externa utvecklingsmedel.
FoUrum arbetar främst med kvalitetsförbättring
av kommunernas socialtjänst, vård- och omsorgsverksamheter.
• Kurs och konferens; en resultatenhet som finansieras via kursavgifter.
• Utbildningssamordning till gymnasienivå; finansieras av medlemsavgifter.

• Miljösamverkan f; finansieras av Regionförbundet,
kommunerna och Länsstyrelsen.
Medelantalet anställda inom Kommunal utveckling
under 2013 är 13 årsarbetare, de allra flesta med tidsbestämda anställningsavtal. Utöver de anställda fanns det
vid årsskiftet 40 personer sysselsatta med olika tjänstgöringsgrad, inhyrda via tjänsteköpsavtal från länets
kommuner, Landstinget samt andra organisationer.

Ordförande har ordet
Primärkommunala nämndens
verksamhet har under 2013 fortsatt att utvecklas. Verksamheten
kännetecknas av effektivitet och
tjänsteköp från länets kommuner.
Många andra kommuner och
regioner i landet tittar på denna
verksamhet som en förebild då
länets kommuner efterfrågar utveckling.
Nämndens uppdrag är att samordna utvecklingsarbetet i länets kommuner samt att erbjuda utvecklingsprojekt och utbildningar till länets alla kommuner.
Under året har stor vikt lagts vid ett bättre ekonomiuppföljningssystem samt att tydliggöra mål och syfte
i projekten. Nämndens utvecklingschef redovisar och
följer kontinuerligt upp samtliga projekt på ett överskådligt sätt. Länets kommuner kan därmed använda
de statliga projektpengar som tillförs länet på ett mer
effektivt sätt.
Hemsjukvården har nu funnits i samtliga kommuner
under ett verksamhetsår. Det har varit en återkommande fråga för att hitta svar på några olösta frågor
och möjligheter som uppstått efter skatteväxlingen.
Allt med medborgarnas bästa i fokus.
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Regionbildningsprocessen pågår för fullt med ett bra
engagemang och en livlig diskussion. Allt i syfte att
skapa en bra region med livskraftiga primärkommuner
även efter 2015. Under året har en del resurser avsatts
för att på ett bra sätt överföra verksamheten till
Region Jönköpings län inför regionbildningen 2015.
Miljösamverkan f fortskrider och här har länets
miljönämnder träffats under året för att skapa en
politisk samsyn och prioritering.
Under året har också länets skolchefer utvecklat ett
förslag till en framtida utvecklingsplattform för skolans område liknande FoUrum, vilket Primärkommunala nämnden sagt ja till. En viktig utvecklingsfaktor
för länets skolor och elever.

Hans-Göran Johansson
Ordförande Primärkommunala nämnden
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Resultaträkning för Kommunal utveckling (tkr)

Not

2013

2012

Budget
2013

3
4

1 600
2 421
28 235
32 256

1 550
2 890
22 395
26 835

1 600
3 300
16 530
21 430

5
6
7
7

-1 096
-15 548
-8 211
-500

-861
-14 383
-6 733
-293

-960
-10 000
-5 700
-350

8

-7 184
-32 539

-4 370
-26 640

-4 670
-21 680

1, 9

-113

-125

-150

-396

70

-400

581
-142

559
-24

525
-125

Resultat efter finansiella poster

43

605

0

Årets resultat

43

605

0

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner
Försäljning av varor och tjänster
Övriga bidrag och övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader
Köpta tjänster
Löner m.m. och sociala avgifter
Pensionskostnader inklusive särskild
löneskatt
Övriga kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettoresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten
FoUrum är kommunernas utvecklingspartnerskap
för socialtjänsten och utgör ett långsiktigt och samordnat stöd till kommunerna med ett övergripande
uppdrag att stödja implementeringen av en evidensbaserad praktik. FoUrum utgör den största delen av
Kommunal utveckling.
Under 2013 har arbetet fokuserat på att bygga upp
ett systematiskt internt förbättringsarbete genom
att i högre grad mäta verksamhetens resultat genom
förutbestämda indikatorer. Ett konkret exempel är
hur de personer som besöker FoUrum varje månad
(i genomsnitt 350 personer/månad) uppfattar verksamheten. Vidare beslutades under året att verksamheten ska genomlysas i en extern utvärdering.
Resultatet presenteras under våren 2014.
Under året har också kommunerna i högre grad
använt plattformen för att samordna gemensamma
verksamheter. Det har fattats beslut om att skapa ett
gemensamt barnahus inom barn- och ungdomsvården och en samordning av länets personliga ombud
leds sedan 2013 av FoUrum.
Under året har samtliga kommuner i länet stärkt sin
förankring genom att anta en gemensam långsiktig
plan för FoUrum och en gemensam kunskapsutveckling.
Samverkan med andra aktörer
Ett ledningssystem för samverkan mellan socialtjänst, skola och landsting har utarbetats och sjösatts
under året. Dokumentet identifierar och samordnar
gemensamma verksamhetsområden och skapar
rutiner för hur man hanterar gränsdragningar mellan
olika huvudmän.
Ett strategidokument för hur forskning ska stärkas
i vår kunskapsproduktion har också tagits fram och
antagits under året. Detta innebär att ett starkare
samarbete med högskolor och andra forskningsmiljöer har utvecklats.
Likaså ett särskilt strategidokument för att stärka
medborgarperspektivet och för att bättre ta till vara
brukarnas perspektiv i det gemensamma utvecklingsarbetet.
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FoUrum har idag en stark koppling till nationella
utvecklingsprojekt kopplade till SKL, Socialstyrelsen
och andra aktörer. Inte sällan får vi nationella uppdrag till vår region.
Arbetet i respektive område konkretiseras och
genomförs av FoU-ledare tillsammans med aktuella chefsnätverk. Inom varje område pågår ett
omfattande länsövergripande arbete. Här följer en
redogörelse för hur respektive område lyckats nå de
uppsatta verksamhetsmålen formulerade i verksamhetsplanen för 2013. En mer detaljerad information
finns i separata projektsammanfattningar som alla
publiceras på vår hemsida.
Barn och unga
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter

Genom ESF-projektet Närd inte tärd är målet att
fortsätta arbetet med kompetensutveckling av socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården uppfyllt.
Ett viktigt mål har varit att stödja kommunerna i att
utveckla modeller i samverkan för att förbättra barns
psykiska hälsa. Under 2013 förväntades samtliga
kommuner i länet jobba med förbättringsområden
i samverkan med FoUrum samt SKL. Projektet har
genomförts och ersätts framöver med länsövergripande insatser inom ramen för statliga satsningar
i psykiatrin.
Barns hälsa och skola är prioriterade områden.
Arbetet med att ge fortsatt stöd till kommunerna i
deras arbete med frågor som rör handläggning och
dokumentation inom barn- och ungdomsområdet
fortsätter även 2014.
När det gäller fortsatt arbete för att utveckla kommunernas öppenvård, bland annat regional samordning av föräldrastödsresurser, har ett nätverk under
året bildats med uppdrag att jobba vidare med
implementering av metoden KOMET i samtliga
intresserade kommuner. Ett antal länsnätverksträffar
har hållits med inslag av utbildning och handledning. Nätverket förväntas fortsätta under 2014 utan
FoUrums samordning.
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Under 2013 genomfördes ett antal utbildningar om
Barnkonventionen i Jönköpings län och dess resultat
har implementeras. I samverkan med Landstinget
och skolorna i länet har utbildningssatsningar i
SKL:s regi genomförts och följts upp. Landstinget,
Jönköpings och Habo kommuner har jobbat intensivt med att implementera barnkonventionen i
verksamheten.
När det gäller fortsatt utveckling, förbättring och
samordning av länets familjehemsvård är det aktuellt
att ta ställning till regional samordning av rekrytering
och utbildning till familjehem. Det är även aktuellt
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. Rutiner är framtagna men fortsatt
förbättring behövs. Beslut att avvakta regional samordning av rekrytering och utbildning till familjehem
togs under 2013. Nytt beslut ska tas 2014.
Arbetet att tillsammans med kommunerna utarbeta
en strategi för hur vi gemensamt i länet kan arbeta
med systematisk uppföljning av barn- och ungdomsvården på flera nivåer är påbörjat under 2013, men
inte slutfört.

Vuxna
Arbete och delaktighet
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter

Under 2013 har FoUrum fortsatt att stödja kommunerna i implementering samt utvärdering och
uppföljning av metoden Supported Employment/
IPS, som syftar till att människor med funktionsnedsättning i högre grad ska kunna få och behålla ett
arbete på den öppna arbetsmarknaden.
En forskningsöversikt har tagits fram gällande IPS
(Individual Placement and Support) och Supported
Education. Med denna som utgångspunkt har en
implementeringsplan gällande IPS framarbetats för
fortsatt arbete inom psykiatriområdet i länet.
En ansökan om förstudie gällande förutsättningar
för implementering av Supported Education i Jönköpings län har skrivits fram och beviljats av Europeiska Socialfonden. Projektet kommer att pågå från
april 2014 till november 2014.
En utvärdering av pågående arbete gällande Supported Employment startade i september 2013 och
kommer att vara klar i februari 2014.

Målet med försöksprojektet ”Paired reading” (parläsning) för familjehemsplacerade barn är uppfyllt. Projektet har gett goda resultat och spridningen i form
av information och utbildning fortsätter under 2014.

FoUrum samordnar ett länsövergripande nätverk för
metodansvariga gällande Supported Employment i
varje kommun. Nätverket består av 17 personer från
länets kommuner.

Stöd till kommunernas verksamhet när det gäller mottagande av ensamkommande flyktingbarn har fortsatt
2013. Stödet omfattar att implementera och utveckla
ett länsgemensamt uppföljnings- och utvärderingssystem. Detta arbete är genomfört och en länsrapport
publiceras varje halvår. Ett visst implementeringsarbete återstår för att få samtliga boenden att korrekt
svara på enkäten. Orsaken är nystartade boenden och
nytillsättande av föreståndare på boenden.

FoUrum samordnar länets medverkan i det internationella projektet kring ungdomar som varken
arbetar eller studerar - ”EUSE Toolkit for diversity”.
Det sker i form av utbildningsinsatser för en representant från samtliga av länets kommuner.

Barn på landsbygden som bevittnat våld och deras
nätverks potential och betydelse, drivs som ett doktorandprojekt. Detta arbete pågår enligt plan.
Även arbetet med doktorandprojektet Betydelsen
av etnicitet och kultur gällande ungdomar som varit
placerade i dygnsvård pågår enligt plan.
34

Målet att utveckla och implementera metoder för
ökad kvalitet i det förebyggande arbetet riktat till
ungdomar på länets fritidsgårdar genom att erbjuda
samtliga fritidsledare i länet två utbildningsblock
inom ramen för projektet Kompetensfokus fritidsledare är uppfyllt. Utbildningsblocken har genomförts
och har under året kompletterats med en processledarutbildning för en grupp fritidsledare i regionen.
Projektet avslutas i juni 2014.

Målet är uppfyllt när det gäller att utveckla och
implementera metoder för ökad kvalitet i handläggningen av försörjningsstöd samt att ge stöd till
länets kommuner för att implementera strukturerade
bedömningsinstrument som verktyg i handläggningen. En rad utbildningar såsom samtalsmetodik,
forskningsseminarier, temadagar och seminariedagar
har erbjudits kommunerna under året.
Under året har det påbörjade forskningsprojektet
fortsatt som rör arbetslösa ungdomar med försörjningsstöd och det sociala arbete som utförs för
denna grupp. Arbetet drivs som ett doktorandprojekt i samarbete med Högskolan i Jönköping.
En rad andra aktiviteter har genomförts i samarbete
med arbetsmarknadsenheterna, samt ytterligare
metodutveckling genom pågående utvecklingsarbete
med arbetsintegrerande sociala företag.
Riskbruk, missbruk och beroende
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter

Under året har arbetet med att stärka barn- och
föräldraperspektivet inom missbruks- och beroendevården fortsatt. Under 2013 erbjöds fyra tillfällen att
gå fördjupningsutbildning. Projektet omfattar även
utveckling och metodstöd avseende dokumentation
och systematisk uppföljning inom verksamheterna.
Särskilda stimulansmedel ges för att utveckla modell
för samverkan mellan olika förvaltningar i familjer
med missbruk, där Vetlanda kommun är länets modellkommun.
Grundutbildningar samt fördjupningsutbildningar
i metoden ASI har genomförts efter behov; två
grundutbildningar och tre fördjupningsdagar har
genomförts enligt kommunernas önskemål.
Arbetet med att 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 har påbörjats.
Målet att genomföra utbildningar och metodstöd
utifrån kommunernas behov i olika rekommenderade metoder har nåtts. Sexton utbildningstillfällen har
genomförts i fem olika metoder med sammanlagt
250 deltagare.
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Den nationella baskursen Kunskap till praktik (SKL)
genomfördes i november 2013 med 130 deltagare
från kommuner och landsting inklusive primärvård.
Målet att genomföra nationella fördjupningskurser
i missbrukspsykologi, dokumentation och handläggning samt graviditet och riskbruk/missbruk är
delvis uppfyllt. Fördjupningskurser är genomförda
medan riskbruks-, missbruks- och beroendelära samt
juridik, missbruk och beroende flyttas fram för att
genomföras 2014.
Revidering av länsriktlinjer inom missbruksområdet
är genomförda.
En brukarstyrd revison av beroendeenheten genomfördes under 2013.
Målet att genomföra lokal uppföljning enligt nationell uppföljningsmodell i fem pilotkommuner är
uppfyllt, då den nationella modellen har genomförts
i form av uppföljningsverkstad i åtta av länets tretton kommuner.
Ytterligare utbildningar som rör missbruksområdet
har genomförts efter kommunernas behov. Två
LVM-utbildningar (Lag om vård av missbrukare i
vissa fall) har genomförts och en konferens med
130 deltagare kring läkemedelsassisterad behandling
vid opiatberoende har anordnats tillsammans med
Landstinget.
Psykiatri
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter

Rutiner utarbetas för brukarrevision inom psykiatriområdet. Arbetet med att etablera ett länsbrukarråd
fortsätter samt rutiner för uppdragen. Revisioner
inom psykiatriområdet har inte genomförts under
2013 då brukarrådet har haft andra uppdrag. Två
revisioner är planerade att genomföras under 2014.
När det gäller att stödja utvecklingen av resurspersoner med egenerfarenhet kring psykisk sjukdom är
målet att fem resurspersoner ska ha startat i någon
verksamhet under 2013. Fjorton dialogutbildare har
utbildats och lika många dialogutbildningar genomfördes under hösten. Attitydambassadörer har utbildats via Hjärnkoll och det finns idag 20 personer
som är verksamma i länet.
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Två inspirationsföreläsningar samt tio utbildningar
i återhämtningsinriktat arbetssätt med kommuner,
landsting och personer med egenerfarenhet har
genomförts.
Uppföljning av implementering av arbetsmodellen
Samordnat kontaktmannaskap för personer med
psykisk funktionsnedsättning har skett i länet vid
fem tillfällen. Vi har genomfört tvådagarsutbildningar i södra länsdelen för kommuner och landsting.
En utbildning för återhämtningsombud i Jönköping,
Habo och Mullsjö med egenerfarna och personal
var planerad 2013. Arbetet kring samordnat kontaktmannaskap har inte genomförts enligt plan på grund
av lågt intresse.
Arbetet för bättre stöd till äldre med psykisk ohälsa
har fortsatt. En handlingsplan har utvecklats och
förankrats politiskt och är nu klar att sjösättas.
Förebygga suicid – utbildning om larmplan i länet
har genomförts. Larmplanen är inriktad på blåljuspersonal i länet och 275 personer har utbildats med
samtalsövningar i krissituation, barns reaktioner i
krissituation samt grundutbildning om larmplan. I
arbetet med att införa kommunala suicidpreventiva
handlingsplaner har 340 personer utbildats i länet.
I Mental Health First Aid (Första hjälpen psykisk
hälsa) har 18 instruktörer utbildats.
Arbetet med att utveckla samverkansformer och
utbilda baspersonal i grundläggande kunskaper och
bemötande inom neuropsykiatrin har fortsatt. Efter
2013 har sammanlagt 850 personer inom länet genomgått den föreläsningsserie om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som erbjudits vid flera tillfällen.
Förutsättningarna för hur en organisering eller form
av regionalt kompetenscentrum skulle kunna se ut
har undersökts under året, samordnat av FoUrum.
Utbildningsmaterial och informationsfolder har
tagits fram under året för att implementera och följa
upp uppföljningsrutiner och motivationsarbete vad
gäller den somatiska hälsan hos personer med psykisk funktionsnedsättning.
Under 2013 har arbetet fortsatt med implementeringsplan gällande metoden Individual placement
and support IPS (som även beskrivs inom området
Arbete och delaktighet ovan) samt en kunskapsö36

versikt gällande metoden Supported education som
underlag för beslut om fortsatt arbete.
När det gäller implementering av antagna länsriktlinjer inom Case Management, samverkan kring
personer som lider av psykisk ohälsa och missbruk
i kombination, har ett nytt CM-team tagit form och
startar i södra länsdelen 2014. Teamet består av fem
case managers, två från psykiatrin och tre från kommunerna. Teamet ska arbeta över kommungränserna. Diskussioner om liknande koncept har påbörjats
i höglandskommunerna.
FoUrum representeras i länsgruppen för kvinnofrid.
Länsgruppen har under året bytt namn till fokusgruppen våld i nära relationer. Utbildningsdagar har
hållits i Eksjö, Värnamo och Jönköping. FoUrum
fullgjorde sitt uppdrag angående mansrådgivningen
och var även behjälplig vid ansökan om ekonomiska
medel för att finansiera tjänster. Alla mål förutom ett
planerat studiebesök är uppfyllda.
Äldre
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter

”Bättre liv för sjuka äldre” är en av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prioriterade frågor
på nationell nivå. Den bygger på en överenskommelse mellan regeringen och SKL om ett nationellt
förbättringsarbete för att effektivisera och utveckla
verksamheterna i landet på ett systematiskt och
evidensbaserat sätt. Äldre personer ska kunna bo
och leva tryggt i sitt hem och få sin omsorg och vård
där. För att åstadkomma det kommer vi att arbeta
på bred front inom hela länet och finna nya arbetsformer där det krävs.
Fyra gemensamma länsträffar har arrangerats i
samverkan med landstinget för att ge goda exempel,
och möjlighet till analys av resultat för att nå länets
gemensamma målområden.
En del i förbättringsarbetet är att utveckla och förbättra vården i livets slutskede med stöd av svenska
palliativregistret. För att kunna följa upp och förbättra vården behövs relevanta data som är registrerade
på ett kvalitetssäkert sätt. Samtliga berörda enheter
har erbjudits uppföljning genom lärandeseminarier.
Utvärderingen visar att minst 80 procent av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda.

Personal i länet ska erbjudas lärandeseminarier för
att öka sin kunskap om olämpliga läkemedel till
äldre, vilket i sin tur anses förbättra livskvaliteten hos
den enskilde äldre. Detta är genomfört under 2013.
Utvärderingen visar att minst 80 procent av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda.
En enhetlig, entydig och ändamålsenlig dokumentation inom kommunal hälso- och sjukvård bidrar till
ökad patientsäkerhet. Den ger också bra möjligheter
för jämförelser, utvärderingar och forskning. Socialstyrelsen ansvarar i sin verksamhet för Nationell
Infrastruktur och Nationellt Fackspråk, där metoder
och verktyg för att åstadkomma ett gemensamt språk
inom vård- och omsorgsdokumentation på nationell
nivå har beslutats och arbetats fram. Under 2013 har
arbetet med att konstruera en klassifikationsbaserad
sökordsstruktur för personal inom kommunal vård
och omsorg i Jönköpings län genomförts.
Övergripande FoU-verksamhet
Vid sidan om de olika målgruppsinriktade områdena
arbetar FoUrum med generella utvecklingsinsatser
som omfattar hela socialtjänstens verksamhet.
E-hälsa
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter

En genomförandeplan för arbetet i länet har antagits av chefsnätverket för eHälsa som godkändes av
socialcheferna under året.
Målet om att genomföra en regional temadag med
hög nöjdhet från deltagarna formulerades om under
året genom att den förändrade satsningen från staten
medförde flera nationella konferenser. Därför prioriterades i stället kommunal närvaro vid de större
nationella konferenserna som Vitalis, Nationella
eHälsodagen, Offentliga rummets nätverksdag för
trygghetslarm, Hjälpmedelsinstitutets konferenser
om välfärdsteknologi och trygghetslarm samt de
inspirationsdagar som Västerås kommun anordnat
kring sin välfärdsteknologisatsning.
En träff organiserades för att lösa kvarvarande
tekniska problem kring Nationell Patientöversikt
(NPÖ) med representation från kommunernas och
Landstingets supportorganisation, samt den nationella förvaltningen med en åtgärdsplan som resultat.
En workshop för användare anordnades i samarbete
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med Qulturum med ett 70-tal deltagare fördelat
mellan kommuner och landsting. Användningen av
NPÖ har ökat väsentligt, men arbete kvarstår för att
ytterligare öka användningen.
FoUrums FoU-ledare inom eHälsa är representant
i NPÖ:s nationella förvaltargrupp som enda representant för den kommunala sidan. I denna grupp
återfinns också Landstinget i Jönköpings län. I början av året avrådde den lokala läkemedelskommittén
läkarna från att använda Pascal, ett nationellt verktyg
för ordination av dosläkemedel, vilket påverkat
användningen och informationsöverföringen mellan
kommuner och landsting.
En av statens målsättningar för 2013 var att öka
andelen berörd personal inom socialtjänsten som har
tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation.
Länet arbetar med ett regionalt projekt i samarbete
med Landstinget för att tekniskt möjliggöra SITHSkort för Meddix samordnad vårdplanering. samt att
ge berörd personal åtkomst till Landstingets system
remisser och svar. Detta ska ge kommuner och
landsting förutsättningar att leva upp till patientdatalagens krav på säker autentisering vid överföring av
information över öppna nät.
Länet har deltagit i framtagandet av nationella
vägledningar inom övriga statliga målsättningar för
2013: övergången till digitala trygghetslarm, mobilt
arbetssätt, samt e-tjänster riktade till medborgaren.
Inom mobilt arbetssätt har fokus i länet legat på att
studera processer som förväntas underlätta arbetet,
förändringsbehov av processer, informations- och
dokumentationsbehov, tekniska utvecklingsbehov
och informationssäkerhetsaspekter. Ett forskningsprojekt har speciellt studerat en nattpatrulls
behov. Kommunerna har också testat teknik i form
av plattor och mobiler. Inom trygghetslarmens
digitalisering handlar det om att öka kunskaperna
kring teknikskiftets krav, och att i enlighet med den
nationella vägledningen tydliggöra vilka krav som
ställs på verksamhetsutveckling och det kommunala
ansvaret för trygghetslarmskedjan. Länet har också
bedrivit ett arbete för att tillgodose kravet på webbaserad information till barn och unga med psykisk
ohälsa. Informationen presenteras på 1177.se med
gemensamma texter för hela landet och information
på kommunernas egna hemsidor. 1177.se och kommunernas hemsidor länkar till varandra.
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Öppna jämförelser
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter

Öppna jämförelser används för att utveckla kvaliteten
inom länets socialtjänster. Vår region deltar som en av
nio regioner i ett projekt som SKL driver nationellt.
Under 2013 har arbetet med kvalitetssäkring av
inlämnade uppgifter och publicering av länsrapporter fortsatt löpande. Länsrapporter inom samtliga
nio öppna jämförelseområden har producerats till
kommunerna.

Under 2013 gjordes en gemensam genomgång av
enkäter inför inlämning av öppna jämförelser, för att
kvalitetssäkra tolkning av frågor. Målet att länsrapporter ska produceras inom varje jämförelseområde
är uppnått. Kvalitetssäkrad genomgång genomfördes
inom fem områden vilket ger 100 procent måluppfyllelse. Två nya områden planeras för 2014; äldreomsorg och stöd till brottsoffer.

Utbildningssamordning
Samverkan sker med länets skolchefer inom kommunal utveckling för att skapa en gemensam plattform
för utbildningsfrågor av strategiskt regionalt intresse.

(RUC) styrelse. Handlingsplanen utgör det främsta
verktyget när det gäller samverkan mellan kommunerna och HLK utifrån ett skolutvecklingsperspektiv.

Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
Skolcheferna i länet har under året fått information
om gymnasiesärskolans nya läroplaner och kursplaner som trädde i kraft den 1 juli 2013. Skolverket har
under året anordnat seminarier riktat till rektorer.
En differentierad prislista på de olika inriktningarna
inom naturbruksutbildningen har tagits fram och
finns som underlag för de olika inriktningarna på
naturbruksutbildningen.

Projektet om sex- och samlevnadsundervisning i länet
fortsätter och sker i samverkan mellan landstinget
och kommunerna. Syftet är att få en likvärdig sex-och
samlevnadsundervisning med god kvalitet i hela länet.
Kontaktpersoner finns nu i alla kommuner och ett utbildningsmaterial kopplat till målen i läroplanen finns
på Landstingets hemsida ”Lust till förbättring”.

Rektorslyftet har fokus på pedagogiskt ledarskap
inom kunskapsområdet styrning och ledning. Intresserade rektorer från länet har under året gått utbildningen på Linnéuniversitet i Växjö.
SkolkrAft är en arena för regionalt erfarenhetsutbyte i
samspel mellan skola, högskola och näringsliv. Strävan
är att entreprenörskap och ett entreprenöriellt lärande
ska genomsyra elevens hela skolgång från förskola
till och med gymnasium. Högskolan för lärande och
kommunikation i Jönköping fortsätter detta program
som riktar sig till skolor i länets kommuner. Antalet
deltagande arbetslag och lärare varierar från de olika
kommunerna.
En ny handlingsplan för samarbetet med Högskolan
för lärande och kommunikation (HLK) 2014–2015
har arbetats fram i samarbete med länets utvecklingsledare och är antagen i Regionalt utvecklingscentrums
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Samarbetet mellan SKL och Landstinget har fortsatt
under 2013; utbildningsinsatser om barnkonventionen
anordnas för anställda inom kommuner och landstinget. Arbete pågår i kommunerna för att omsätta
barnkonventionen i praktisk handling.
Kompetensutveckling för länets studie- och yrkesvägledare inom ramen för ett ESF-projekt har pågått hela
året och avslutades i december. Syftet var att stärka
och fördjupa kompetensen hos regionens studie- och
yrkesvägledare i linje med de krav och förväntningar
som finns i yrkesrollen. Utbildningsinsatserna har höjt
deras kompetens. Nya modeller har tagits fram kring
näringsliv och arbetslivet på prao. En stor avslutningskonferens för projektet genomfördes i december.
Effekten på lång sikt är att de som blir vägledda gör
välgrundade val och därmed färre felval. Projektet har
också lett till att länets kompetensplattform kompletteras med ett regionalt samverkansråd kring studieoch yrkesvägledning.
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Miljösamverkan f
Miljösamverkan f är ett samarbete mellan länets
miljökontor, Länsstyrelsen och Regionförbundet.
Syftet är att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndighetsutövning (tillsyn) och mer förebyggande insatser. Samverkan ska
ge ett bättre resursutnyttjande och ökade möjligheter
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 miljösamverkan i landet.
Verksamhetsmål, insatser och aktiviteter
Under 2013 var tjänsten vakant under ett halvår. Trots
detta har flertalet aktiviteter i verksamhetsplanen

kunnat genomföras och målen kan till största del
anses uppnådda.
Projekt har drivits inom behovsutredning miljökontor (som fortsätter 2014). Uppföljning har gjorts av
tidigare projekt kring små avlopp och flerbostadshus.
Två kurser har arrangerats: Fukt och mögel samt
Oljeavskiljare.
Strategiskt arbete har skett kring varumärke miljökontor. Kommunbesök samt marknadsföring av
Miljösamverkan f har gjorts. Handläggarträffar
inom flerbostadshus, vindkraft, miljö- och hälsoskyddshandläggning samt täkthandläggning har
också hållits under året.

Kurs och konferens
Personalutveckling – Kurs och konferens är den
funktion inom Primärkommunala nämndens ansvarsområde som samordnar primärkommunernas
personal- och kompetensutveckling samt samordnar
konferenser för Regionförbundet Jönköpings län,
regional utveckling.

ningar och seminarier i Jönköpings län. Under 2013
har vi kunnat genomföra 3 kurser i samarbete med
SKL.

Kurs och konferens erbjuder ett brett och verksamhetsanpassat utbildningsutbud, baserat på kommunernas behov och önskemål. Verksamheten är
intäktsfinansierad.

Under 2013 genomförde kurs och konferens 86
utbildningar och 4 konferenser. Några av utbildningarna var flerdagsutbildningar.

Vi ingår i och har kontakter med flera olika yrkesnätverk i länet för att fånga upp de behov av kurser
och konferenser som finns i länets 13 kommuner. Vi
har täta kontakter med Referensgruppen, som består
av personalchef samt ytterligare en medarbetare
från våra 13 kommuner för att fånga upp behoven
av kompetensutveckling bland de yrkesgrupper som
finns i våra kommuner.
Täta kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, uppehålls för att de ska förlägga utbild-
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Marknadsföring av kurs och konferens verksamhet
sker kontinuerligt.

Vi har tillsammans med Regionförbundet Södra
Småland startat upp ett nationellt nätverk för kursoch konferenssamordnare. Första nätverksträffen genomfördes i Stockholm under januari månad 2014.
Statistik över hur länets 13 kommuner använt sig av
Kurs och konferens under 2013, redovisas i bilaga 2.
Personalstyrkan inom Kurs och konferens är 1,0. En
person på 80% och en på 20%.

Bilaga 1
Politiska uppdrag och möten
Regionstyrelsens presidium
Ordförande: Bengt Dahlqvist (M), Vaggeryd
1:e vice ordförande: Anders Pansell (KD),
Landstinget, 2:e vice ordförande: Elin Rydberg (S),
Jönköping.
Regionstyrelsens arbetsutskott
Ordförande: Bengt Dahlqvist (M), Vaggeryd
Övriga ledamöter:
1:e vice ordförande Anders Pansell (KD), Landstinget,
2:e vice ordförande Elin Rydberg (S), Jönköping samt
Lars Isaksson (S), Landstinget och Ann-Mari Nilsson (C), Jönköping.
Alexander Lowejko (V), Nässjö, Esse Petersson
(FP), Landstinget, Björn Fälth (SD), Vetlanda och
Kajsa Carlsson (MP), Landstinget har haft insynsplatser.
Beredningar
RUS-beredning

Bengt Dahlqvist (M), Anders Pansell (KD),
Elin Rydberg (S), Lars Isaksson (S), Ann-Mari Nilsson (C), Alexander Lowejko (V), Esse Petersson
(FP), Björn Fälth (SD), Kajsa Carlsson (MP), Anders
Gustafsson (M), Anna-Carin Magnusson (S),
Lennart Bogren (C), Stefan Gustafsson (KD)
och Ulla Gradeen (S)
Infrastrukturberedning
Bengt Dahlqvist (M), ordförande, Niclas Palmgren
(M), Hans-Göran Johansson (C), Stefan Gustafsson
(KD), Elin Rydberg (S), Bo Zander (S) och
Berry Lilja (S)
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Regionstyrelsens sammanträden
Under verksamhetsåret 2013 sammanträdde Regionstyrelsen vid fem tillfällen. Fyra av dessa kombinerades med temainformationer.
2013-02-21 i Nässjö kommun
Tema Jönköpings län ur ett internationellt perspektiv.
2013-05-02 i Mullsjö kommun
Tema Strukturfondsprogrammen, nutid och framtid.
2013-06-20 i Jönköpings kommun
2013-09-26 i Sävsjö kommun
Tema Näringslivets utveckling följs upp i en ny studie av Grufman Reje.
2013-11-21 i Nässjö kommun
Tema Hur tar vi tillvara EU:s möjligheter?
Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträdde vid
åtta tillfällen under det gångna verksamhetsåret.
Primärkommunala nämndens presidium
Ordförande: Hans-Göran Johansson (C), Värnamo
Vice ordförande: Marie Johansson (S), Gislaved
Primärkommunala nämndens
sammanträden
Under verksamhetsåret 2013 sammanträdde Primärkommunala nämnden vid fyra tillfällen. Primärkommunala nämndens presidum sammanträdde vid fem
tillfällen.
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Representation
Brysselkontoret
Anders Pansell (KD) och Elin Rydberg (S)

Stambanan.com
Bengt Dahlqvist (M)

Sydsam
Bengt Dahlqvist (M), Anders Pansell, (KD)
och Elin Rydberg (S)

Baltic Link
Bengt Dahlqvist (M)

SydSams utjämningskommitté
Elin Rydberg (S)

ALMI invest (Småland och Öarna)
Ledamot: Anders Pansell (KD)

Högskolan för lärande och
kommunikation
Bengt Dahlqvist (M)

Energikontor Norra Småland
Ann-Mari Nilsson (S), ordförande, Tommy
Bohman (S), Börje Malmborg (KD) och Rolf
Persson, regiondirektör

Strukturfondspartnerskap
Bengt Dahlqvist (M) och Lars Isaksson (S)

Science Park-systemet i Jönköpings län
Ordförande: Bengt Dahlqvist (M)

Europakorridoren
Ledamot: Bengt Dahlqvist (M)
Ersättare: Ulla Gradeen (S)
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Bilaga 2
Kurs och konferens: Kommunernas deltagande i kurser 2013

Utnyttjande,
Andel av
andel av
deltagarna (%) 1 anställda (%) 2

Antal deltagare

Aneby

59

2,6

12,2

2

Eksjö

77

3,4

4,6

9

Gislaved

122

5,4

4,6

9

Gnosjö

42

1,9

4,8

8

Habo

100

4,5

14,2

1

Jönköping

501

22,0

4,5

10

Mullsjö

54

2,4

10,8

3

Nässjö

190

8,5

7,1

4

Sävsjö

58

2,6

5,3

6

Tranås

85

3,8

4,9

7

Vaggeryd

80

3,6

7,1

4

Vetlanda

135

6,0

5,3

6

Värnamo

155

6,9

5,5

5

Externa deltagare

579

26,0

Totalt
1
2

Utnyttjande,
rangordning

2 237

I förhållande till totala antalet kursdeltagare
I förhållande till totala antalet anställda i kommunen
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Bilaga 3
Beviljade projektmedel
Beviljade regionala projektmedel 2013 (inklusive projekt beviljade inom ramen för ”Främja Kvinnors
Företagande”).
Projektägare

Beviljade projekt 2013
(2013 års anslag)

SVID
NYF
Leader Västra Småland
Internationella Handelshögskolan

Designregion Småland
RUN
Göra det omöjliga möjligt
Att hjälpa små och medelstora
företag realisera tillväxt
Innovativa Arenor
TTP 11
Bevara, bruka utan att förbruka*
Kalasstart del 1*
Kreativa kvinnor*
Öxnehaga företagarskola
Kollektivtrafikens betydelse
Förstudie destination Eksjö
Förstudie – kurser till nya marknader
Insikt-validering
Arbetsintegrerade sociala företag
Kvinnors företagnade – framgång genom utveckling
Qraftfulla 2.0*
Festival
TTP1
Tillgänglighet, Innovationsprocessen och Tillväxt
Grupp för dialog och kunskapsuppbyggnad inför gruvbrytning
Greencharge Sydost
Basfinansiering
Basfinansiering
Dubbelt Upp*
Nordiska Infrastrukturskolan
Vinnväxt
IMPACT
Synergi 2.0
Energisamverkan Forserum
Business by Women 2*

Regionförbundet Jönköpings län
Östsam
Winnet
Nyföretagarcentrum
Eksjö kommun
Jönköpings kommun
Regionförbundet Jönköpings län
Eksjö.nu
Share Music Sweden
Skärteknikcentrum AB
FoUrum
TUC Sweden AB
SNAB
Föreningen Qom Ut
Internationella Handelshögskolan
Internationella Handelshögskolan
Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna
Blekinge Tekniska Högskola
SPS-systemet
Winnet Jönköpings län
Värnamo Näringsliv AB
Nässjö Näringsliv AB
SP, Sveriges Tekniska Institut
Swerea/swecast
Coompanion Jönköpings län
Energikontoret
NUVAB
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Beslutad
summa, kr

RUP/RUS

250 000
85 000
248 000
85 919

RUP
RUP
RUP
RUP

100 000
111 000
69 750
52 050
85 634
450 000
200 000
421 250
185 000

RUP
RUP
RUP
RUP
RUP
RUP
RUP
RUP
RUP

401 000 RUP
658 730 RUP
131 205 RUP
7 156
50 000
500 000
643 000

RUP
RUP
RUP
RUP

75 000 RUP
397 000
2 894 000
400 000
44 674
250 000
1 633 333
200 000
298 000
194 425
23 927

RUP
RUP
RUP
RUP
RUP
RUP
RUS
RUP
RUP
RUP
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Projektägare

Beviljade projekt 2013
(2013 års anslag)

ABF

Mötesplats Habo, Mullsjö, Annerberg
Nätverksförening
Internationell kompetensförsörjning
Digitalkultur
Kollektivtrafik på landsbygden
KomBack
Informationstidning
Entreprenörskap
Nätet kvinnligt resurscentrum
Räddsam F
Energisamverkan Forserum
Möbelriket
Kvinnors företagande*
Kvinnligt Nätverk i Vetlanda AB*
Bruka, bevara utan att förbruka*
Kraftverk 2013-2014*
Qraftfulla 2.0*
Business by Women 2*
Kreativa kvinnor*
Kalasstart med kulturkrock*
Nya tider, nya näringar
Inspiragera

ALMI Kronoberg
Swerea/Swecast
Studiefrämjandet Småland Blekinge
Jönköpings Länstrafik
Vetlanda Kommun
Länsstyrelsen Jönköpings län
Ung Företagsamhet
Winnet Jönköpings län
Räddningstjänsten
Swerea/swecast
Vaggeryds kommun
TUC Sweden AB
NUVAB
Winnet
BiB
SNAB
NUVAB
Eksjö kommun
NYF
Värnamo kommun
Share Music Sweden
Totalt

Beslutad
summa, kr

RUP/RUS

52 500 RUS
100 000 RUS
100 000 RUS
1 315 600
100 000
150 000
150 000
325 000
400 000
500 000
83 325
99 000
132 199
17 291
55 200
27 900
8 807
33 805
68 325
52 050
200 000
400 000

RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS

15 516 055

* Här redovisas den regionala medfinansieringen. Därutöver tilldelas projekten medel inom ramen för det
nationella programmet ”Främja Kvinnors Företagnade”.
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Bilaga 4
Revisionsberättelse för Regionförbundet Jönköpings län 2013

Till revisionsberättelsen hör bilagorna Revisionsrapport från sakkunniga samt Revisionsberättelsen från
Primärkommunala nämnden
46
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Bilaga 5
Revisionsberättelse för Primärkommunala nämnden 2013
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-08-12
Ks §287

Sida
1(2)

Dnr: KS.2013.143

04

Borgensavgift för de kommunala stiftelserna
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 27 september 2012, § 332 att uppdra till
ekonomichefen att utreda möjligheten till att ta ut borgensavgift för de
kommunala stiftelserna efter motsvarande modell som för de kommunala
bolagen samt förslag till avgiftskonstruktion.
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 29 september 2011, § 115
följande:
att

från och med 2011 införa en årlig borgensavgift med 0,3 % för samtliga
helägda kommunala bolag, samt

att

borgensavgiften beräknas på aktuellt utnyttjat borgensbelopp per sista
december respektive år och faktureras i januari följande år.

Enligt SKL: s jurister får kommunen ta ut borgensavgift från de kommunala
stiftelserna och bör ta ut borgensavgift om stiftelsen bedriver verksamhet som
på något sätt konkurrerar med andra aktörer. Den borgen som var utnyttjad
t.o.m. den 31 december 2012 uppgick till totalt 25 mnkr fördelad på Stiftelsen
Isabergstoppen (11,5 mnkr) samt Stiftelsen Torghuset (13,5 mnkr).
Borgensavgiften beräknas på aktuellt utnyttjat borgensbelopp per sista
december respektive år och faktureras i januari följande år.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni 2014 yrkade Sven-Erik
Karlsson (M) att ta ut borgensavgift med 0,3 % för de kommunala stiftelserna
efter motsvarande modell som för de kommunala bolagen samt förslag till
avgiftskonstruktion fr.o.m. år 2015. Marie Johansson (S) yrkade, med
instämmande av Gunnel Augustsson (S) och Erik Andersson (K), avslag på
Sven-Erik Karlssons (M) yrkande.
Ärendet överlämnades till dagens sammanträde för beslut.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 29 september 2011, § 115
Kommunstyrelsen den 27 september 2012, § 332
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 10 september 2013, § 35
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 28 januari 2014
Kommunstyrelsen den 17 juni 2014, § 254
Yrkande
Sven-Erik Karlsson (M): Att ta ut borgensavgift med 0,3 % för de kommunala
stiftelserna efter motsvarande modell som för de kommunala bolagen samt
förslag till avgiftskonstruktion fr.o.m. år 2015.
Agneta Karlsson (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C) Lennart
Kastberg (KD) och Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till Sven-Erik Karlssons (M)
yrkande.
Marie Johansson (S) med instämmande av Erik Andersson (K), Gunnel
Augustsson (S): Att avslå Sven-Erik Karlssons (M) yrkande.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-08-12

Sida
2(2)

Ks § 287 (forts.)
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Sven-Erik Karlssons yrkande och Marie
Johanssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Sven-Erik Karlssons yrkande.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Sven-Erik Karlssons (M) yrkande
Nej-röst för Marie Johanssons (S) avslagsyrkande
Omröstningsresultat
Med 7 ja-röster för Sven-Erik Karlssons yrkande och 6 nej-röster för Marie
Johanssons avslagsyrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Sven-Erik
Karlssons (M) yrkande.
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

ta ut borgensavgift med 0,3 % för de kommunala stiftelserna efter
motsvarande modell som för de kommunala bolagen samt förslag till
avgiftskonstruktion fr.o.m. år 2015.

Jäv
Niclas Palmgren (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Reservation
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-08-12
Ks §286

Sida
1(1)

Dnr: KS.2014.109

253

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Ölmestad 2:7,
5:3, 5:4, 8:232 och 18:8 i Gislaveds kommun
Ärendebeskrivning
Ärendet reglerar två gamla ärenden och bakgrunden till dessa.
Ärende 1: Kommunen grävde under 60-70-talet ner en vatten- och
spillvattenledning över del av fastigheten Ölmestad 5:3, någon ersättning för
intrånget utbetalades inte då, vilket uppdagades år 1999 då kommunen tog
kontakt med markägaren för att få ledningsrätt på ledningen.
Ärende 2: Kommunen anlade en gång- och cykelväg längst med Idrottsvägen i
Reftele år 2009, för detta intrång utbetalades ingen ersättning till markägarna.
Ett förlag på överenskommelse om markbyte har nu upprättats mellan
kommunen och markägarna. Enligt överenskommelsen ska kommunen avstå ca
8 400 kvm av Ölmestad 18:8 och Ölmestad 5:4 och fastighetsägarna ska avstå
3 500 kvm av Ölmestad 5:3.
Då överenskommelsen gäller byte av mark ska ingen ersättning utbetalas av
någon av parterna.
Beslutsunderlag
Överenskommelse daterad den 22 maj 2014
Kommunstyrelsen den 17 juni 2014, § 244
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättat förslag till överenskommelse daterad den 22 maj
2014, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
överenskommelsen.

Expedieras till:
Kommunfullnäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Reftele

augusti 20, 2014

Credits not available.
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-08-12
Ks §276

Sida
1(1)

Dnr: KS.2014.141

253

Försäljning av Ås 11:2 kantorsbostaden, avstyckning från Ås 11:1
Ärendebeskrivning
Ett köpekontrakt har upprättats om försäljning av fastigheten Ås 11:2 som
tidigare har avstyckats till en styckningslott från stamfastigheten Ås 11:1.
Fastigheten utgör totalt 1209 kvm och köpeskillingen har efter budgivning
fastställts till 215 000 kr. Taxeringsvärde år 2012 ligger på 494 000 kr.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt, daterat den 8 augusti 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna upprättat köpekontrakt daterat den 8 augusti 2014, samt

att

uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
köpekontraktet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

ÅS 11:2

augusti 20, 2014

Credits not available.
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GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-08-12
Ks §275

Sida
1(1)

Dnr: KS.2011.182

253

Upphävande av avtal gällande del av Anderstorp-Törås 2:64, Larrys
lada
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 januari 2014 att godkänna köpekontrakt
gällande del av Anderstorp-Törås 2:64, daterat den 13 januari 2014, samt att
uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga
köpehandlingar.
Köparen till del av Anderstorp-Törås 2:64 har därefter valt att inte fullfölja
köpet varvid köpekontraktet faller och den sökta lantmäteriförättningen om
avstyckning har kallats tillbaka.
Beslutsunderlag
Köpekontrakt daterat den 13 januari 2014
Kommunfullmäktige den 30 januari 2014, § 5
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 augusti 2014
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva köpeavtal gällande del av Anderstorp-Törås 2:64, daterat den
13 januari 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-08-12
Ks §277

Sida
1(1)

Dnr: KS.2014.142

040

Årsredovisning 2013 Davidssonska donationsfonden
Ärendebeskrivning
Davidsonska donationsfonden har översänt årsredovisning 2013 med
revisionsberättelse för godkännande av Gislaveds kommun.
Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad,
bildades efter att Högsta domstolen den 27/1 1934 godkänt det testamente
som J P Davidsson upprättat före sin död 1930 och där han beslutat att bilda
”Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad” och att
kapitalets avkastning varje år skall utdelas till jordbrukare i Västbo härad.
Donationens kapital hade då ett värde på 1 mnkr. Under åren 1934-2013 har
stiftelsens utdelningar till jordbruksförbättringar i Västbo härad uppgått till
totalt 121,7 mnkr, samtidigt har staten erhållit 71,3 mnkr i skatter från
Donationen.
Stiftelsen har 24 sockenkommittéer i Västbo härads alla socknar med ansvar
att fördela utdelningen till de jordbrukare i respektive socken som ansöker om
bidrag enligt de regler som gäller för stiftelsen. I Gislaveds kommun finns 11
sockenkommitter.
Förvaltningsresultatet för 2013 uppgår till 8 987 309 kr. Skatt avgår med -1 977
206 kr. Beslutad utdelning av 2013 års resultat uppgår till 7 010 103 kr.
Donationsfondens resultat efter finansiella poster uppgår till 12 280 239 kr.
Under år 2013 har Stiftelsen Davidsonska Donationen utdelat totalt 6965 tkr
till jordbruksfrämjande åtgärder i Västbo härad.
Fondens egna kapital uppgick per den 31 december 2013 till 140, 2 mnkr.
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013 Davidssonska donationsfonden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna årsredovisning för Davidsonska donationsfonden avseende år
2013, samt

att

bevilja de av kommunfullmäktige valda styrelseledamöterna i
Davidsonska donationsfonden ansvarsfrihet för år 2013.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-06-17
Ks §246

Sida
1(1)

Dnr: KS.2012.83

40

Utredning av lämpliga placeringar av laddstolpar för elbilar
Ärendebeskrivning
Inom projektet GreenCharge har kommunen åtagit sig att aktivt stödja och
arbeta för att uppnå visionen om en regional fossiloberoende fordonsflotta år
2030. Ett led i detta och även ett åtagande i projektet är att sätta upp publika
laddstolpar på allmänna platser och laddstolpar på arbetsplatser för att
möjliggöra användningen av elbilar.
Totalkostnaden för inköp och uppsättning av en laddstolpe ligger på omkring
50 000 kr. I dagsläget har fyra lämpliga publika placeringar för laddstolpar
pekats ut. Det gäller torget i Smålandsstenar, Gisleområdet, torget i
Anderstorp och Stortorget i Gislaved.
Vad gäller utplacering av laddstolpar vid kommunala arbetsplatser måste först
en noggrannare utredning om i vilka verksamheter elbilen passar in och är ett
lämpligt komplement. Först därefter är utplacering av laddstolpar vid
kommunala arbetsplatser möjlig.
Ansvar och kostnad för underhåll och till elförbrukning för de stolpar som
placeras på allmänplatsmark ligger på tekniska nämnden medan
fastighetsnämnden ansvarar för laddstolpar på kvartersmark. Den kommunala
verksamheten som laddstolpen är placerad vid ska stå för elkostnad och
underhåll av stolpen.
Kommunstyrelsekontorets förslag är att kommunfullmäktige beviljar ett
tilläggsanslag till kommunstyrelsen med 300 tkr avseende investering av
laddstolpar till elbilar. Detta anslag är ett projektanslag, som tekniska nämnden
och fastighetskontoret ska använda för finansiering av laddstolparna under
projekttiden. I samband med bokslutet 2014 ska anläggningarna överföras till
resp nämnd, som ska kompenseras i budget 2015 för tillkommande
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 16 juni 2014
Yrkande
Börje Malmborg (KD) med instämmande av Carina Johansson (C), Lars Park
(FP), Erik Andersson (K), Marie Johansson (S), Gunnel Augustsson (S) och
Agneta Karlsson (M): Bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

bevilja ett tilläggsanslag till kommunstyrelsen med 300 tkr avseende
investering av laddstolpar till elbilar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Stiftelsen Davidsonska Donationen

STIFTELSEN DAVIDSONSKA DONATIONEN
för jordbrukets främjande i Västbo härad.

Organisationsnummer 828500-0314

Årsredovisning för år 2013.

Styrelsen för Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad avger
härmed följande årsredovisning.
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1

Stiftelsen Davidsonska Donationen

Historik
23 maj 1852 föddes Johan Petter Davidsson i Stäppebo, Kalvs socken i Västergötland.
Fattigdom präglade uppväxten och i hopp om bättre villkor emigrerade han som 17-åring till Amerika.
Endast 3 år senare återvände han till Sverige för att under de kommande 10 åren arbeta som expedit i
Torup. 1884 övertog han gården Prippebo i Södra Hestra socken, beläget i nuvarande Gislaveds
Kommun.
Där kom han att stanna till sin död i januari 1930. Gården i Prippebo skötte han på ett mönstergillt sätt,
det nyodlades, dränerades och stenröjdes. Som den entreprenör han var så drev han även handelsbod
på gården. Genom hårt arbete, sparsamhet och goda placeringar, började en liten förmögenhet så
sakteliga att växa fram.
När så brodern, grosshandlare Josef Davidsson i Reftele, hastigt avled 1924, ärvde Johan Petter en
ansenlig förmögenhet. Något år före sin död skrev Johan Petter sitt testamente. Hans trogna
hushållerska, Karolina Benediktusson, fick gården Prippebo inklusive inventarier.
Övriga tillgångar testamenterades att bilda en fond med namnet ”Davidsonska Donationen för
jordbrukets främjande i Västbo härad”. Avkastningen skall enligt testamentet användas till
”understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller
dylikt samt utdikning av försumpade marker”.

Organisation och verksamhet
Stiftelsens leds av en styrelse som består av tre personer som ansvarar för stiftelsens verksamhet.
Styrelsens huvuduppgifter är att ansvara för stiftelsens kapitalförvaltning och tillse att avkastningen
används så som donatorn avsåg.
Tillgångarna är till stor del placerade i svenska aktier men också till viss del som räntebärande
placeringar. Avkastning i form av utdelningar och räntor, med avdrag för stiftelsens omkostnader,
delas årligen ut till jordbruksförbättringar.
En styrelseledamot utses av Västbo Häradsgille som hör till Jönköpings läns Hushållningssällskap.
Övriga styrelseledamöter utses av Gislaveds kommun.
I var och en av de ingående socknarna finns en kommitté bestående av tre personer som har till uppgift
att ta emot ansökningar, besiktiga gjorda investeringar och till styrelsen föreslå bidragsutbetalningar.
Sockenkommittéerna sköter kontakterna med bidragssökarna och står för att de får den information
som efterfrågas. I varje kommitté finns en kontaktperson utsedd. Under fliken "kontakt" ser du vem
som ansvarar i just din socken.
Sockenkommittéerna utses av den kommun i vilken socknen ligger.
Stiftelsens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor samt två lekmannarevisorer. Gislaveds
kommun utser auktoriserad revisor och en lekmannarevisor. Västbo häradsgille utser en
lekmannarevisor. Länsstyrelserna har dessutom tillsynsansvar för stiftelser men numer är detta
koncentrerat till ett fåtal Länsstyrelser. För Jönköpings län har Länsstyrelsen i Östergötland
tillsynsansvaret.
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Förvaltningsberättelse.

Stiftelsens ändamål.
Stiftelsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, bildades efter att Högsta
domstolen den 27/1 1934 godkänt det testamente som J P Davidsson upprättat före sin död 1930 och
där han beslutat att bilda ”Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad” och att
kapitalets avkastning varje år skall utdelas till jordbrukare i Västbo härad. Donationens kapital hade då
ett värde på 1 mkr.
Stiftelsen förvaltas av en styrelse på tre personer och granskas av en auktoriserad revisor och två
lekmannarevisorer. Stiftelsens styrelse har enligt testamentet sitt säte i Södra Hestra socken. Enligt
stiftelselagen ansvarar Länsstyrelsen i Östergötland för tillsynen av denna stiftelse.
Stiftelsen har 24 sockenkommittéer i Västbo härads alla socknar med ansvar att fördela utdelningen till
de jordbrukare i respektive socken som ansöker om bidrag enligt de regler som gäller för stiftelsen.
Testamentet anger att ledamöterna i sockenkommittéerna skall vara " i jordbruk kunniga och erfarna
personer".
De enligt testamentet angivna jordbruksförbättringarna, ”såsom betesförbättringar, odling och
stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker”, har med den nu 75-åriga utvecklingen
av svenskt jordbruk inneburit att även kalkning, markkartering, inhägnader, inägovägar, gårdsplaner
och gödselvårdsanläggningar tillhör de åtgärder som innefattas i ändamålet för jordbrukets främjande i
Västbo härad.
Stiftelsens utdelning fördelas varje år mellan Västbo härads 25 socknar i förhållande till den landareal
som gäller för respektive socken, vilket även gäller vid omfördelningen av outdelade medel från
föregående år.
Kammarkollegiet fastställde år 2002 permutation som innebär att outdelade medel för varje år återförs
och omfördelas nästkommande år till sockenkommittéerna.
Stiftelsen betalar statlig inkomstskatt med 22,0% och de till respektive jordbrukare utbetalade
beloppen är inte skattepliktiga för mottagaren, enligt dom i regeringsrätten år 1994.
Under åren 1934-2013 har stiftelsens utdelningar till jordbruksförbättringar i Västbo härad uppgått till
totalt 121,7 mkr, samtidigt har staten erhållit 71,3 mkr i skatter från Donationen.
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Information om årets verksamhet.
Under år 2013 har stiftelsens kapital till största delen varit placerad i svenska aktier bland de större
börsbolagen och aktieplaceringen har ökat i marknadsvärde till 287,1 mkr (föregående år 211 mkr).
Stiftelsens placeringar i räntebärande värdepapper har minskat till 30,9 mkr (föregående år
35,2mkr).Stiftelsens bankmedel uppgick till 1,4 mkr(föregående år 18,3 mkr).
Det totala marknadsvärdet av stiftelsens tillgångar har under de senaste åren varierat beroende på
börsens utveckling.
År
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2000
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1934

Marknadsvärden
319,7mkr
265 mkr
237 mkr
286 mkr
245 mkr
188 mkr
290 mkr
311 mkr
258 mkr
220 mkr
101 mkr
71 mkr
34 mkr
11 mkr
5 mkr
3 mkr
1 mkr

Beslutad utdelning
7010 tkr
6190 tkr
7553 tkr
5314 tkr
7964 tkr
10827 tkr
8465 tkr
7040 tkr
5301 tkr
3986 tkr
2827 tkr
2138 tkr
1063 tkr
190 tkr
112 tkr
94 tkr
20 tkr

Under år 2013 har Stiftelsen Davidsonska Donationen utdelat totalt 6965 tkr till jordbruksfrämjande
åtgärder i Västbo härad, samt 293 tkr i arvoden till ledamöterna i de 24 sockenkommittéerna inom
stiftelsen.
Vid årets ingång fanns totalt 9210 tkr att utdela inom häradet och efter 2013 års utdelningar återstår
1952 tkr i outdelade medel, att omfördelas till år 2014.
Utdelning till respektive jordbrukare har varierat i de olika socknarna upp till högst 60% av den
sökandes bidragsunderlag. Totalt har 405 bidragsansökningar beviljats.
Totalt medverkade 92 personer i stiftelsens olika sockenkommittéer för att fördela den av styrelsen
beslutade utdelningen inom respektive socken. Ett stort tack till alla ledamöter i sockenkommittéerna
för årets arbetsinsats.

Beslutad utdelning av årets avkastning:
Förvaltningsresultat enligt resultaträkningen
Avgår beräknad skatt
Beslutad utdelning av 2013 års resultat

8 987 309 kr
- 1 977 206 kr
7 010 103 kr
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RESULTATRÄKNING
år 2013

år 2012

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar
Räntor
Övriga intäkter

9 106 719 kr
686 580 kr
26 863 kr

7 660 239 kr
1 624 505 kr
- kr

Summa intäkter

9 820 162 kr

9 284 744 kr

387 237 kr
437 491 kr
8 125 kr
- kr

433 347 kr
374 298 kr
7 900 kr
63 241 kr

832 853 kr

878 786 kr

8 987 309 kr

8 405 958 kr

Realisationsvinster, aktier
Realisationsvinster, obl
Realisationsförluster, aktier

12 312 459 kr
103 057 kr
164 952 kr

3 063 293 kr
63 759 kr
121 395 kr

Resultat före bokslutsdisp och skatt

21 237 873 kr

11 411 615 kr

5 339 700 kr

2 870 400 kr

15 898 173 kr

8 541 215 kr

3 617 934 kr

2 264 792 kr

12 280 239 kr

6 276 423 kr

Not

Stiftelsens kostnader
Personalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga kostnader
Räntekostnader

1
2

Summa kostnader

Förvaltningsresultat

Bokslutsdispositioner
avsatt periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatter
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BALANSRÄKNING
not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Räntebärande värdepapper

4
5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Upplupna intäkter

2013-12-31

2012-12-31

97 658 679 kr
22 305 868 kr

80 867 495 kr
21 807 828 kr

119 964 547 kr

102 675 323 kr

6
89 248 kr

162 565 kr
17 624 kr

1 100 086 kr
24 533 kr

Aktier, korta placeringar
Finansiella instrument
Bankmedel

22 270 331 kr
8 067 299 kr
1 397 255 kr

10 985 303 kr
12 800 000 kr
18 305 058 kr

Summa omsättningstillgångar

32 004 322 kr

43 214 980 kr

151 968 869 kr

145 890 303 kr

127 959 750 kr
12 280 239 kr
140 239 989 kr

127 873 527 kr
6 276 423 kr
134 149 950 kr

8 210 100 kr

2 870 400 kr

Skatteskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
försenade bidragsbetalningar
Sockenkom. outdelade medel

1 292 869 kr
172 694 kr
100 826 kr
- kr
1 952 391 kr

5 066 838 kr
164 519 kr
129 560 kr
488 771 kr
3 020 265 kr

Summa kortfristiga skulder

3 518 780 kr

8 869 953 kr

151 968 869 kr

145 890 303 kr

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL och SKULDER
Eget kapital
Bundet stiftelsekapital
Årets resultat
Summa eget kapital

7

Obeskattad reserv
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL
och SKULDER
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Redovisnings- och värderingsprinciper.
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.
Värdering av värdepapper
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde
(marknadsvärde), dvs enligt lägsta värdets princip.
Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell
nedskrivning.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av
stiftelsekapital(ursprungligt donationskapital samt ackumulerat realisationsresultat).
Fritt eget kapital utgörs av årets resultat justerat för omföringar till bundet eget kapital.
Noter till resultaträkningen
år 2013
not 1

Personalkostnader
Styrelsen, arvoden

Administratör och revisorer
Resekostnader
Övriga personalkostnader
Arbetsgivaravgifter
summa

not 2

Förvaltningskostnader
SEB depåavgifter
Övriga omkostnader
summa

not 3

år 2012

231 200 kr
71 800 kr
13 674 kr
- kr
70 563 kr

255 200 kr
69 400 kr
6 777 kr
- kr
101 970 kr

387 237 kr

433 347 kr

272 167 kr
165 324 kr

209 504 kr
164 794 kr

437 491 kr

374 298 kr

3 617 934 kr

2 264 792 kr

3 617 934 kr

2 264 792 kr

Skatter
Skatt på årets resultat
summa
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Noter till balansräkningen

Finansiella anläggningstillgångar
not 4

år 2013

Aktier, börsnoterade
Bokfört värde
Marknadsvärde enligt börskurs
Aktieportföljens fördelning - börsvärde
Fastighet & Bygg
Verkstadsindustri
Investmentbolag
Skogsindustri
Bank
Kemi, Handel, m fl

not 5

not 6

Räntebärande värdepapper
Bokfört värde
Marknadsvärde enligt dagskurs

97 658 679 kr
262 402 555 kr

80 867 495 kr
199 816 062 kr

2012-12-30

2012-12-30

29,5 mkr
94,8 mkr
55,5 mkr
23,5 mkr
21,1 mkr
37,8 mkr

24 mkr
87 mkr
43 mkr
12 mkr
19 mkr
14 mkr

22 305 867 kr
22 716 520 kr

21 807 828 kr
22 270 024 kr

22 270 331 kr
8 067 299 kr

10 985 303 kr
12 800 000 kr

30 337 630 kr

23 785 303 kr

32 967 485 kr

24 490 228 kr

134 149 950 kr
12 280 239 kr
6 190 200 kr 140 239 989 kr

135 426 372 kr
6 276 423 kr
7 552 845 kr
134 149 950 kr

Omsättningstillgångar
Aktier, korta placeringar(bokfört värde)
Finansiella instrument(bokfört värde)
summa
Marknadsvärde

not 7

år 2012

Förändring av eget kapital
Totalt stiftelsekapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Årets utdelning enligt ändamål
Belopp vid årets utgång
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2013 års utdelning till Västbo härads socknar
Omfördelning av outdelade medel
Summa att fördela år 2014.

Västbo härads
25 socknar

Landareal
i hektar

7 010 103 kr
1 952 301 kr
8 962 494 kr

Omfördelning

Årets utdelning

Totalsumma
i kronor

Anderstorp
Båraryd
Bosebo

7 690
9 290
2 800

78460
82964
28568

277274
334965
100958

355 734
417 929
129 526

Burseryd
Gryteryd
Kållerstad

8 640
3 640
3 510

85752
37138
35812

311528
131246
126558

397 280
168 384
162 370

Reftele
Sandvik
Södra Hestra

14 550
2 170
9 170

144151
22140
93560

524622
78243
330638

668 773
100 383
424 198

Villstad
Våthult
Ås

16 160
4 180
10 160

164878
42648
92210

582673
150716
366334

747 551
193 364
458 544

Femsjö
Färgaryd
Jälluntofta

7 200
8 870
4 090

73460
90499
41730

259607
319821
147471

333 067
410 320
189 201

Långaryd
Unnaryd

22 040
16 720

224871
170592

794684
602865

1 019 555
773 457

Bolmsö
Tannåker

4 410
2 190

44995
22344

159009
78964

204 004
101 308

Bredaryd
Dannäs
Forsheda

7 490
3 840
5 020

75145
39179
51218

270063
138457
181004

345 208
177 636
232 222

Torskinge
Gnosjö
Kulltorp

5 950
5 640
9 000

60707
57544
91826

214536
203359
324508

275 243
260 903
416 334

1 952 391

7 010 103

Summa

194 420

9
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Styrelse

Adress

Telefonnummer

Björn Martinsson

Vä Norra Gärdet, 330 21 Reftele

0371-208 30, 070-594 08 30

Peter Berglund

Storgatan 43, 330 26 Burseryd

0371-503 23, 073-973 45 67

Nils-Gunnar Pettersson Väcklinge, 330 21 Reftele

Område

0371-208 56, 070-519 77 55

Kontaktperson

Telefonnummer

Anderstorp

Kenth Johansson, Södra Tånghult 10, 33491 Anderstorp

0371-15755, 070-266 93 01

Båraryd

Johan Gustafsson, Henja by 70, 33292 Gislaved

0371-10897, 070-581 03 73

Bosebo

Lennart Carlsson, Bosebo Lunden 1, 33291 Gislaved

0371-92074, 070-529 20 44

BurserydSandvik

Bo Pettersson, Påbo 6, 33026 Burseryd

0371-51760, 070-515 07 61

Gryteryd

Per Nyberg, Böjeryd, 31497 Torup

0345-30472, 070-624 72 72

Kållerstad

Anders Eriksson, Fogelhult, 33021 Reftele

0371-73094, 073-529 41 34

Reftele

Sven Larsson, Ölmestadsvägen. 16, 33021 Reftele

0371-20398, 070-266 03 98

Södra Hestra

Carl-Olof Löfgren, St Markebäckshult, 33392 Broaryd

0371-35041. 070-670 09 18

Villstad

Agneta Karlsson, Åtterås Madegård 1, 33391 Smålandstenar

0371-35015, 073-070 80 32

Våthult

Anders Eliasson, Loftsgård 1, 33291 Gislaved

0371-91057, 070-689 10 57

Ås

Bo Jarl, Karaby Lunnagård6, 33010 Bredaryd

076-8050112

Femsjö

Johnny Andersson, Knallhult 103, 31038 Simlångsdalen

0345-12095, 070-310 21 10

Färgaryd

Inge Sundqvist, Hyltegård Västangrind, 31491 Hyltebruk

070-3463832

Jälluntofta

Lennart Hjelm, Bråta 102, 31083 Unnaryd

0371-72014

Långaryd

Ingemar Steneteg, Stenshult, 31493 Hyltebruk

0371-40104, 070-556 62 30

Unnaryd

Karl-Erik Axelsson, Danshult, 31083 Unnaryd

0371-62042

Bolmsö

Anders Pettersson, Kyrkbyvägen 11, 34193 Bolmsö

0372-91148, 070-845 26 71

Tannåker

Karl-Olof Bolmefors, Flahult, 34015 Vittaryd

0370-45079, 070-334 50 79

Bredaryd

Kjell Karlsson, Bröttjestad, Västergården 1, 33010 Bredaryd

0370-814115, 070-810 38 28

Dannäs

Filip Carlsson, Stora Stavshult, 33012 Forsheda

0370-43002, 073-034 94 81

Forsheda

Stig Karlsson, Fänestad Södergård 1, 33012 Forsheda

0370-81043, 070-309 18 93

Torskinge

Bo Josefsson, Sanna Slättö, 33012 Forsheda

0370-86015, 070-338 60 15

Gnosjö

Lars Nilsson, Hyltan, 33591 Gnosjö

0370-91036, 070-549 15 17

Kulltorp

Lennart Johansson, Åvall Håkansnäs, 33012 Forsheda

0370-87011, 070-546 48 41
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Svar på motion om pictogrambilder i kommunala anläggningar
Ärendebeskrivning
Ylva Samuelsson (S) och Lena Åsberg (S) har lämnat en motion om
pictogrambilder i kommunala anläggningar, daterad den 4 mars 2013.
Motionärerna yrkar att kommunala anläggningar i Gislaveds kommun
tillhandahåller information i form av pictogram.
Syftet är att så många som möjligt i Gislaveds kommun ska kunna vara
delaktiga i det som sker. I Gislaveds kommun finns ett antal publika kommunala
fastigheter och anläggningar som saknar information i form av pictogram.
Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar eller har
begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Med andra ord ett verktyg för att
underlätta för funktionsnedsatta. Man kan göra sig förstådd och förstå, man
kan ställa frågor och få svar, man har ett stöd för tanken och minnet, man kan
formulera känslor och önskningar, med andra ord man kan kommunicera, om
man använder pictogram.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, som utvecklar pictogram, uppmuntrar
användningen av pictobilderna – överallt i samhället. Ju oftare pictobilderna
förekommer, desto bättre för alla användare. Det handlar om tillgänglighet och
kommunikation. Gislaveds kommun abonnerar på pictogram.
Enligt kommunens tillgänglighetsstrategi ska kommunens skyltar vara anpassade
till personer med funktionsnedsättning. Kommunens tillgänglighetsstrategi
omfattar alla kommunala verksamheter inkl. bolag och stiftelser.
Under våren 2013 gjordes en inventering med hjälp av pictogram för att på ett
enkelt sätt kunna visa på tillgängligheten i våra egna anläggningar direkt på
Internet. Kommunen är ansluten till Tillgänglighetsdatabasen 2 och har
påbörjat en inventeringsuppföljning av tillgängligheten under våren 2014. När
den är klar blir naturligt att komplettera de av kommunens publika fastigheter
och anläggningar som behöver pictogram för att förbättra för
funktionsnedsatta.
Kostnadsmässigt ligger åtgärderna för skyltning inom en rimlig nivå.
Skyltpoolen, som är en upphandlad partner, lämnar förslag på priser på
pictogramskyltar med taktil symbol/text + punkt, om ca 300 kr per skylt
beroende på hur många som behövs.
Det är verksamheternas/förvaltningarnas ansvar att se till att pictogram skaffas
när och där det behövs. Placeringar i byggnader och på olika platser sker i
första hand i fastighetsnämndens publika lokaler men kan också förekomma på
allmän platsmark, som tekniska kontoret förvaltar. Det finns därför anledning
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med
fastighetskontoret och tekniska kontoret ta fram riktlinjer för ansvar för
anskaffning och placering samt löpande skötsel av utplacerade pictogram. Detta
ska ske i samråd med övriga förvaltningar, kommunala bolag och stiftelser som
berörs.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-06-17

Sida
2(2)

Ks § 250 (forts.)
Beslutsunderlag
Motion om pictogrambilder i kommunala anläggningar daterad den 4 mars
2013
Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se
Pictogram, www.pictogram.se
Tillgänglighetsstrategi, en strategi om rättigheter för funktionsnedsatta i
Gislaveds kommun 2010 - 2014
Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Erik Andersson (K): Bifall till
förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla motionens syfte, samt

att

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att i samråd med tekniska
kontoret och fastighetskontoret samt berörda förvaltningar ta fram
riktlinjer för anskaffning av pictogram i kommunala publika fastigheter
och anläggningar samt för löpande skötsel av utplacerade pictogram.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS.2014.5

Interpellation om visstidsanställning, timvikarie
Ärendebeskrivning
Margareta Lindgren (S) har den 3 juni 2014 lämnat en interpellation med frågor
om visstidsanställningar och timvikarier samt anställningsförhållanden för dessa.
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Niclas Palmgren
(M) och ordföranden i personalutskottet, tillika kommunstyrelsens förste vice
ordförande, Carina Johansson (C).
Beslutsunderlag
Interpellation från Margareta Lindgren (S), daterad den 1juni 2014.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.
Niclas Palmgren (M) meddelar att han och Carina Johansson (C) avser att
besvara interpellationen på nästa sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna att interpellationen får ställas, samt

att

notera att Niclas Palmgren (M)och Carina Johansson (C) meddelar att
de avser besvara interpellationen på nästkommande sammanträde den
28 augusti 2014.

Expedieras till:
Margareta Lindgren
Niclas Palmgren
Carina Johansson

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BeslutsfattareNamn

Sammanträdesdatum
Mötesdatum
NrParagrafNrLittera

Dnr: Ärendenummer

Sida
1(1)
Kod

ProtokollBeskrivning
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ny ledamot i kommunfullmäktige efter Jolanta Andersson (M)
Kommunstyrelsen
Ks §290 Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Ny vattentäkt
Gislaved
BeslutsfattareNamn beslutar
att
Expedieras till:
Beslutsmottagare
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GISLAVEDS KOMMUN
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2014-08-12
Ks §290

Sida
1(1)

Dnr: KS.2013.95

557

Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Ny vattentäkt
Gislaved
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 april 2013 beslutat att hos
kommunsstyrelsen anhålla om igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Ny
vattentäkt i Gislaved.
Den befintliga vattentäkten har använts i flera decennier. Det är vanligt att en
vattentäkt som belastas hårt under lång tid drar till sig järn och andra ämnen.
Vattnet i den befintliga täkten har ökande järnhalter i råvattnet vilket orsakar
störningar i processerna. Silar till råvattenpumpar sätter igen och sandfilterna
tätnar snabbt. Därför behöver den befintliga vattentäkten vila under ett antal år
så att grundvattenflödena kan återställas. Dessutom är en reservvattentäkt med
bra kvalitet och kvantitet på vattnet nödvändig.
Medel i budget för projektet är 539 tkr, som är överfört från 2013, och 1,0
mnkr år 2014. 2,0 mnkr är upptagna i utblicken för år 2015.
Av kommunfullmäktiges beslut om mål- och budgetdokumentet 2014 framgår
att utförande av investering som löper över fler år under utblicksperioden än
2014 ska överlämnas till kommunstyrelsen för igångsättningsbeslut.
Kommunstyrelsekontoret föreslår att tekniska nämndens begäran om
igångsättningstillstånd beviljas och att ärendet anmäls till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 20 november 2013, § 134
Tekniska nämnden den 24 april 2013, § 43
Kommunstyrelsen den 17 juni 2014, § 243
Kommunstyrelsen beslutar
att

bevilja igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Ny vattentäkt i
Gislaved som genomförs under åren 2014-2015 med anslag som finns i
budget 2014 samt utblick 2015, samt

att

meddela kommunfullmäktige kommunstyrelsens beslut.
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