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Landstingsstyrelsen 

Bidrag till Jönköping Academy 
Bakgrund 
Jönköping Academy för Improvement of Health and Welfare bildades under 2009 

av Högskolan i Jönköping, Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner. 

Syftet är att genom långsiktig samverkan kring forskning och utbildning inom 

området öka förmågan till förnyelse och förbättring av hälso- och sjukvård samt 

omsorg. Avtal har skrivits och gäller till och med 2012-12-31 och därefter med ett 

års uppsägning. De tre parterna har förbundit sig att tillskjuta minst 500 000 

kronor per år till den koordinerande funktionen i Jönköping Academy. 

Finansieringen i övrigt bygger huvudsakligen på ansökningar om medel från 

forskningsfinansiärer, parternas egna insatser i gemensamma projekt samt intäkter 

från uppdrag med externa uppdragsgivare. Under 2012 tillsköt Högskolan och 

Landstinget ytterligare medel, 500 000kronor för att aktivt arbeta med att knyta 

till sig fler forskningsprojekt.  

 
Nuläge 
Jönköpings Academy har en framgångsrik och växande verksamhet. Den 

masterutbildning som startade 2009 har många sökande och studenterna är mycket 

nöjda med utbildningen. Flera studerande har varje år kommit från Landstingets 

verksamhet. Landstinget arbetar aktivt i såväl styrgrupp som ledningsgrupp och 

det finns nära kopplingar till Futurum och Qulturum.  

 

Styrgruppen består av Anita Hansbo, rektor, Agneta Jansmyr, landstingsdirektör 

och Karin Westling, företrädare för kommunerna. I ledningsgruppen medverkar 

från Landstinget Boel Andersson- Gäre och Göran Henriks. Boel Andersson- 

Gäre är också engagerad i såväl masterutbildning som flera av forsknings-

projekten.  Landstinget tar också aktiv del i utbildningen, bland annat som 

handledare i studenternas projekt. Flera ansökningar har gjorts om medel från 

forskningsfinansiärer och en del forskningsmedel har tillförts Akademin.  

 

Styrgruppen gör som förra året bedömningen att det tar flera år att bygga upp 

verksamheten och att det även under 2013 behövs ytterligare medel för att aktivt 

arbeta med att knyta till sig fler forskningsprojekt. Högskolan tillför 250 000 

kronor även under 2013 samt avsätter medel för rekrytering av ytterligare 

medarbetare med hög kompetens. För att finansiera verksamheten föreslås 
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Landstinget tillföra 250 000 kronor även 2013. Styrgruppen kommer under våren 

2013 att bereda budgeten inför 2014 och framåt och i den beredningen planera hur 

samtliga huvudmän kan bidra till finansiering av Jönköping Academy.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att ur landstingsstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter, som ett engångsbidrag 

för 2013, anvisa 250 000 kronor till Jönköping Academy. 
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Planeringsdelegationen §§ 161-177 
Tid: 2012-12-04 09:00-12:30 
 
Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 177 
Dnr 
LJ2012
/1679 

Bidrag till Jönköping Academy 
Föreligger förslag om ett engångsbidrag för 2013 på 250 000 
kronor till Jönköpings Academy.  
 
Beslut 
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  
 
att ur landstingsstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter, 
som ett engångsbidrag för 2013, anvisa 250 000 kronor till 
Jönköping Academy.  
 
Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt  

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Anneli Andersson 


