
 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 

 
Plats: Regionens hus, sal A 

§6 
 
Fjärrundervisning - samverkan mellan länets 
kommuner 
Diarienummer: RJL 2016/1781 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att  

• bevilja förstudien ”Fjärrundervisning – samverkan mellan 
länets kommuner” med projekttiden 2016-08-15 – 2017-
06-16, regionala projektmedel ur regionala tillväxtmedel 
enligt följande:  

År 2016      135 000 kr  

År 2017      164 000 kr 
 
Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan 
upptagen medfinansiering infrias. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-19 
• Underlag till projektbeslut  

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 
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UTDRAG 

 

 

 

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-06-16, kl 09:00-10:30 

 

Malin Olsson 
Ordförande 

  

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Sandqvist 



 

Tjänsteskrivelse  

2016-05-19 RJL2016/1781 

  

 

   

Regionledningskontoret   
Ola Olsson  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Fjärrundervisning – samverkan mellan 
länets kommuner  

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar 

• bevilja Förstudien ”Fjärrundervisning – samverkan mellan länets 
kommuner” med projekttiden 2016-08-15 – 2017-06-16, regionala 
projektmedel ur Regionala tillväxtmedel enligt följande: 

  
 År: 2016 135 000 kr 
       2017 164 000 kr 
  

Beslutet förutsätter och grundas på att övrig i ansökan upptagen medfinansiering 
infrias.  
 

Sammanfattning 
Kommunerna i Jönköpings län har för avsikt att samarbeta genom att köpa 
fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning av varandra på entreprenad. 
Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningarna för samverkan inom de 
områden elever har rätt till enligt skollagen, men som inte kan tillgodoses idag 
p.g.a. personalbrist.  
En koordinator för projektet anställs som ska ansvara för utveckling av teknik, 
metoder och fortbildning till berörd skolpersonal samt förbereda 
genomförandefasen. Förstudien ska lägga grunden till ett bestående samarbete.  



 

Tjänsteskrivelse  

2016-05-19 RJL2016/1781 

 
 

 

Information i ärendet 
Många nyanlända barn har kommit till kommunerna under de senaste åren. Det 
har ökat belastningen inom skolan och efterfrågan på modersmålsundervisning. 
Bristen på andraspråkslärare är stor. Många mindre kommuner kan därför inte 
leva upp till Skollagen när det gäller elevers rätt till utbildning och 
studiehandledning på modersmål. Utveckling av nya samverkansformer är därför 
nödvändigt. 

Beslutsunderlag  
• Projektmedelsansökan till Region Jönköpings län 

• Beslutsunderlag 

 
Beslutet skickas till 
Kommunal utveckling 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  
Regiondirektör 
  

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

Fjärrundervisning - kommunsamverkan Kommunal utveckling 
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

2016-08 2017-06 
Status Diarienummer 

Förstudie RJL/1781 

Historik 
Tidigare beslut 
 

Utbetalda medel 

            

Geografiskt område 
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet  

 Aneby  Eksjö 

 Gnosjö  Gislaved 

 Habo  Jönköping 

 Mullsjö  Nässjö 

 Sävsjö  Tranås 

 Vaggeryd  Vetlanda 

 Mullsjö        län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

Idag har skolhuvudmännen, dvs enskilda kommuner, ansvaret för undervisning i 
modersmål och studiehandledning. Det är för närvarande en stor brist på pedagoger 
som kan bedriva detta, samtidigt som det är en rättighet för eleverna. En översyn 
av skollagen pågår med syfte att tillåta möjligheter och underlätta samverkan kring 
fjärrundervisning. Det är helt nödvändigt för mindre kommuner kommuner att samverka 
och utnyttja digital teknik för detta ändamål.  
Kommunerna i Region Jönköpings län har för avsikt att samarbeta genom att köpa 
fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning av varandra på entreprenad. 
Under planeringsfasen behöver en förstudie göras där förutsättningarna för 
samverkan utreds.Det handlar om att kartlägga resurser,teknik och logistik samt 
förbereda och förankra ett gemensamt bestående samarbete kring fjärrundervisning i 
Jönköpings län. I förstudien ingår också att utveckla pedagogiska/didaktiska 
metoder och höja personalens digitala kompetens inför ett kommande 
genomförandeprojekt. Utvecklingen kommer att ske i samverkan med Mediacenter. 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

Projektet kopplar till delstrategin "Ett inkluderande samhälle" i RUS. Detta då 
projektet syftar till att genom samverkan kunna erbjuda alla elever den 
undervisning som elever har behov av och rätt till. Förutsättningar skapas för en 
bättre kommunikation på modersmålet, större ämneskunskaper och en ökad digital 
kompetens. Av de sju framgångsfaktorer som identifierats i RUS kan fyra direkt 
kopplas till projektet. Kunskap och kompetens, kommunikationer, innovation och 
attraktivitet. Genom projektet skapas förutsättningar för de elever som deltar att 
förbättra kommunikationen i sitt modersmål och genom studiehandledning få ökade 
möjligheter att lära sig ämneskunskaper. Både elevers och medarbetares digitala 
kompetens kommer att öka. Nya metoder för kommunikation kan utvecklas liksom 
pedagogiska och didaktiska metoder för detta sätt att undervisa. För 
modersmålslärare och studiehandledare kan yrket bli mer attraktivt då möjligheten 
till heltidstjänster ökas genom att kommunerna samverkar. 
Ansökan är kopplad till: 

 Arbetsmarknad/näringsliv  Utbildning/forskning  Attraktivitet  Infrastruktur 
Avstämning har skett med 

 Utbildning och kultur  Folkhälsa och sjukvård  Kommunal utveckling   
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet 

Samarbetet innebär att alla elever, oavsett boendekommun får samma förutsättningar 
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till lagstadgad undervisning.  
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa 

Den stora flyktinginvandringen har medfört utmaningar inom alla samhällsfunktioner, 
inte minst skolverksamhet i mindre kommuner. Inom vissa språk och där ett fåtal 
skolanställda talar modersmålet och/eller de geografiska förutsättningarna är 
försvårande för att organisera utbildningen behöver utbildningsformer och pedagogik 
förbättras. Utbildningen i Sverige ska enligt Skollagen vara likvärdig för alla. 
Enligt skollagen skall också huvudmannen ge eleverna förutsättningar att integreras 
och ges en likvärdig utbildning i den svenska skolan inom två månader.  
Genom fjärrundervisning ges ökade möjligheter att nå elever som önskar modersmål 
samt att förbättra studiehandledning i hemkommunen. Beroendet av transporter 
minskar då både pedagoger, handledare och elever kan utnyttja digital teknik i 
lärprocessen.  
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa) 

      
Förlag till särskilda villkor för beslut 

      
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget 

 

Medelbeslut 
År Summa Typ av medel 

2016 135 000 Regionala utvecklingsmedel 

2017 164 000 Regionala utvecklingsmedel 

                  

                  

Totalt 299,00 kr  
 

Beslutet motsvarar 50 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 
 

År 2016-2017 beräknar vi att betala ut 299 000 kronor. 
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

            

Information 
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.  
Läs mer på plus.rjl.se  
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