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Under året 2012 har vi åter 
drabbats av en konjunktur-
nedgång i vår region, liksom 
i resten av landet och i våra 
grannländer. Detta visar sig 
hos oss särskilt i antalet varsel 
men även som ett ökat tryck 
på vår företagsjour.

Regionförbundets ekonomi 
har utvecklats i den riktning som vi har styrt emot, i 
diskussionerna har vi sagt att ett nollresultat ska nås 
2013. Vi blir bättre än så med ett positivt resultat 
redan 2012, ett år tidigare än förväntat, och med en 
resultatförbättring på 3,6 miljoner kronor. Det är vi 
mycket nöjda med.

Året inleddes med ett par dystra besked, både 
regiondirektören och ekonomichefen sade upp sina 
anställningar. En ny regiondirektör rekryterades 
dock till den 1 juni och ekonomifunktionen hanterar 
vi med hjälp av Landstinget.

Tillsammans med regiondirektören har jag under 
året besökt våra 14 medlemmar och en del andra för 
regionen viktiga aktörer.

Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) har tagit mycket av både tid och kraft under 
året. Ett förslag till strategi är ute på remiss fram till 
och med april 2013 och jag ser fram emot att ta del 
av yttrandena.  

Nya program för sammanhållningspolitiken ska vara 
klara under 2013 och arbetet med programskrivning 
har startat. Det blir intressant att se vilka möjligheter 
det ger vår region. 

Den politiska arbetsgruppen för regionbildning i 
Jönköpings län har arbetat under året. Regionförbun-
dets roll har hittills varit att ta del av information; vårt 
konkreta arbete kommer senare under 2013.

I övrigt har Regionförbundet under året arbetat i det 
gällande regionala utvecklingsprogrammets (RUP) 
angivna riktning.

 
Bengt Dahlqvist
Ordförande i Regionförbundet Jönköpings län
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Uppdrag och verksamhet
Regionförbundet är den politiska arenan för sam-
verkan och regional utveckling i Jönköpings län. Här 
samlas länets 13 primärkommuner och Landstinget, 
vilket innebär att det politiska och lokala inflytandet 
över regionens utveckling är starkt.

För att nå regional styrka krävs samordning och 
att vi alla arbetar mot samma mål. Det förutsätter 
politisk vilja och kraftfulla insatser från många olika 
aktörer, och det är Regionförbundets uppgift att vara 
motorn i det arbetet.

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

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

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

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

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

Regional utvecklingsplanering
I det regionala utvecklingsansvaret för Regionför-
bundet ingår uppgiften att ta fram och samordna 
arbetet med en strategi för länets långsiktiga, hållbara 
utveckling.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fungerar 
som underlag för statens planering och insatser, men 
också för regionens egna beslutsfattare. Region-
förbundets strategiska utvecklingsarbete utgår från 
RUS, som därmed är ett viktigt styrinstrument i 
verksamheten.

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

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

 Regionförbundets verksamhet12
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Verksamheten är organiserad i två avdelningar: Re-
gional utveckling, som styrs politiskt av Regionsty-
relsen och Kommunal utveckling, som styrs av PKN 
(Primärkommunala nämnden).

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

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

Styrelse

Regiondirektör

Stab
Information, Ekonomi, Administration

Regional utveckling
Livsmiljö och attraktivitet

Kommunikationer
Näringsliv

Arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning

Internationell samverkan

Kommunal utveckling
FoUrum – utvecklingsplattform

för socialtjänsten
Kurs och konferens

Utbildning till och med 
gymnasienivå

Miljösamverkan f

Arbetsutskott

Primärkommunal
nämnd
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Styrelsen för Regionförbundet Jönköpings län, januari 2012

Regionstyrelsen är Regionförbundets högsta beslutande församling och består av 33 ledamöter  
samt 33 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 

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

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 

Elin Lagerqvist (S), Jönköpings 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
Eva-Lena Österljung (S), Eksjö kommun

Ordinarie ledamöter

Ersättare
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Primärkommunala nämnden, januari 2012

Till Regionstyrelsen finns en särskild primärkommunal nämnd för att utveckla och samordna primärkommu-
nal verksamhet  inom FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten samt Miljösamverkan f, liksom inom 
områdena kurs och konferens samt utbildning till och med gymnasienivå.

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

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

Ordinarie ledamöter

Ersättare
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Övergripande bedömning
Årsredovisningen för Regionförbundets verksamhet 
omfattar regional utveckling och kommunal utveck-
ling (Primärkommunala nämnden, PKN).

Det ekonomiska resultatet för 2012 resulterade i ett 
överskott på 1,5 miljoner kronor. Den förbättring av 
resultatet som inleddes under senare delen av 2011 
har fortsatt under 2012 och resulterade i ett överskott 
på 0,5 miljoner kronor för det första halvåret. Detta 
resultat förbättrades ytterligare under senare delen 
av året vilket innebar att slutresultatet för 2012 blev 
avsevärt bättre än förväntat.

Av det totala överskottet på 1,5 miljoner kronor kan 
0,9 miljoner kronor hänföras till regional utveckling 
och 0,6 miljoner kronor till kommunal utveckling.

Förbättringen av resultatet beror bland annat på en 
kraftig minskning av köpta konsulttjänster för den 
del av verksamheten som finansieras via medlems-
avgifter samt lägre personalkostnader än förväntat 
som följd av att ett par av tjänsterna inte varit besatta 
under hela året. Även föräldraledigheter och viss 
annan frånvaro har medfört att personalkostnaderna 
varit något lägre än förväntat.

En allmän återhållsamhet på kostnadssidan och viss 
ökning av ränteintäkterna har också bidragit till det 
positiva resultatet liksom några poster av engångska-
raktär som inte var kända inför budgetåret. 

Regionförbundets projektverksamhet har varit omfat-
tande inom såväl regional som kommunal utveckling. 
Projektverksamheten har kunnat bedrivas via erhållna 
projektmedel och därmed uppstår ett nollesultat för 
denna del av verksamheten. Inom området kommu-
nal utveckling utgörs större delen av verksamheten 
av projektverksamhet, medan projektverksamheten 
inom regional utveckling utgör knappt hälften om 
man ser till omsättningen i kronor.

Det positiva resultatet innebär att de besparingar 
som skulle genomföras senast under budgetåret 2013 
redan uppfyllts. I och med överskottet 2012 ökar 
det egna kapitalet till 21 miljoner kronor. Regionför-
bundets underskott åren 2010 och 2011 innebar en 
minskning av det egna kapitalet med sammanlagt  
6 miljoner kronor.

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifterna från länets kommuner och från 
Landstinget ökade med 2 procent som följd av index-
uppräkning. Enligt förbundsordningen står kommu-
nerna för 2/3 och Landstinget för 1/3 när det gäller 
avgiften till den del av verksamheten som ligger under 
Regionstyrelsen. Medlemsavgiften till Primärkom-
munala nämndens ansvarsområde betalas fullt ut av 
kommunerna. Fördelningen mellan länets kommuner 
bygger på skattekraften i respektive kommun.

En stor del av intäkterna avser projektmedel som 
tagits i anspråk under året. För år 2012 erhölls inga 
nya projektmedel från Landstinget, men ca 5 miljoner 
kronor av gamla projektmedel har utnyttjats under 
året. Utöver projekt i egen regi finansierar Region-
förbundet projekt där det finns andra projektägare. 
De projektmedel som nyttjats under 2012 kommer 
förutom från Landstinget huvudsakligen från Till-
växtverket, 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 för nyttjandet av projektmedel kan oftast 
inte fastställas när budgeten beslutas. Motsvarande av-
vikelse från budgeterat belopp finns på kostnadssidan. 

Ränteintäkterna uppgår till drygt 1,6 miljoner kro-
nor. Detta är en ökning jämfört med föregående år 
och 0,5 miljoner kronor högre än budgeterat belopp. 
Större delen av de likvida tillgångarna har under året 
varit placerade i bundna ränteplaceringar. Även om 
det allmänna ränteläget varit något lägre än föregå-
ende år har ränteintäkterna ökat genom att en större 
andel än tidigare placerats i bundna ränteplaceringar. 

Verksamhetens kostnader
Kostnaderna för konsulttjänster för den del av verk-
samheten som finansieras med medlemsavgifter mins-
kade med ca 2,6 miljoner kronor. Detta är den främsta 
orsaken till den kraftiga resultatförbättringen mellan 
åren. Uppräkningen av pensionsskulden (via KPA) va-
rierar något mellan åren beroende på olika parametrar 
och denna uppräkning blev för 2012 något lägre än för 
2011, vilket medverkade till resultatförbättringen.

 Förvaltningsberättelse med ekonomisk analys13
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och antalet kvinnor till 16,3. Flera av anställningarna 
är tidsbegränsade och kopplade till uppdrag. Antalet 
personer med tillsvidareanställning uppgick vid års-
skiftet till 18. 

Medelantalet anställda inom verksamhetsområdet 
regional utveckling uppgick 2012 till 17,2. Motsva-
rande värde för kommunal utveckling uppgick till 
9,6. Utöver de anställda fanns det vid årsskiftet 33 
personer sysselsatta med olika tjänstgöringsgrad 
inom detta verksamhetsområde. Dessa personer var 
inlånade via tjänsteköp från länets kommuner, lands-
ting och högskola.

Sjukfrånvaron hos de anställda är relativt låg. Den 
totala sjukfrånvaron i relation till sammanlagd ar-
betstid uppgår till 2 procent, vilket är i samma nivå 
som föregående år. Andelen av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 
dagar eller mer uppgår till 69 procent (62 procent 
föregående år). Det bör noteras att eftersom antalet 
anställda inte är så många påverkar en enskild lång-
tidssjukskrivning värdena i ganska stor omfattning.
Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 3 procent och 
för män till 0 procent. I åldern 20–29 år uppgår 
sjukfrånvaron till 4 procent; i åldern 30–49 år till 0 
procent och i åldern över 50 år till 3 procent.

Bedömning inför 2013
2012 års ekonomiska resultat innehöll vissa positiva 
engångseffekter som sannolikt inte återkommer 
under 2013. Även vissa merkostnader och ett lägre 
ränteläge kan komma att påverka det ekonomiska 
utfallet. Den beslutade höjningen av medlemsavgif-
ten och den goda resultatnivån från 2012 gör dock 
att det bör finnas goda möjligheter till ett balanserat 
resultat 2013.

Under 2013 kommer Regionförbundet efter ett 
års uppehåll att återigen erhålla projektmedel från 
Landstinget. Tillsammans med ej förbrukade pro-
jektmedel från tidigare år och även via nytillkom-
mande medel från andra finansiärer gör detta att en 
omfattande projektverksamhet kan pågå även 2013.

Kostnaderna för personal ökade inom den delen som 
avser inhyrd personal som finansieras inom de olika 
projekten.

All verksamhet bedrivs i förhyrda lokaler. Under 2012 
ökade kostnaderna något eftersom projektverksamhe-
ten inom Kommunal utveckling ökat i omfattning och 
verksamheten bytt lokaler när det tidigare hyreskon-
traktet upphörde att gälla.

Under året erhölls en återbetalning på 171 000 kr från 
AFA Försäkring. Denna post är av engångskaraktär.
En viss osäkerhet finns i den fordran som finns på 
Länsteknikcentrum i form av ett aktieägartillskott 
från 2011. Om det visar sig att aktieägartillskottet inte 
kommer att återfås uppstår en kostnad som då får tas 
i resultaträkningen. 

Utöver den projektverksamhet som finansieras med 
landstingsmedel har utbetalningar på 13,2 miljoner 
kronor verkställts av statliga projektmedel (1:1-ansla-
get). Dessa utbetalningar ligger utanför Regionför-
bundets ekonomiska redovisning och ingår därför inte 
i resultat- och balansräkningen. Maximala utbetal-
ningar som varit möjliga att utnyttja uppgår till 16,3 
miljoner kronor. Under 2012 har Regionförbundet 
fattat beslut som uppgår till 19,8 miljoner kronor 
avseende projekt inom ramen för detta anslag.

Likviditet
Likviditeten är fortsatt mycket god. De likvida med-
len uppgick den 31 december 2012 till 50,3 miljoner 
kronor. Av dessa var 42,5 miljoner kronor placerade 
i korta räntebärande produkter i enlighet med gäl-
lande placeringspolicy. Sedan föregående årsskifte 
har likviditeten trots det goda resultatet minskat nå-
got. Denna minskning beror på att användandet av 
erhållna projektmedel varit större än inbetalningarna 
för nytillkommande projektmedel.

Väsentliga personalförhållanden
Medelantalet anställda var 26,8 under 2012. Detta är 
en marginell ökning från föregående år då medelan-
talet anställda var 26,5. Antalet män uppgick till 10,5 
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 Resultaträkning (tkr)14

Not 2012 2011 Budget  
2012

1
Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter från kommuner 
och landsting

15 800 15 450

Erhållna utnyttjade projektmedel 
(från Landstinget)

2 4 947 7 182

Försäljning av varor och tjänster 3 2 998 6 748
Övriga bidrag och övriga intäkter 4 32 351 23 597
Summa verksamhetens 
intäkter

56 096 52 977 47 230

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader 5 -1 768 -1 425
Köpta tjänster 6 -22 306 -20 797
Kostnadsförda projektmedel 2 -4 947 -7 182
Lämnade bidrag -417 -431
Löner m.m. och sociala avgifter 7 -19 028 -17 954
Pensionskostnader inklusive  
särskild löneskatt

7 -1 174 -1 587

Övriga kostnader 8 -6 060 -6 812
Summa verksamhetens  
kostnader

-55 700 -56 188 -51 920

Avskrivningar 1, 9 -352 -329 -260

Verksamhetens  
nettoresultat

44 -3 540 -4 950

Finansiella intäkter 1 623 1 498 1 000
Finansiella kostnader -147 -91

Resultat efter  
finansiella poster

1 520 -2 133 -3 950

Årets resultat 1 520 -2 133 -3 950



14ÅRSREDOVISNING 2012 | REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

Not 2012-12-31 2011-12-31
1

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 9 1 353 1 715
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristig fordran 10 501 501
Summa anläggningstillgångar 1 854 2 216

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 11 28 288 4 329
Övriga kortfristiga fordringar 2 878 2 404
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 5 079 6 206
Kortfristiga placeringar 13 42 500 42 500
Kassa och bank 7 823 13 767
Summa omsättningstillgångar 86 568 69 206

Summa Tillgångar 88 422 71 422

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital 19 437 21 570
Årets resultat 1 520 -2 133
Summa Eget kapital 14 20 957 19 437

Avsatt till pensioner, KPA 4 051 3 462
Summa avsättningar 4 051 3 462

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 6 555 7 118
Erhållna, ej beslutade projektmedel 2 10 826 9 896
Beviljade, ej utbetalda projektmedel 2 3 882 8 103
Övriga kortfristiga skulder 15 40 192 18 607
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 1 959 4 799
Summa kortfristiga skulder 63 414 48 523

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 88 422 71 422

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

 Balansräkning (tkr)15
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 Finansieringsanalys (tkr)16

2012 2011

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter 56 096 52 977
Verksamhetens kostnader exkl avskrivningar -55 700 -56 188
Netto 396 -3 211

Finansiella intäkter 1 623 1 498
Finansiella kostnader -147 -91

Rörelsekapitalförändring avseende löpande verksamhet
Ökning av kortfristiga fordringar -23 306 -31 631
Ökning av övriga kortfristiga skulder 14 891 6 790
Summa -8 415 -24 841

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 543 -26 645

Investeringsverksamheten
Försäljning/inköp av materiella tillgångar 10 -383
Kassaflöde från investeringsverksamheten 10 -383

Finansieringsverksamheten
Förändring av avsättningar 589 994
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 589 994

Årets kassaflöde -5 944 -26 034

Likvida medel vid årets början 13 767 39 801
Likvida medel vid årets slut 7 823 13 767
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Not 1 Redovisningsprinciper   
Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag 
(SFS1997:614) samt rekommendationer från Rådet för kommu-
nal redovisning.   
   
Fordringar   
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-
ning beräknas bli betalt.   
   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar avskrivs över den bedömda 
ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas:  
 
Datorer m.m.          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 karak-
tär. Avtalen överstiger inte en löptid över 3 år.  
 
Not 2 Projekt inom Regionstyrelsen med  
finansiering från Landstinget   
   

   
   

Not 3 Försäljning av varor och tjänster   
De intäkter som redovisas som försäljning av varor och tjänster 
är i vissa fall snarlika de intäkter som redovisas under ”övriga bi-
drag och övriga intäkter”. Vid jämförelse mellan åren bör därför 
dessa två poster i resultaträkningen tolkas gemensamt. 2012 års 
försäljning består huvudsakligen av sålda  utbildningstjänster.  

Not 4 Övriga bidrag och övriga intäkter   
Bidrag för vissa åtaganden har erhållits från Länsstyrelsen (1 500 
tkr) och från Tillväxtverket (700 tkr). I övrigt utgörs intäkterna 
av projektmedel från externa finansiärer; i huvudsak Tillväxt-
verket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt 
länets kommuner.   

Under 2012 ingår även en återbetalning på 171 tkr av  
engångskaraktär som erhållits från AFA Försäkring.  
 
Not 5 Lokalhyra och fastighetskostnader   
All verksamhet bedrivs i förhyrda lokaler. Kostnadsökningen 
2012 kan hänföras till utökade lokalytor för Kommunal utveck-
lings verksamhet som ökat i omfattning. Under 2012 har denna 
del av verksamheten bytt lokaler när det tidigare hyreskontraktet 
upphörde att gälla.   
   
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    
   
    
   

Not 8 Övriga kostnader   
Kostnaderna för arrangemang avseende kursverksamheten samt 
kostnaderna för Brysselkontoret som samfinansieras med andra 
regionförbund ingår i övriga kostnader.   
   
Utöver detta ingår även bidrag till Jönköping Academy (500 tkr), 
Swerea (300 tkr) och till Destination Jönköping (100 tkr).   
 

 Noter (tkr)17

2012-12-31 2011-12-31

Kvarvarande projektmedel vid 
årets ingång

17 999 16 681

Årets erhållna projektmedel 0 8 500
Under året utbetalade  
projektmedel

-4 947 -7 182

Återbetalade, ej utnyttjade  
projektmedel

1 656 0

14 708 17 999

Erhållna, ej beslutade  
projektmedel

10 826 9 896

Beviljade, ej utbetalade  
projektmedel

3 882 8 103

Summa 14 708 17 999

2012-12-31 2011-12-31

Löner och ersättningar
   Förtroendevalda Regionstyrelsen -1 507 -1 442
   Förtroendevalda Primär- 
   kommunala nämnden

-39 -52

   Övriga anställda -12 855 -11 730
Sociala avgifter enligt lag och avtal -4 206 -3 996
Övriga personalkostnader -421 -394

-19 028 -17 614

Pensionskostnader inklusive särskild 
löneskatt

-1 174 -1 587

Summa -20 202 -19 201
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Not 13 Kortfristiga placeringar   
Placerade medel på olika fasträntekonton har löptider från 3 till 
12 månader.   
   

Not 14 Förändring av eget kapital  
 

Not 15 Övriga kortfristiga skulder   
Värdet på skuldposten har ökat kraftigt som följd av att 2013 års 
medlemsavgifter på 12 900 tkr fakturerades i december 2012. 
Motsvarande ökning finns för fordringar, vilket innebär att 
denna fakturering inte påverkat årets resultat.
   
Posten innehåller erhållna projektmedel (utöver de landstings-
medel som redovisas i not 2) som ännu inte förbrukats. Projekt-
medlen har erhållits från:   
– Tillväxtverket   
– Socialstyrelsen   
– Sveriges Kommuner och Landsting   
– Länsstyrelsen   
– Kommunerna i länet   
   
Not 16 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter   
I posten ingår upplupna pensionskostnader inklusive löneskatt 
samt personalens semesterlöneskuld. 
   
Not 17 Övriga regionalpolitiska bidrag   
Utanför den ekonomiska redovisningen har Regionförbundet 
fattat beslut 2012 om tilldelade medel för regionalpolitiska 
bidrag på 19 800 tkr från statsbudgetens anslag 1:1 Allmänna 
regionalpolitiska åtgärder m.m. Medlen används för medfinan-
siering av utvecklingsprojekt och strukturfondsprojekt.  
 
Utbetalningarna via detta anslag uppgick 2012 till 13 200 tkr.  
 

Not 9 Inventarier   

Not 10 Långfristig fordran   

Not 11 Fordringar   
Kundfordringarna har ökat kraftigt som följd av att 2013 års 
medlemsavgifter på 12 900 tkr fakturerades i december 2012. 
Motsvarande ökning finns på kortfristiga skulder, vilket innebär 
att denna fakturering inte påverkat årets resultat.  
 
Som kundfordran finns även fakturerade projektmedel från Sve-
riges Kommuner och Landsting på drygt 8 100 tkr. I fordringar-
na ingår ett aktieägartillskott från år 2011 till Länsteknikcentrum 
på 437 tkr.

Not 12 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.    

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 636 2 253
Årets förändringar
– Inköp 0 383
– Utrangeringar -24 0
– Försäljning 0
Utgående anskaffningsvärden 2 612 2 636

Ingående avskrivningar -921 -592
Årets förändringar
– Avskrivningar -352 -329
– Utrangeringar 14 0
Utgående avskrivningar -1 259 -921

Utgående restvärde enligt plan 1 353 1 715

varav Primärkommunala nämnden
Årets inköp  
(inklusive utrangeringar)

-24 262

Årets avskrivningar  
(inklusive utrangeringar)

-111 -109

Utgående restvärde enligt plan 368 503

2012-12-31 2011-12-31

Förlagsinsatser samt medlems-
insats i Kreditgarantiföreningen

501 501

501 501

2012-12-31 2011-12-31

Ingående eget kapital 19 437 21 570
Årets resultat 1 520 -2 133
Utgående eget kapital 20 957 19 437

2012-12-31 2011-12-31

Swedbank, fasträntekonton 22 500 42 500
Danske Bank, fasträntekonton 20 000 0

42 500 42 500
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Regional utvecklingsstrategi (RUS)
Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) som omfattar perioden fram till 2025 har 
intensifierats under året och i december kunde 
Regionstyrelsens arbetsutskott fastställa en re-
missversion. Denna hade föregåtts av omfattande 
förankringsprocesser med olika aktörer som gjort 
fortlöpande inspel av varierande slag. En parla-
mentariskt sammansatt beredningsgrupp beståen-
des av medlemmar från Regionstyrelsen har följt 
och kommenterat arbetet med framtagandet av 
strategins remissversion.

Strategin kommer att få en slutlig utformning 
under 2013 och efterföljas av handlingsplaner 
som säkerställer att intentionerna och målen med 
strategin förverkligas under planperioden. 

Strategin bygger på visionen ”Region Jönköping 
skapar kraft”, och ger uttryck för ambitionen att 
agera inom prioriterade områden på sådant sätt att 
vi fortsätter att vara en av norra Europas ledande 
industriregioner. 

De framgångsfaktorer som är identifierade är kun-
skap och kompetens, kommunikationer, innovation, 
klimat och energi, attraktivitet, globalisering samt 
regional kraftsamling och ledarskap. Genomföran-
deplanerna ska i sin tur genomsyras av åtgärder som 
kännetecknas av en hållbar utveckling, såväl ekolo-
gisk, social och kulturell som ekonomisk.

Strategin kommer att vara ett av de främsta verkty-
gen i det fortsatta arbetet med regionens utveckling, 
och då inte minst inom kommunal verksamhet, men 
också givetvis på nationell och internationell nivå. 
Strategin förväntas ge stadga för fortsatt utveckling 
samtidigt som handlingsplanerna kommer att för-
ändras, kompletteras och i övrigt omformas alltefter-
som omvärldsförändringar så kräver. 

I kommande avsnitt redogörs för ytterligare aktivi-
teter och insatser som Regionförbundet har genom-
fört eller deltagit i under året inom de fem strate-
giska områdena livsmiljö och attraktivitet, näringsliv, 
kommunikationer, arbetsmarknad och kompetens-
försörjning samt internationell samverkan.

 Regional utveckling18
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Resultaträkning för Regional utveckling (tkr)

Not 2012 2011 Budget  
2012

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner  
och landsting

14 250 13 950

Erhållna utnyttjade projektmedel  
(från Landstinget)

2 4 947 7 182

Försäljning av varor och tjänster 3 108 1 802
Övriga bidrag och övriga intäkter 4 9 956 9 083
Summa verksamhetens intäkter 29 261 32 017 29 180

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader 5 -907 -889
Köpta tjänster 6 -7 923 -11 142
Kostnadsförda projektmedel 2 -4 947 -7 182
Lämnade bidrag -417 -431
Löner m.m. och sociala avgifter 7 -12 295 -12 337
Pensionskostnader inklusive särskild löneskatt 7 -881 -1 221
Övriga kostnader 8 -1 690 -2 262
Summa verksamhetens kostnader -29 060 -35 464 -33 560

Avskrivningar 1, 9 -227 -220 -220

Verksamhetens nettoresultat -26 -3 667 -4 600

Finansiella intäkter 1 064 920 600
Finansiella kostnader -123 -71

Resultat efter finansiella  
poster

915 -2 818 -4 000

Årets resultat 915 -2 818 -4 000
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Övergripande mål
Livsmiljö och attraktivitet är ett av Regionförbundets 
fem strategiska verksamhetsområden för utveck-
lings- 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.”

Insatser och aktiviteter
Bostadsmarknaden
Regionförbundet har tillsammans med Länsstyrel-
sen deltagit i planerade möten angående bostads-
försörjning för att fånga upp bland annat attraktivi-
tetsfaktorer.

Miljö, klimat och energi
Regionförbundet har under året deltagit i Länsstyrel-
sens olika miljömålsträffar och ingår i Småland Ble-
kinges 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 
medverkar och vars syfte är att effektivisera miljö- 
och hälsoskyddsarbetet i Jönköpings län. Uppnådda 
resultat redovisas i separat verksamhetsberättelse.

En välbesökt klimatkonferens anordnades under 
våren 2012; Klimatförändring – effekter och an-
passning i Jönköpings län. Regionförbundet ingår i 
arrangörsgruppen för denna och även i Klimatrådet 
för Jönköpings län.

Under hösten 2012 bildades ett regionalt energikon-
tor, Energikontor Norra Småland, i Jönköpings län 
av Regionförbundet, Länsstyrelsen och Landstinget i 
samverkan med Energimyndigheten. 

Kultur, turism och fritid
Arbetet med kulturplanen fortsätter och Regionför-
bundet ingår i den referensgrupp som har tillsatts. 

Ett kulturting har ägt rum i två delar; en för tjänste-
män och andra intresserade och en för politikerna i 
landsting och kommuner. Kulturdagar har anordnats 
av Landstinget vid vilka Regionförbundet deltar.

Det pågår även ett antal projekt inom området 
kultur, turism och fritid, till exempel Partnerskap 
Småland, där Regionförbundet Jönköpings län är 
projektägare och Vandringsleder, som drivs av 
Landstinget i samarbete med bland andra  
Regionförbundet.

Kulturella och kreativa näringar
Regionförbundet har via konsulter tagit fram en 
strategi för kulturella och kreativa näringar. Strategin 
innehåller bland annat målbilder och förslag på hur 
länet ska arbeta ett antal år framöver. Under 2012 
har Regionförbundet anställt en projektledare på 50 
procent som ska arbeta med att göra konsekvensbe-
skrivningar, skapa mötesplatser för branschen samt 
bilda och marknadsföra nätverk.

Landsbygd
Inom Landsbygdsprogrammet finns Leadergrupper 
och Regionförbundet anordnar träffar med sex av 
de grupper som berör Jönköpings län. Till träffarna 
har även länets riksdagsledamöter och personer som 
företräder olika organisationer bjudits in.

Inom Landsbygdsprogrammet pågår projektet 
Matlandet och Regionförbundet har deltagit vid de 
överläggningar som har förts.

Översiktsplanering
Regionförbundet får kommunernas översiktsplaner 
för yttrande och under 2012 har ett antal sådana 
varit föremål för samråd. 

Värdskap i Jönköpings län
Värdskap i Jönköpings län är ett identitets- och 
varumärkesprojekt med övergripande syfte att stärka 
bilden av regionen. Under första delen av 2012 har 
arbetet med att vidareutveckla och lansera varumär-
ket fortsatt. I projektform har arbetet slutförts och 
kommer att efterföljas av ett strategiskt arbetssätt.

Livsmiljö och attraktivitet
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Övergripande mål 
Jönköpings län är känt för sin utpräglade entrepre-
nörsanda och har utvecklats till en av landets mest 
dynamiska småföretagarregioner. Att stärka befintliga 
företag men också arbeta för att nya verksamheter eta-
bleras, utvecklas och växer är en viktig utgångspunkt 
i det regionala utvecklingsprogrammet. Det övergri-
pande målet för programområde näringsliv är att:

”Jönköpings län ska ha ett allsidigt, nationellt och interna-
tionellt konkurrenskraftigt näringsliv präglat av entreprenör-
skap, innovation och förnyelse samt ett socialt, kulturellt och 
miljömässigt ansvarstagande och med förmåga att attrahera 
såväl investerare som arbetskraft.”

Insatser och aktiviteter
Kraftsamling för trä
Under hösten 2012 lanserades ”Wood – The heart 
of  Småland” som är namnet på den kraftsamling 
som smålandslänen tillsammans tagit initiativ till 
med den småländska trästrategin som grund. I nära 
anslutning till lanseringen blev det också offentligt 
att Småland tilldelats planeringsanslag från Vinnovas 
Vinnväxt-utlysning. Satsningen går under namnet 
”Smart Housing” och har fokus på träbyggande fö-
reträdesvis i form av flerbostadshus. I ansatsen ingår 
också att använda planglas i nya innovativa lösningar 
i byggandet. Besked om vi blir en Vinnväxtregion 
med en tioårig satsning från Vinnova kommer att 
meddelas under sommaren 2013.

Science Park-systemet
Länets arbete med Science Park-systemet har fortsatt 
att utvecklas under 2012. Strax före sommaren 
meddelades att Strukturfondspartnerskapet tilldelat 
ytterligare 6,4 miljoner kronor i EU-finansering till 
affärscoacherna runt om i länet. I det under 2012 
avslutade Tillväxtarena-projektet kan man konsta-
tera att utfallet blivit långt bättre än man från börjat 
budgeterat.

Jämställd tillväxt
Under 2012 fick Regionförbundet ett uppdrag från 
regeringen att arbeta fram en handlingsplan för jäm-
ställd regional tillväxt. Under hösten har processen 
med att forma en handlingsplan pågått och under 
första kvartalet 2013 kommer handlingsplanen antas 
politiskt. Handlingsplanen beskriver aktiviteter som 
ska genomföras under 2013 och 2014. 

Kvinnors företagande 
Regionförbundet fick under 2011 i uppdrag att 
förvalta programmet Främja Kvinnors Företagande. 
Programmet har pågått 2011–2012 och under pe-
rioden har 11 projekt beviljats 3,4 miljoner kronor. 
Programmet samordnas med Tillväxtverket och en 
ny period pågår till och med 2014. 

Utveckling och samarbete
Regionförbundet samordnar arbetsgruppen för 
näringslivsfrågor inom ramen för Brysselsamarbe-
tet mellan regionförbunden samt högskolor och 
universitet i Småland och Blekinge. Under 2012 har 
gruppen framförallt fokuserat arbetet på innova-
tionsupphandling, smart specialisering samt att följa 
näringslivsfrågor utifrån ett EU-perspektiv. 

I övrigt har arbetet mycket kretsat kring framväxten 
av den nya RUS. ”En internationellt ledande indu-
striregion” som delstrategi innebär att sakområdet 
kommer att ha en framträdande roll i det fortsatta 
arbetet som bland annat inbegriper kommande 
handlingsplaner.

Nära årsskiftet meddelade Tillväxtverket att de 
beviljat ansökan från länets partnerskap ”AffärsLots 
i Norra Småland” att få hantera affärsutvecklings-
checkarna till företag i Jönköpings län under kom-
mande fyra år. Partnerskapet leds av Almi, Region-
förbundet och Länsstyrelsen.

Företagsjouren
Målet med Regionförbundets Företagsjour är att 
rädda arbetstillfällen och företag i Jönköpings län. 
Verksamheten har drivits sedan den 1 juni 2009 i 
samverkan med Almi Företagspartner AB och orga-
nisationen Företagarna.

Lågkonjunkturen har påverkat ett flertal bolag i 
länet, dessa återfinns främst inom tillverkningsindu-
strin, handelssektorn, större och mindre hantverks-
företag samt konsultfirmor.

Under 2012 har femtio bolag ansökt om hjälp hos 
Företagsjouren, en ökning med 28 procent jämfört 
med 2011. Under 2012 har Företagsjouren varit 
med och bidragit till att rädda 103 arbetstillfällen i 
Jönköpings län.

Näringsliv
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Övergripande mål
Forskning visar att de lokala arbetsmarknadernas 
storlek spelar en viktig roll för en regions konkur-
renskraft, tillväxt och välstånd. Ett snabbare, effek-
tivare, mer tillgängligt och hållbart transportsystem 
skapar bättre förutsättningar för en bredare arbets-
marknad och ett utvecklat näringsliv.

Jönköpings län består i dag av fyra lokala arbets-
marknader, men för stora grupper är arbetsmark-
naderna i länet mindre och mer geografiskt begrän-
sade. Ett prioriterat arbete är att öka tillgängligheten 
för samtliga grupper. Arbetet som görs på Region-
förbundet utgår från det regionala utvecklingspro-
grammet och dess målformulering:

”Jönköpings län ska ha en väl utbyggd, säker och hållbar in-
frastruktur 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”.

Insatser och aktiviteter 
Långsiktig infrastrukturplanering
Tillgängligheten i transportsystemet kan förbättras 
på många olika sätt. Genomförandet av de långsik-
tiga infrastrukturplanerna är en viktig del. Region-
förbundets styrelse fastställde i juni 2010 Regional 
transportplan för Jönköpings län 2010–2021. Det 
största projektet i den regionala transportplanen, rv 
27 förbi Anderstorp och Gislaved, är under byggna-
tion och planeras vara färdigt hösten 2013. Även väg 
151 förbi Värnamo byggs om och planeras vara klar 
under 2013. Detta projekt har kunnat genomföras 
tidigare än planerat genom förskottering.

I början av 2011 fick Trafikverket i uppdrag av re-
geringen att utreda kapaciteten hos de olika trafiksla-
gen. Regionförbundet har aktivt följt och deltagit i 
de möten och aktiviteter som har anordnats kopplat 
till utredningen. Kapacitetsutredningen slutredovi-
sades våren 2012 till regeringskansliet. Utredningen 

var ett viktigt underlag till regeringens infrastruk-
turproposition ”Investeringar för ett starkt och 
hållbart transportsystem” som presenterades och 
beslutades om i slutet av 2012. Denna proposition 
utgör startskottet och ger ramar och förutsättningar 
för framtagandet av långsiktiga infrastrukturplaner 
för perioden 2014–2025. Arbetet kopplat till fram-
tagandet av nya planer både regionalt och nationellt 
kommer att vara en stor arbetsuppgift för Region-
förbundet under 2013.

Götalandsbanan
Frågan om Götalandsbanan är av stor vikt för Jönkö-
pings län och fortsatta diskussioner och arbete mot ett 
förverkligande är en viktig fråga. Under 2012 arbe-
tade Regionförbundet tillsammans med Jönköpings 
kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Ulricehamns 
kommun och Borås kommun aktivt för att påverka 
innehållet i den infrastrukturproposition som pre-
senterades hösten 2012. I propositionen beskrivs att 
en ny stambana ska byggas. Ostlänken samt en del 
av sträckan Göteborg–Borås pekas ut för byggstart 
under planperioden. Dock återstår mycket arbete för 
att driva på utvecklingen och återuppta planeringen 
för delen Borås–Jönköping–Linköping.

Samverkan över gränser
För att på ett effektivt sätt arbeta med infrastruktur 
och tillgänglighet krävs samverkan både inom och 
utanför regionen. Det finns idag väl upparbetade 
kontakter med angränsande län och med kommu-
nerna inom länet. I detta arbete är Regionförbundets 
projektverksamhet ett viktigt verktyg. 

Ett exempel på samverkan över gränser är att region-
förbunden och länstrafiken i Småland och Blekinge 
tillsammans med Trafikverket under 2012 genomför-
de en omfattande resvaneundersökning bland invå-
nare i de fyra länen. Resultatet är ett viktigt underlag 
i planeringen som ökar kunskapen om invånarnas 
resmönster och val av färdmedel.

Kommunikationer
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Övergripande mål
I den globala kunskapsekonomin blir tillgången till 
arbetskraft och kompetens i bred bemärkelse en 
ytterst stark konkurrensfördel för regioner. I länets 
utvecklingsprogram uttrycks det övergripande målet 
enligt följande:

”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 förutsätt-
ningarna finns för ett livslångt lärande och en kontinuerlig 
kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet.”

Insatser och aktiviteter
Länets kompetensförsörjningsstrategier
En avgörande faktor för fortsatt tillväxt i länets nä-
ringsliv är tillgång på personer med rätt kompetens. 
Regionförbundet kommer därför att under 2013 
fortsätta arbetet med länets kompetensförsörjnings-
strategier.

Revideringen av kompetensrådets strategier inväntar 
processen med ny RUS (regional utvecklingsstrategi). 
När RUS är beslutad kommer Kompetensrådet fort-
sätta det strategiska arbetet inom ramen för RUS och 
efterföljande handlingsprogram. Detsamma gäller 
också Kompetensrådets arbete med tidigare priorite-
rade strategier. 

För att klargöra hur EU:s arbete för New Skills and 
Jobs, åtta nyckelkompetenser, EQF (The European 
Qualifications Framework) med mera påverkar 
agendan för länets kompetensförsörjning i ett längre 
perspektiv, integrerades EU-perspektivet mer och 
mer tydligt i verksamheten. EU:s agenda för New 
Skills and Jobs började användas som ramverk för 
länets arbete med Kompetensplattformen och EU:s 
åtta nyckelkompetenser skrevs in i remissversionen 
av RUS.

Utbildningsplanering på kort och lång sikt
Regionens kompetensplattformsarbete fortsatte att 
stödja samordningen av utbildningsplanering på kort 
och lång sikt. Under året togs ”Kunskapsunderlag 
och behovsanalys för rekryteringsbehov i branscher 
och för olika yrkesgrupper på läns- och FA-nivå till 

och med år 2020” fram. Rapporten kunde sedan 
ligga till grund för länets utbildningsplanering.
Skrivelser till myndigheter och departement gjordes 
för att påtala behovet av fler yrkesinriktade utbild-
ningar i länet.

För att stärka samverkan mellan arbetsgivarföreträ-
dare, utbildningsanordnare och studie- och yrkes-
vägledare startade under året ett kompetensutveck-
lingsprojekt av länets studie- och yrkesvägledare. 
Regionförbundet stod även som värd för en dia-
logträff  mellan Skolverket och länets ansvariga för 
vuxenutbildning.

Regional, nationell och internationell samverkan
Regionförbundet ansvarade för området kompetens-
försörjning inom Småland Blekinges Brysselsamverkan. 
Under året har deltagare från Smålands och Blekinges 
lärosäten anslutit sig till arbetsgruppen, däribland Hög-
skolan i Jönköping. Det samordnades också gemen-
samma skrivelser för att föra fram Småland Blekinges 
och lärosätenas ståndpunkter i olika frågor. En av dessa 
var ett gemensamt inspel på Sveriges svar på EU-kom-
missionens förslag på ramprogram för forskning och 
innovation 2014–2020. Arbetet med skrivelsen samord-
nades av Regionförbundet.

Inom samverkan YH-Småland anordnades den årliga 
YH-konferensen i Kosta. Syftet var att ge anordnare 
en möjlighet att träffa YH-myndighetens represen-
tanter samt att möjliggöra erfarenhetsutbyte.

Regionförbundet medverkade även i nationella nät-
verk inom området, till exempel RegLab och Reg-
Komp, samt deltog också i ett sydsvenskt nätverk för 
kompetensplattformsansvariga.

Regionförbundet fortsatte att utveckla och driva nät-
verk regionalt och nationellt, som exempelvis länets 
Kompetensråd och råd för Yrkeshögskoleanordnare, 
det så kallade YH-rådet.

Initiativ togs inom ramen för Småland-Blekinges trä-
strategi för att stödja forskning och utveckling kring 
Träbranschen för att följa strukturomvandlingen och 
den framtida kompetensförsörjningen.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
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Övergripande mål
Under 2012 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 sam-
hället och de politiska mötena.”

Insatser och aktiviteter
Business Sweden (tidigare Invest Sweden)
Under 2012 initierade Business Sweden ett treårigt 
regionalt samarbete inom investeringsfrämjandet av 
logistik- och transportsektorn med syfte att etablera 
en nationell plattform som stödjer och positionerar 
Sveriges styrkeområden inom sektorn. Regionför-
bundet deltar för länet i samarbetet tillsammans med 
bland annat Högskolan, Vaggeryds kommun, Nässjö 
kommun, Jönköpings kommun och LogPoint som 
deltar initialt. Andra regioner i Sverige som deltar 
är Örebro, Stockholm och Skåne. Under hösten 
genomfördes ett antal möten och studiebesök. 
En kartläggning av de olika logistikregionerna har 
påbörjats.

Fokusmarknad Holland
I februari 2012 deltog Regionförbundet för femte 
gången på Emigrationsmässan i Utrecht, tillsam-
mans med representanter från länets kommuner, 
med syfte att attrahera entreprenörer och kvalifice-
rad arbetskraft. Intresset för regionen var stort och 
deltagandet fick stor uppmärksamhet. Vi fortsätter 
också att utveckla våra relationer till Groningen 
som är ”sister-city” till Tianjin. I mars fick vi besök 
av Sveriges honorärkonsul i norra Holland samt av 
Groningens ansvarige för internationella relationer 
för för att diskutera samarbete. Ett besök i Gro-
ningen gjordes också till mässan ”Promotiedagen” 
i november tillsammans med LogPoint med syfte 
att få mer kunskap om logistikläget runt Groningen 
samt även träffa Svenska Handelskammaren i Hol-
land och de holländska handelskammarna i norra 
Holland.

Fokusmarknad Tyskland
I mars 2012 fick regionen besök från Thüringen i 
Tyskland, som arrangerade ett seminarium i 

Värnamo för näringslivet. Seminariet var arrangerat 
via Tysk-Svenska Handelskammaren där Region-
förbundet är medlem. Regionförbundet har också 
medverkat i andra evenemang som arrangerats. 

Fokusmarknad Kina
Regionförbundet har fortsatt att utveckla relatio-
nerna med Tianjin och Kina på olika sätt under 
2012. Kina har en ny generalkonsul i Göteborg samt 
en ny representant för Shanghai stad i Göteborg. 
Vi var också inbjudna att delta i bildandet av en 
kinesisk-svensk företagsorganisation i Göteborg. Via 
Sweden-China Trade Council, där Regionförbundet 
är medlem, har vi deltagit i ett antal olika event och 
utvecklat vidare våra nätverk. Under hösten fick vi 
besök från Tianjin Science & Technology, Chaoy-
ang District och Tianjin Government, där även 20 
höga företagsledare deltog. I november var Tekniska 
kontoret i Jönköpings kommun respektive Högsko-
lan i Jönköping värdar för två kvinnor från Tianjin. 
Möjligheten att utbyta personal och erfarenheter sker 
inom ramen för samarbetsavtalet mellan Tianjin och 
Jönköpings län.  

Europa Direkt i Jönköpings län
Europa Direkt i Jönköpings län har under 2012 
riktat större delen av verksamheten mot länets 
skolungdomar. Temaföreläsningar har under året 
genomförts på fem skolor i tre av länets kommu-
ner, där närmare 600 ungdomar har fått lära sig 
mer om EU:s verksamhet och om rättigheter som 
EU-medborgare. Under året har Europa Direkt även 
arrangerat temadagar på Per Brahegymnasiet i Jön-
köping samt på Fenix kunskapscentrum i Vaggeryd. 
Länsinvånarna blir alltmer medvetna om de tjänster 
som kontoret kan tillhandahålla, vilket har lett till fler 
besök och telefonsamtal än tidigare år. 1 400 länsbor 
har tagit del av Europa Direkts verksamhet, i form 
av aktiviteter och som informationskontor. 

Europa Direkt i Jönköpings län har under 2012 haft 
ett nära samarbete med bland annat gymnasieskolor 
i länet, Internationella programkontoret, Enterprise 
Europa Network och Eures. 

Internationell samverkan
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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 /RUS är centralt. Inriktningen på projektverk-
samheten kommer under året att anpassas till den 
reviderade regionala utvecklingsstrategin som nu 
arbetas fram. Under 2012 har det ekonomiska stödet 
till utvecklingsprojekten fördelats mellan de fem 
insatsområdena livsmiljö och attraktivitet, kommuni-
kationer, näringsliv, arbetsmarknad och kompetens-
försörjning samt internationell samverkan. 

De ekonomiska medel som står till förfogande är av 
två slag: statliga medel som förmedlas via Tillväxt-
verket (1:1-anslaget) och Regionförbundets egna 
projektmedel (RF-medel). Den statliga bemyndi-
ganderamen uppgick under 2012 till 30 miljoner 
kronor. Under 2012 tillfördes inga nya medel från 
Landstinget. Den pott som upparbetats under åren 
2005–2011 användes för beslut av nya projekt. I 
bilagan anges de beslut som tagits under året inom 
respektive område. Antal nya projektbeslut uppgick 
till drygt 30 stycken. Totalt pågående projekt har un-
der året varit ca 90 stycken.  Ett flertal flerårsbeslut 
har också beslutats om inom ramen för 1:1-anslaget. 
I bilagan anges dock beslutade medel för år 2012. 

EU-projekt 
Regionförbundet har under åren utvecklat sin 
projektverksamhet och ägde under 2012 sex  EU-
projekt (varav två drivs av och belastar Kommunal 

utvecklings resultat). ”Tillväxtresor på hemmaplan” 
(finansierat via regionalfondsmedel) påbörjades un-
der hösten 2012 och är en fortsättning på projektet 
”Tillväxtresor”. ”Partnerskap Småland” (finansierat 
via regionalfondsmedel) påbörjades under 2011 
och ett flertal aktiviteter genomfördes under 2012. 
”Värdskap Jönköpings län” avslutades under 2012 
och projektledaren slutade. Resultaten är nu en del 
av ordinarie verksamhet. Totala beslutade medel för 
de tre pågående regionalfondsprojekten uppgår till 
50,5 miljoner kronor, varav medfinansieringen från 
Regionförbundet uppgår till 13,6 miljoner kronor.

Småland och Blekinges gemensamma  
Brysselkontor
Inom ramen för Brysselsamarbetet genomförs under 
perioden 2011–2013 ett kompetensutvecklingspro-
jekt (EU-kompetens Småland Blekinge). 

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). Vidare drivs ock-
så ett arbete för att öka EU-finansieringen och få till 
stånd närmare samarbete mellan parterna för ökat 
deltagande och ökad finansiering från bland annat 
EU:s ramprogram för forskning, strukturfonder och 
andra relevanta finansieringsprogram inom forsk-
ning, innovation, utbildning och regional utveckling. 

Gruppen verkar för en ökad gemensam kunskapsbas 
om EU:s olika finansieringsprogram.

Projektverksamhet
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 Kommunal utveckling9

Primärkommunala nämnden (PKN) har under 2012 
haft ett antal större ärenden att hantera, bland annat 
skatteväxling av särskild kollektivtrafik samt en regional 
vision och handlingsplan för utveckling av eHälsa.

Den fråga som tagit mest tid i anspråk har dock varit 
att på kommunernas uppdrag leda arbetet med kom-
munaliseringen av hemsjukvården 2013. Ett uppdrag 
som resulterat i en uppgörelse i god samverkan med 
Landstinget inom utsatt tidsram. 

Inom ramen för PKN:s verksamhet drivs fyra till sin 
karaktär helt olika partnerskap mellan länets kommuner:

• FoUrum som helt finansieras av kommunerna 
utöver medlemsavgifter.   

• Kurs och konferens; en resultatenhet som  
finansieras via kursavgifter.

• Utbildningssamordning till och med gymnasienivå 
som finansieras av medlemsavgifter. 

• Miljösamverkan f; finansierat av Regionförbundet, 
kommunerna och Länsstyrelsen.

I varje partnerskap finns någon form av styrgrupp. 
Verksamheten avrapporteras minst en gång per år till 
respektive facknämnd.   

Under året har totalt 46 personer arbetat inom Kom-
munal utveckling, vilket motsvarar knappt 30 årsarbeta-
re. Av dessa har 12 personer varit anställda av Regi-
onförbundet. Resterande har varit verksamma genom 
avtal om tjänsteköp med kommunerna och Landstinget 
och är till största delen projektfinansierade. 

Primärkommunala nämndens 
verksamhet har under 2012 flyttat 
till nya lokaler på Barnarpsgatan 
i Jönköping, och har idag liksom 
tidigare år en liten och effektiv 
organisation. 

Nämndens uppdrag är att sam-
ordna utvecklingsarbetet i länets kommuner samt att 
erbjuda stöd i utvecklingsprojekt och utbildningar.

Under året har stor vikt lagts vid ett få fram ett bätt-
re ekonomiuppföljningssystem samt att få mål och 
syfte tydliggjort i de projekt som bedrivs. Samtliga 
projekt redovisas och följs kontinuerligt på ett över-
skådligt sätt. Detta bland annat för att kommunerna 
effektivt ska kunna använda de statliga projektmedel 
som tillförs länet.

Under året har PKN haft utvecklingsdagar om na-
turbruksutbildningar för att diskutera dessa näring-
ars framtid och därefter anpassa utbildningarna till 
marknadens behov.

I slutet av året slutfördes också de sista diskussio-
nerna om hemsjukvården och ett hemsjukvårdsavtal 

tecknades mellan Landstinget och länets kommuner. 
Avtalet innebär att ansvaret för hemsjukvården från 
och med den 1 januari 2013 övergår till kommuner-
na. Syftet med förändringen är att förbättra vården 
och omsorgen för medborgarna. 

Kommunerna skapade i slutet av året ett forum för 
att diskutera framtida regionbildning ur ett primär-
kommunalt perspektiv. Denna process 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. 

Miljösamverkan f  fortskrider och här har länets 
miljönämnder träffats under året för att skapa en 
politisk samsyn och prioritering.

Hans-Göran Johansson
Ordförande Primärkommunala nämnden

Ordförande har ordet
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Resultaträkning för Kommunal utveckling (tkr)

Not 2012 2011 Budget 
2012

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter från kommuner 1 550 1 500
Försäljning av varor och tjänster 3 2 890 4 946
Övriga bidrag och övriga intäkter 4 22 395 14 513
Summa verksamhetens intäkter 26 835 20 959 18 050

Verksamhetens kostnader
Lokalhyra och fastighetskostnader 5 -861 -536
Köpta tjänster 6 -14 383 -9 655
Löner m.m. och sociala avgifter 7 -6 733 -5 617
Pensionskostnader inklusive särskild  
löneskatt

7 -293 -366

Övriga kostnader 8 -4 370 -4 550
Summa verksamhetens kostnader -26 640 -20 724 -18 360

Avskrivningar 1, 9 -125 -109 -40

Verksamhetens nettoresultat 70 126 -350

Finansiella intäkter 559 578 400
Finansiella kostnader -24 -20

Resultat efter finansiella poster 605 684 50

Årets resultat 605 684 50
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FoUrum är kommunernas utvecklingspartnerskap 
för socialtjänsten och utgör ett långsiktigt och 
samordnat stöd till kommunerna i arbetet med en 
evidensbaserad praktik. FoUrum utgör den största 
verksamheten inom Kommunal utveckling. 

FoUrum bildades 2010 och de första åren har myck-
et tid investerats i att bygga upp en förtroendefull 
samverkan med länets kommuner. Under 2012 har 
arbetet mer inriktats på att kvalitetssäkra den interna 
organisationen. Ett ledningssystem har utvecklats 
och teamsamordnare utan personalansvar har utsetts 
för varje område inom verksamheten. Vidare har 
ett system för budgetuppföljning också utvecklats 
för att varje verksamhetsområde ska kunna följas på 
projektnivå. Ledningen av verksamheten har förbätt-
rats, genom att länets alla socialchefer nu ingår i en 
styrgrupp som träffas regelbundet. 

Samverkan med andra aktörer 
Samverkan med Högskolan i Jönköping har för-
bättrats. Avtal har utformats för fortsatt samverkan 
kring studentuppsatser, stipendier, verksamhetsför-
lagd utbildning och gemensamma doktorander.

Ett utvecklingsarbete avseende styrning och ledning 
i samverkan med Landstinget har pågått under året. 
FoUrum har tillsammans med Landstingets motsva-
rande enheter varit centrala i det arbetet. Det gemen-
samma arbetet presenteras på en särskild webbplats 
som utvecklats i samverkan under 2012.

Sveriges Kommuner och Landsting har bedrivit ett 
antal utvecklingsprojekt som vår personal har del-
tagit i. Bland annat har en av våra FoU-ledare varit 
ledande i arbetet att utarbeta ett nationellt dokument 
för omvärldsanalys, Vägval för socialtjänsten, som 
publicerades under hösten. 

Barn och unga
Övergripande mål
FoUrum ska stödja kommunernas socialtjänst i 
arbetet med att utveckla och förbättra barns psykiska 
och fysiska hälsa. Detta ska göras i samverkan med 
Landstinget i Jönköpings län samt universitet och 
högskolor.

• Vi ska arbeta för förbättringar för barn med 
funktionsnedsättning.

• Vi ska utveckla en hållbar och trovärdig  
öppenvård.

• Vi ska stödja utvecklingen av en evidensbaserad 
praktik i kommunernas heldygnsvård.

• Vi ska erbjuda kompetensutveckling för social-
sekreterare.

• Vi ska förbättra kvaliteten i handläggning och 
dokumentation.

Insatser och aktiviteter
I arbetet med placerade barn har det hänt mycket 
under 2012. Nationella satsningar i Socialstyrelsens 
nya allmänna råd och föreskrifter samt handböcker 
för arbetet med placerade barn, har påverkat det 
regionala arbetet. Vi har tagit en aktiv del i detta 
arbete och arbetar nu med att sprida och förankra 
materialet i vårt län. 

På uppdrag av Socialstyrelsen har FoUrum ansvarat 
för datainsamling till en studie om oplanerade avslut, 
så kallade sammanbrott, inom familjehemsvården i 
länet. Studien har gett bra och nyttig information om 
situationen inom familjehemsvården. FoUrum har 
tillsammans med tre kommuner i länet också varit 
en del av ett nationellt lästräningsprojekt för familje-
hemsplacerade barn, vilket har väckt stor uppmärk-
samhet även medialt.

Under 2012 har ett utvecklingsarbete gällande mot-
tagandet av ensamkommande flyktingbarn startat. 
Tillsammans med kommunerna har vi tagit fram 
indikatorer och en struktur för systematisk enkät-
uppföljning. Datainsamling har påbörjats. Dessutom 
har en av våra doktorander genomfört en studie i 
form av kvalitativa intervjuer med ensamkommande 
ungdomar på ett boende i Jönköping om deras upp-
fattning av mottagandet. Studien publicerades under 
hösten och följdes av flera efterfrågade seminarier. 

Inom området barn och ungas psykiska hälsa pågår 
det en mängd aktiviteter. FoUrum stödjer ett antal 
kommuner i arbetet med att sprida och anamma 
det arbete med modellområden som SKL tidigare 
drivit nationellt, där Jönköping och Eksjö då deltog. 
Ett nära samarbete har inletts med Landstinget, 
dels genom en gemensam tjänst som bland annat 
samordnar frågor kring barn med koncentrations-
svårigheter, dels genom att kommuner och landsting 
tillsammans skriver faktadokument kring barn och 
ungas psykiska hälsa.

FoUrum – utvecklingsplattform för socialtjänsten
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• Somatisk hälsa hos personer med psykisk funk-
tionsnedsättning; att utveckla hälsofrämjande 
arbetssätt.

• Prevention och antistigmatisering; modeller för 
att ta till vara personer med egenerfarenhet.

• Case Manager coach – metodutveckling avseen-
de stöd till personer med samsjuklighet (psykisk 
ohälsa och missbruk).

En övergripande del i projektet är att hitta nya 
former för att ta till vara brukares och anhörigas er-
farenheter. Som en del i detta har arbetsgrupper bil-
dats - Nya Grenar - där både personal och personer 
med egenerfarenhet ingår. Dessa grupper har träffats 
regelbundet under året och gett viktiga bidrag i det 
pågående utvecklingsarbetet. Flera studiecirklar om 
brukar- och anhöriginflytande har anordnats runt 
om i länet. En preliminär modell för systematisk 
användning av personer med egenerfarenhet är klar.

Riskbruk, missbruk och beroende 
En stor del av arbetet under 2012 har drivits genom 
SKL:s projekt Kunskap till praktik, som syftar till 
att förbättra missbruks- och beroendevården. Ett 
länsdokument har utarbetats och beslutats i kommu-
ner och landsting, vilket omfattar implementering av 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer.  

Utbildning och metodstöd har genomförts i de 
rekommenderade metoderna Haschavvänjnings-
programmet, Återfallsprevention, Motiverande 
intervju, bedömningsinstrumenten ASI och ADAD 
samt screeninginstrumenten AUDIT och DUDIT. 
FoUrum har skapat en resursbank med utbildare 
och metodstödjare i dessa metoder för att säkerställa 
långsiktighet och kvalitet. Under året har FoUrum 
också genomfört SKL:s baskurs och fördjupnings-
kurser i riskbruk och missbruk.

ASI har utvecklats nationellt med ett stöd för 
bedömning och ett instrument för uppföljning. För-
djupningsdagar har erbjudits kommunerna. Jönkö-
pings läns brukarråd har genomfört en studiecirkel 
för brukare som vill bli bättre på att kunna påverka 
missbruks- och beroendevården.

Under 2012 har nätverket Kvinnligt missbruk tagit 
fram regionala riktlinjer för hur kvinnor med miss-
bruk, riskbruk och beroende bör bemötas, behandlas 
och stödjas enligt en evidensbaserad praktik.  

FoUrum har på uppdrag av SKL genomfört en kart-
läggning av utvecklingsbehov inom verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning.

Kompetensutvecklingsprojektet Närd inte tärd, som 
finansieras genom Europeiska socialfonden, har 
varit i full gång hela året. Projektet omfattar kompe-
tenssatsningar för drygt 200 socialsekreterare inom 
länets barn- och ungdomsvård.

FoUrum samordnar också utvecklingsfrågor inom 
områdena handläggning och dokumentation, öppen-
vård och familjerätt.

Vuxna
Övergripande mål
Utveckla och förbättra formerna för en mer aktiv 
brukar- och närståendemedverkan, delaktighet och 
inflytande.

• Inom området psykiatri ska vår verksamhet för-
bättra metoder och samverkan kring unga vuxna 
och personer med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning samt för äldre med psykisk ohälsa.

• Inom missbruksområdet ska vi utveckla model-
ler för lokal systematisk uppföljning.

• Kartlägga ungdomars väg in i missbruk.
• Inom området arbete och delaktighet ska vi 

bidra till kunskaps- och metodutveckling för 
verksamhet som syftar till att förebygga och 
bryta utanförskap samt hjälpa människor tillbaka 
till att delta i samhällsliv och arbetsmarknad.

Insatser och aktiviteter
Psykiatri
Regeringens treåriga satsning för baskompetenshöj-
ning inom psykiatrin avslutades den 31 december 
2012. Slutredovisning till Socialstyrelsen ska ske i 
mars 2013. Projektet har omfattat kompetenshöjan-
de utbildnings- och utvecklingssatsningar inom flera 
viktiga områden:

• Neuropsykiatri; kompetenshöjning och stöd i 
utvecklingen av samverkan.

• Supported Employment och Supported Educa-
tion; metoder för rehabilitering till arbete eller 
studier.

• Äldres psykiska hälsa.
• Suicidprevention. 
• Återhämtningsinriktat arbetssätt och samordnat 

kontaktmannaskap.
• Studiecirklar för personal, brukare och anhöriga.
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Just nu sker en dialog kring aktuell forskning via 
webbaserade seminarier. Under våren 2013 kom-
mer ett andra internat att samla alla fritidsledare för 
dialog.

Äldre
Övergripande mål

• Utveckla och förbättra stödet till målgruppen 
mest sjuka äldre, bland annat genom samverkan 
med Landstinget med fokus på uppföljning, 
förbättringar i vårdövergångar samt läkemedel.

• Stöd till metodutveckling kring det sociala inne-
hållet.

Insatser och aktiviteter
Med de mest sjuka äldres behov i centrum syftar en 
större nationell satsning till att uppmuntra och stärka 
samverkan mellan kommuner och landsting. Genom 
ett långsiktigt systematiskt förbättringsarbete skapar 
vi tillsammans förutsättningar för ett bättre liv för 
sjuka äldre i Jönköpings län. Vi använder styrkort 
och mättavla och vill utveckla en årscykel för arbetet 
på länsnivå som stöttar det lokala arbetet. I projektet 
är målet att kommuner och landsting tillsammans 
bygger stödstrukturer till ett strategiskt och långsik-
tigt förbättringsarbete. Aktiviteter som genomförts 
är bland annat deltagande i analysgruppsarbete samt 
arrangemang av lärandeseminarium.  

Vid årsskiftet 2013 kommunaliserades hemsjuk-
vården i Jönköpings län. Detta har följts genom en 
omfattande baslinjemätning med identifiering av 
kvalitetsindikatorer och en uppföljning av dessa in-
dikatorer. Uppföljningen syftar till att säkerställa att 
hemsjukvården är säker och effektiv samt tillgodoser 
individens behov.

Projektet med en säkrare dokumentation med 
nationellt fackspråk syftar till en enhetlig, entydig 
och ändamålsenlig dokumentation inom kommunal 
hälso- och sjukvård. Detta för att i sin tur öka pa-
tientsäkerheten, underlätta jämförelser och utvär-
deringar samt bidra till en förbättring av informa-
tionsöverföringen mellan olika aktörer. Tillsammans 
med kommunerna arbetar vi fram ett förslag på en 
länsgemensam sökordsstruktur.

Nätverket deltog i en paneldebatt under Almedals-
veckan och arbetet uppmärksammades nationellt av 
SKL.

Regional samling kring en modell för lokal uppfölj-
ning av missbruksvården pågår sedan 2011. Här har 
nu totalt åtta kommuner engagerat sig. Implemen-
teringen genomförs i form av verkstäder. Dessa har 
utvärderats under arbetets gång.

Arbetet med personer som har en kombinerad 
sjukdom i form av svår psykisk ohälsa och missbruk 
eller beroende sker inom området som kallas case 
management. En särskild coach har projektanställts 
och genomfört en kartläggning av tillämpningen av 
case management i länet.

2012 beviljades FoUrum medel inom ramen för 
SKL:s nationella projekt Kunskap till praktik för 
att utveckla stöd till föräldrar med missbrukspro-
blematik. En projektledare knöts till arbetet och en 
nationell kartläggning inleddes. 

Arbete och delaktighet
Länets kommuner vill skapa förutsättningar för fler 
arbetsintegrerande sociala företag och har gett FoU-
rum samordningsuppdraget. Under 2012 påbörjades 
detta genom att genomföra en kartläggning av kom-
munernas behov. 

Tillsammans med länets arbetsmarknadsenheter dri-
ver vi ett projekt där syftet är att enas om gemensam 
verksamhetsuppföljning genom registreringssyste-
met Kolada. Målet är att hitta gemensamma utveck-
lingsområden och definitioner. 

Utbildningar i metoden Supported Employment har 
genomförts under året tillsammans med samord-
ningsförbunden i länet. Under våren fortsätter vi att 
stödja implementering, bland annat genom det nät-
verk av metodansvariga som har bildats. Under året 
har även två större utbildningsinsatser i Motiverande 
intervju genomförts.

Ett omfattande kompetensutvecklingsprojekt för 
fritidsgårdsverksamheten i länets kommuner samt 
Skara kommun, vilket omfattar ca 100 fritidsledare, 
startade under 2012. Målet är att utveckla ett mer 
medvetet arbetssätt i takt med aktuell forskning.  
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varje år ska utgöra ett redskap i länets kvalitetsarbe-
te. Särskilda länsrapporter publiceras inom barn- och 
ungdomsvården, missbruksvården, funktionshin-
deromsorgen, vård och omsorg om äldre samt inom 
områdena hemlöshet, brottsoffer och ekonomiskt 
bistånd. Just nu pågår arbetet med att organisera 
gemensamma inlämningar och gemensamma resul-
tatgenomgångar.

Vi deltar i ett nationellt projekt för säker och till-
gänglig information inom vård och omsorg inom 
den nationella eHälsa-strategin. Nationell patient-
översikt (NPÖ) är ett informationssystem som, om 
patienten samtycker, gör det möjligt för behörig 
personal att digitalt ta del av information som andra 
vårdgivare registrerat i NPÖ. Just nu slutförs arbetet 
i länets kommuner för att kunna läsa information, 
ett arbete särskilt viktigt med tanke på kommunalise-
ringen av hemsjukvården.

Pascal är ett verktyg för att ordinera dosdispenserade 
läkemedel, vilket nu ersatt tidigare system. Arbete 
pågår för att stärka informationssäkerheten i det 
länsgemensamma systemet för samordnad vårdpla-
nering. Länet är också ett av tre pilotlän för forsk-
ning och utvärdering av NPÖ och dess nytta. Under 
året har två uppskattade temadagar genomförts: 
eHälsa i omsorgen i samarbete med regionförbun-
den i Kalmar län, Blekinge och Södra Småland, samt 
Informationssäkerhet inom vård, omsorg och hälsa 
med föreläsare från Datainspektionen. 

Från och med den 1 januari 2012 gäller nya krav för 
landets kommuner att knyta sin verksamhet till ett 
ledningssystem och bedriva ett systematiskt kvali-
tetsarbete för socialtjänstens verksamhetsområden. 
För att stödja kommunerna bedriver vi ett utveck-
lingsarbete kring detta. Arbetet utgår från ett nätverk 
med kommunernas utvecklingsledare där gemensam-
ma hjälpmedel har tagits fram. Under 2013 planeras 
en modell för kollegiegranskning och gemensamma 
uppföljningsdagar.

Övergripande FoU-verksamhet
Vårt mål är att åstadkomma en bra kvalitet för 
brukaren av vård och omsorg i Jönköpings län. Det 
handlar bland annat om omvärldsbevakning, utbild-
ning och att uppmärksamma chefernas roll som 
drivkraft i att utveckla kvalitet. En stor del av vårt 
arbete spänner över hela socialtjänstens område – vi 
kallar det övergripande FoU.

Övergripande mål
• Att använda öppna jämförelser för att utveckla 

kvalitet inom socialtjänstens verksamhet. Vår 
region deltar som en av fyra regioner i ett natio-
nellt projekt som SKL driver.

• Att göra en omvärldsanalys för att planera verk-
samheten tillsammans med kommunerna utifrån 
väntade omvärldsförändringar. 

• Att utveckla ledningssystem för kvalitet. Under 
året kom en ny föreskrift som är gemensam 
för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. 
Vi stöttar kommunerna i deras arbete med att 
utarbeta sådana system.

• Projektet Att leda för kvalitet planeras för att 
utveckla hur ledarskapet blir en drivkraft för 
kvalitet.

• Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och 
säker information inom vård och omsorg. 
Ledorden är införande, användning och nytta. 
Inriktningen är att skapa konkret nytta för invå-
nare, personal och beslutsfattare, och att färdig-
ställa påbörjade projekt vid utgången av 2012.

• Att skapa förutsättningar för virtuella möten 
och en webbplattform.

Insatser och aktiviteter
FoUrum har på kommunernas uppdrag genomfört 
en upphandling av HVB-vård inom området miss-
bruk samt barn och unga. Kommunernas samman-
tagna kostnad för institutionsvård är ca 300 miljoner 
kronor per år. Med en gemensam upphandling hop-
pas man kunna höja kvaliteten i vården och utveckla 
en god samverkan och uppföljning av de institutio-
ner som godkänts i upphandlingen. 

FoUrum deltar i ett projekt där målet är att de öppna 
jämförelser som Socialstyrelsen och SKL publicerar 
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Kurs och konferens är den funktion inom Primär-
kommunala nämndens ansvarsområde som samord-
nar kommunernas personal- och kompetensutveck-
ling samt konferenser och liknande aktiviteter för 
Regionförbundet Jönköpings län.

Kurs och konferens erbjuder ett brett och verksam-
hetsanpassat utbildningsutbud, baserat på kommu-
nernas behov och önskemål.

Kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, uppehålls för att de ska förlägga utbildningar 
och seminarier i Jönköpings län.

Kurs och konferens samarbetar med Region Halland 
och Regionförbundet Södra Småland för att sam-
ordna vissa utbildningar och konferenser.

Under 2012 genomförde Kurs och konferens 52 
utbildningar och 9 konferenser. Några av utbildning-
arna var flerdagsutbildningar.

Statistik över hur länets kommuner använt sig av 
Kurs och konferens under 2012 redovisas i bilaga 3.

Personalstyrkan inom Kurs och konferens är 0,9 
årsarbetare.

Kurs och konferens
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Kommunal utveckling ansvarar för kommunernas 
gemensamma strategiska samordnings- och ut-
vecklingsfrågor inom grundskola och gymnasium. 
Samverkan sker med länets skolchefer för att i första 
hand skapa en gemensam plattform för utbildnings-
frågor av strategiskt regionalt intresse. För området 
finns en person anställd på 25 procent.

Övergripande mål
Det övergripande målet är att stödja en strategisk 
utveckling av utbildningsområdet i länets kommuner 
genom omvärldsbevakning. 

Insatser och aktiviteter 
Fokus vid årets länsträffar med skolcheferna har legat 
på kravet på lärarlegitimation, mentorskap, introduk-
tionsperiod för nyutexaminerade lärare samt kar-
riärtjänster för lärare. Uppföljning av kommunernas 
implementeringsarbete av de nya skolreformerna har 
skett, då även Skolverket medverkade för att berätta 
om betyg och bedömning, skolfrånvaro samt systema-
tiskt kvalitetsarbete. Vid en av träffarna var riksdagsle-
damot Thomas Strand i utbildningsutskottet inbjuden 
för att prata om aktuella frågor inom skolans område 
samt utbildnings- och forskningsfrågor inom EU.

Naturbruksutbildningarnas olika program i länet och 
finansiering av dessa har diskuterats mellan skolche-
ferna i kommunerna och Landstinget.

I samarbete med Högskolan för lärande och kommuni-
kation i Jönköping har framtida lärarutbildningar varit i 

fokus och en ny ansökan om examensrätt för förskollä-
rarutbildning har skickats in under året. Kommundok-
toranderna inom RUC (Regionalt utvecklingscentrum) 
har presenterat sina forskningsarbeten. 

Jönköpings län deltar i ett projekt som syftar till att 
höja kompetensen hos alla studie- och yrkesvägle-
dare. Projektet är ett samprojekt mellan Blekinge, 
Gotland, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län. 
Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden 
och pågår från januari 2012 till januari 2014.

Projektet ”Det handlar om kärlek”, ett förebyggande 
arbete mot våld och förtryck i skolan, har under året 
fortsatt på några av länets gymnasie- och högstadie-
skolor. Projektet finansieras av Länsstyrelsen och 
avslutas 2012.

Ett nytt forskningsprojekt har introducerats som är 
ett samarbete mellan Hälsohögskolan i Jönköping 
och Göteborgs universitet. Det är en långtidsstudie 
av ungdomar från 12 år och deras utveckling till 
vuxna med fokus på sociala nätverk, skolanpassning, 
trivsel, psykisk hälsa och bruk av droger och alkohol. 
Värnamo och Gnosjö kommuner deltar i projek-
tet tillsammans med två kommuner från Västra 
Götaland. Projektet finansieras av Forskningsrådet 
Formas.

Utbildningssamordning
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Miljösamverkan f  är ett samarbete mellan länets mil-
jökontor, Länsstyrelsen och Regionförbundet. Syftet 
är att effektivisera miljö och hälsoskyddsarbetet i lä-
net och ge stöd både till myndighetsutövning (tillsyn) 
och mer förebyggande insatser.

Insatser och aktiviteter
Under året har ett projekt fortsatt från tidigare år, 
fyra nya projekt har startat, ett gammalt projekt har 
uppdaterats och två projekt har följts upp. Projektle-
daren har samordnat sju träffar under året för hand-
läggare, politiker och projektledare. En ny webb har 
tagits fram och tog mer tid än beräknat, vilket skapar 
en förskjutning för vissa aktiviteter in i 2013.

Miljösamverkan f  har samverkat med Länsstyrelsen 
under året och alla kommuner har bidragit med sin 
tid på ett eller annat sätt i ett eller flera av de olika 
projekten.

• Buller (från 2011)
• Gemensamma skyddsavstånd hög skyddsnivå 

för små avlopp

• Skjutbanor 
• Avloppsreningsverk – arbetsgrupp inför tillsyn 

2013
• En ny webbsida och webbforum har tagits fram 

under året

Följande projekt har uppdaterats eller följts upp 
under året:

• Energitillsyn – sammanställa 2011 års tillsyn
• Små avlopp ingen skitsak – uppföljning av 

åtgärdstakt och rapportskrivning
• Värmepumpar – uppdatering av foldrar till 

sökande samt blankett

Handläggarträffar under året:
• Avloppshandläggarträff
• Miljöskyddshandläggarträff  
• Hälsoskyddsträff
• Miljöbrottsseminarier

Miljösamverkan f
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Politiska uppdrag och möten

Bilaga 1

Regionstyrelsens presidium
Ordförande: Bengt Dahlqvist (M), Vaggeryd
1:e vice ordförande: Anders Pansell (KD),  
Landstinget, 2:e vice ordförande: Elin Lagerqvist (S), 
Jönköping

Regionstyrelsens arbetsutskott
Ordförande: Bengt Dahlqvist (M), Vaggeryd
Övriga ledamöter: 1:e vice ordförande 
Anders Pansell (KD), Landstinget, 2:e vice ord-
förande Elin Lagerqvist (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 insyns-
platser. 

Beredningar
RUS-beredning
Bengt Dahlqvist (M), Anders Pansell (KD), Elin 
Lagerqvist (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)

Regionstyrelsens sammanträden
Under verksamhetsåret 2012 sammanträdde Region-
styrelsen vid sex tillfällen. Fyra av dessa kombinera-
des med temainformationer.

2012-02-23 i Nässjö kommun
2012-03-27 i Jönköpings kommun, 
extra sammanträde

2012-04-26 i Värnamo kommun  
Tema Utvecklingsprojekt i regionen
2012-06-21 i Sävsjö kommun  
Tema OECD:s Territorial Review över  
Småland Blekinge
2012-09-20 i Vetlanda kommun
Tema Regionalt energikontor, strandskydd och  
kvinnors företagande
2012-11-22 i Jönköpings kommun
Tema Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Regionstyrelsens arbetsutskott sammanträdde vid tio 
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 2012 sammanträdde Primär-
kommunala nämnden vid sex tillfällen. Primärkom-
munala nämndens presidum sammanträdde vid fem 
tillfällen. 

Större seminarier och konferenser
2012-02-15 Regional innovationsdialog
2012-10-12 Regiondag om länets regionala utveck-
lingsstrategi (RUS)
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Brysselkontoret
Anders Pansell (KD) och Elin Lagerqvist (S) 

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

SydSams utjämningskommitté
Elin Lagerqvist (S)

Högskolan för lärande och 
kommunikation
Bengt Dahlqvist (M)

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

Europakorridoren
Ledamot: Bengt Dahlqvist (M)
Ersättare: Ulla Gradeen (S)

Stambanan.com
Bengt Dahlqvist (M)

Baltic Link 
Bengt Dahlqvist (M)

ALMI invest (Småland och Öarna)
Ledamot: Lars Isaksson (S)
Ersättare: Anders Pansell (KD)

Infrastrukturberedning
Bengt Dahlqvist (M), ordförande, Niclas Palmgren 
(M), Hans-Göran Johansson (C), Stefan Gustafsson 
(KD), Elin Lagerqvist (S), Bo Zander (S) och Berry 
Lilja (S)

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

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

Representation
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Beviljade projektmedel

Bilaga 2

Projektägare Beviljade projekt 2012 
(2012 års anslag)

Beslutad 
summa, tkr

EU-finansiering

Livsmiljö och attraktivitet

Länsstyrelsen i Jönköpings län Informationstidning om miljö, 
energi, klimat i Jönköpings län

300

Emilkraften Barnfilmbyn 250
Regionförbundet Jönköpings län Värdskap Jönköpings län 1 000 Regionalfonden
Leader Linné Information och kommunika-

tion om Leader Linné
100 Landsbygds- 

programmet
Leader Västra Småland Utveckling, kommunikation och 

information för landsbygdsut-
veckling Västra Småland

248 Landsbygds- 
programmet

Föreningen Sommenbygd Utökat informations- och  
kommunikationssamarbete i 
Sommenbygd

216 Landsbygds- 
programmet

Amatörgrupperna Småstickorna Jesus Christ Superstar 50 
Leader Astrid Lindgrens Hembygd Informationsinsatser 50 Landsbygds- 

programmet
Lantbrukarnas Riksförbund Gröna möten 50 
V.art ekonomisk förening V.art live 360 
Wisingsborgs grevskaps förening Wisingsborg 150 
Totalt Livsmiljö och attraktivitet 2 774 

Kommunikationer

Vaggeryds kommun Ny trailerterminal för intermo-
dala transporter

395 Regionalfonden

Regionförbundet södra Småland OECD territorial review 138  
Regionförbundet Jönköpings län Resvaneundersökning 200 
Jönköping Airport Öka medvetenheten om Jönkö-

ping Airport och Jönköpings- 
regionen

2 200 

Regionförbundet Jönköpings län Elektrifiering av Y:et 500 
Blekinge Tekniska Högskola Greencharge sydost 100
Totalt Kommunikationer 3 533 
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Näringsliv

Tranås kommun Energidriven affärsutveckling 
Tranås

1 400 Regionalfonden

Sveriges tekniska forskningsinstitut Pilotprojekt – CSR i småföretag 248 
Sveriges tekniska forskningsinstitut Tillväxt näring 514
Regionförbundet Kalmar län Träprogram 2012–2014 3 300 Regionalfonden
Enterprise Europe Network Ecofood 154
Regionförbundet Jönköpings län Regional innovationsdialog 70
SVID Designregionen Småland 250 Regionalfonden
Regionförbundet i Kalmar Län Handlingsprogram för  

trästrategin
25

Regionförbundet Jönköpings län Tillväxtresor på hemmaplan 3 278 Regionalfonden
GNAB Automation för regional  

konkurrenskraft
1 300 Regionalfonden

Hälsohögskolan i Jönköping Geronteknologi 250 
Totalt Näringsliv 10 789   

Arbetsmarknad och 
kompetensförsörjning

Regionförbundet Jönköpings län Unga som resurs i den lokala 
och regionala utvecklingen

320

Jönköpings kommun Ung Arena 507 
Jönköpings Tekniska Högskola Bättre koncept 450 
Träcentrum Nässjö En teknisk framtidsbransch 320 
Högskolan för lärande och  
kommunikation

Modellskolan 104 

Totalt Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 1 701 

Internationell samverkan
Totalt Internationell samverkan 0

Främja Kvinnors Företagande

Projektägare Beviljade projekt Beslutat  
belopp, tkr

GNAB Webbhantering och  
sökoptimering

70 
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Kurs och konferens: Kommunernas deltagande i kurser 2012

Bilaga 3

Antal deltagare
Andel av 
deltagarna (%) 1

Utnyttjande, 
andel av 
anställda (%) 2

Utnyttjande, 
rangordning

Aneby 33 1,9 6,9 4

Eksjö 56 3,2 3,4 10

Gislaved 111 6,3 4,2 9

Gnosjö 93 5,3 10,6 1

Habo 59 3,3 8,4 3

Jönköping 266 15,1 2,4 12

Mullsjö 44 2,5 8,8 2

Nässjö 112 6,4 4,2 9

Sävsjö 70 4,0 6,5 5

Tranås 58 3,3 3,0 11

Vaggeryd 52 3,0 4,6 8

Vetlanda 125 7,1 4,9 7

Värnamo 159 9,0 5,6 6

Externa 3 deltagare 518 29,0

Totalt 4                       1756

1 I förhållande till totala antalet kursdeltagare
2 I förhållande till totala antalet anställda i kommunen

3 I ”Externa” ingår deltagare från Regionförbundet Jönköpings län
4 Deltagare på Föreläsningsserien Neuropsykiatri (ca 280 deltagare) ingår ej i statistiken
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