
 

PROTOKOLL 
UTDRAG 

 

 

 

Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Tid: 2016-11-30 kl. 08.30-11.30 

 
Plats: Regionens hus, Sal B 

§7 Regionala strukturbilder för Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2016/3567 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att bevilja 

• Region Jönköpings län 1 719 800 kr (2017 – 1 132 200; 
2018 – 329 400; 2019 – 258 200) i projektmedel för 
genomförandet av projektet Regionala strukturbilder för 
Jönköpings län. I anspråk tas medel från Regionala 
Utvecklingsmedel.  

 
Sammanfattning  
Projektet syftar till att ta fram relevanta och konkreta besluts- och 
planeringsunderlag för kommunal och regional tillväxt och 
utveckling i Jönköpings län.  
 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-21 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-11-10 

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Malin Olsson   
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Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Strand 
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Regionledningskontoret  
Sofia Wixe  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Regionala strukturbilder för Jönköpings län 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar: 
 

• Region Jönköpings län 1 719 800 kr (2017 – 1 132 200; 2018 – 329 400; 
2019 – 258 200) i projektmedel för genomförandet av projektet Regionala 
strukturbilder för Jönköpings län. I anspråk tas medel från Regionala 
Utvecklingsmedel.  

Sammanfattning 
Projektet syftar till att ta fram relevanta och konkreta besluts- och planerings-
underlag för kommunal och regional tillväxt och utveckling i Jönköpings län.  

Information i ärendet 
Projektets långsiktiga målsättning är att bidra till attraktivitet och hållbar 
utveckling i Jönköpings län. Detta ska uppnås genom att de regionala 
strukturbilderna utgör relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag som 
främjar utvecklingen i regionen som helhet samt de 13 kommuner som ingår i 
Jönköpings län. Projektet vänder sig till beslutsfattare i länet som arbetar med 
frågor som rör lokal och regional planering och utveckling. Den regionala 
utvecklingsstrategin (RUS) lägger grunden för de regionala strukturbilderna, och 
arbetet med dessa stärker kopplingen mellan RUS och kommunala 
översiktsplaner. Projektet är centralt för arbetet med samhällsplanering på 
regional nivå, eftersom de strukturbilder som tas fram utgör viktiga verktyg för 
kommande planering. Genom att strukturbilderna används i planerings- och 
utvecklingsarbete, samt att kompetens byggs upp för att kontinuerligt uppdatera 
och revidera dem, lever nyttan av projektet vidare även efter dess avslut. 
 
De regionala strukturbilderna ska ge en samlad bild av de 13 kommuner som 
utgör Jönköpings län, gällande områden som fysisk och digital infrastruktur, 
markanvändning, bostadsmarknad, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, 
demografi, näringsliv och förnyelse. Genom arbetet med dessa strukturbilder 
främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på både 
kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv region för 
både näringsliv och arbetskraft, där alla delar av regionen får verktyg till att 
utvecklas. Syftet med projektet är därmed att ta fram relevanta och konkreta 
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besluts- och planeringsunderlag för lokal och regional utveckling i Jönköpings 
län. Dessa underlag kommer att baseras på statistiska analyser samt dialog och 
samverkan med berörda aktörer på regional och kommunal nivå. Målet med de 
regionala strukturbilderna, och arbetet med dessa, är att:  
 

• Identifiera utmaningar och möjligheter för regionen som helhet samt för 
kommunerna. 

• Främja samverkan mellan kommuner samt mellan beslutsfattare och 
tjänstemän på kommunal och regional nivå.  

• Stärka enskilda kommuners roll i regionen.  
• Stärka kopplingen mellan olika geografiska delar i regionen, framför allt 

förhållandet stad-landsbygd.   
• Stärka kopplingen mellan översiktsplaner på kommunal nivå och den 

regionala utvecklingsstrategin. 
• Bidra med underlag till kommande strategiarbete på både kommunal och 

regional nivå. 
 
Resultaten av projektet kommer att presenteras digitalt på den nya plattformen för 
regional utveckling i Jönköpings län, samt i form av rapporter. Den avslutande 
rapporten identifierar möjligheter och utmaningar för att skapa attraktivitet och 
hållbar utveckling i Jönköpings län. Attraktivitet innebär att regionen är en plats 
där människor vill bo och arbeta och där företag vill lokalisera sig och växa. 
Projektet bidrar därmed till att uppfylla visionen för region Jönköpings län - Ett 
gott liv i en attraktiv region.  

Beslutsunderlag 
• Ansökan om regionala projektmedel till Region Jönköpings län 

• Underlag till beslut 

• Checklista 

Beslutet skickas till 
Regional Utveckling, Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping 
 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 
 

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör 

Ulrika Geeraedts  
Regional utvecklingsdirektör 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

Regionala strukturbilder för Jkpg:s län Region Jkpg:s län 
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

2017-01 2019-12 
Status Diarienummer 

Nytt RJL 2016/3567 

Historik 
Tidigare beslut 
 

Utbetalda medel 

Nej Nej 

Geografiskt område 
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet  

 Aneby  Eksjö 

 Gnosjö  Gislaved 

 Habo  Jönköping 

 Mullsjö  Nässjö 

 Sävsjö  Tranås 

 Vaggeryd  Vetlanda 

 Mullsjö  Jönköpings län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

Projektet är centralt för arbetet med samhällsplanering på regional nivå, eftersom 
de strukturbilder som tas fram utgör viktiga verktyg och underlag för planering. 
Genom att strukturbilderna används i planerings- och utvecklingsarbete, samt att 
kompetens byggs upp för att kontinuerligt uppdatera, revidera och utveckla dem, 
lever nyttan av projektet vidare även efter dess avslut. En central aspekt i 
genomförande av projektet är samverkan och dialog med regionala och kommunala 
aktörer som jobbar med planerings- och utvecklingsfrågor. Det innebär att alla 
länets 13 kommuner kommer att involveras i projektet. Finansieringen av projektet 
avser sådana kostnader som inte omfattas av den ordinarie verksamheten. En relativt 
stor del av projektets budget utgörs av inköp av data. Denna data är nödvändig för 
att göra de statistiska analyser som krävs för att ta fram strukturbilder som är 
både konkreta och relevanta för projektets målgrupp. 
  
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Region Jönköpings län lägger grunden 
för de regionala strukturbilderna. I RUS identifieras sju framgångsfaktorer för 
regionen - kunskap och kompetens, kommunikationer, innovation, klimat och energi, 
attraktivitet, globalisering samt regional kraftsamling och ledarskap. Dessa 
faktorer behandlas på ett eller annat sätt i de regionala strukturbilderna. 
'Kunskap och kompetens' analyseras framför allt i strukturbilden för 
kompetensförsörjning och arbetsmarknad, men även i strukturbilden över 
näringslivet. Projektet har för avsikt att identifiera utmaningar och möjligheter 
gällande kompetens- och kunskapsförsörjningen i länet, ur både ett geografisk, ett 
demografisk och ett branschperspektiv. 'Kommunikationer' är precis vad 
strukturbilden för infrastruktur fokuserar på med målet att hitta möjligheter för 
framtida infrastrukturinvesteringar, både fysiska och digitala sådana. 'Innovation' 
spelar en central roll i strukturbilden för näringslivet. Denna tar ett 
förnyelseperspektiv vilket innebär att vi inte enbart ser till produktinnovationer 
utan även t.ex. processinnovationer och organisatoriska innovationer samt 
nyföretagande och internationalisering. Denna breda ansats är nödvändig för att 
fånga innovationspotentialen på landsbygden, i tjänstesektorn och bland företag och 
branscher med låg kapitalintensitet. 'Globalisering' behandlas framför allt i 
strukturbilden för näringslivet genom analyser av företags och branschers 
internationalisering. Globaliseringsperspektivet finns även med i strukturbilden 
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för kompetensförsörjning och arbetsmarknad, samt strukturbilden för 
bostadsmarknaden. Gällande både arbetsmarknad och bostadsmarknad görs analyser där 
hänsyn tas till individers etniska bakgrund. 'Klimat och energi' faller under 
strukturbilderna för infrastruktur respektive näringsliv. Gällande infrastruktur 
behandlas frågor kopplade till hållbart resande och för näringslivet görs analyser 
av grön tillväxt.  
 
'Attraktivitet' spelar en central roll genom hela arbetet med de regionala 
strukturbilderna, vilket tydliggörs genom att projektets långsiktiga målsättning är 
att bidra till attraktivitet och hållbar utveckling i Jönköpings län. Attraktivitet 
lyfts framför allt i den sammanfattande slutrapporten som ska presentera konkreta 
förslag på insatser som främjar attraktivitet och hållbar utveckling i alla delar 
av regionen. Genom arbetet med de regionala strukturbilderna görs en 'regional 
kraftsamling' och eftersom syftet med strukturbilderna är att att ta fram relevanta 
och konkreta besluts- och planeringsunderlag för att främja regional utveckling 
ökar möjligheterna till ett framgångsrikt 'ledarskap' i Jönköpings län.  
   
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 

Arbetet med de regionala strukturbilderna genomsyras av ett jämställdhets-
perspektiv. Det innebär att vi genomgående beaktar skillnader och likheter mellan  
könen, t.ex. gällande boendesegregation, inkomstskillnader och yrkesstrukturer. 
Dessutom förväntas projektgruppen utgöras av ca hälften kvinnor, hälften män. 
Könssammansättning beaktas även vid workshops/seminarium som projektet anordnar.  
  
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa 

De regionala strukturbilderna genomsyras även av ett integrations- och mångfalds-
perspektiv. Det innebär att vi genomgående beaktar demografiska faktorer som kön, 
ålderstrukturer och etnisk bakgrund, t.ex. gällande boendesegregation, 
inkomstskillnader och yrkesstrukturer. Dessutom har vi ett hållbarhetsperspektiv, 
vilket innebär att regional utveckling inte enbart handlar om ekonomisk tillväxt 
utan även ekologiska, sociala och kulturella aspekter vägs in. Projektet tar hänsyn 
till miljöfrågor genom analyser av t.ex. hållbara transporter och grön tillväxt. 
Folkhälsa behandlas inte explicit i projektet. Däremot kan projektet ha en indirekt 
effekt på folkhälsan genom att projektet kan bidra till en positiv utveckling på 
t.ex. arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Målet med projektet är dessutom att 
bidra till attraktiviteten i Jönköpings län, vilket innebär att länet är en plats 
där människor vill leva och verka. En sådan plats har goda förutsättningar för ett 
gott liv och en god folkhälsa.  
 
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 

2017 1132200 Regionala utvecklingsmedel 

2018 329400 Regionala utvecklingsmedel 

2019 258200 Regionala utvecklingsmedel 

                  

Totalt 1 719 800,00 kr  
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Beslutet motsvarar 100 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 
 

År 2017 beräknar vi att betala ut 1132200 kronor. 
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

2b 09A 

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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ANSÖKAN OM REGIONALA 
PROJEKTMEDEL JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 Datum 

 161110 

Projekt 

Markera aktuell ruta 

 Ny ansökan – Förstudie  Ny ansökan – Projekt  Förlängningsansökan* 

* Fyll endast i denna sida. Läs mer i dokumentet Handledning för ansökan om regionala projektmedel. 

Uppgifter om projektet 

Projektnamn 

Regionala strukturbilder för Jönköpings län 

Projektperiod Totalkostnad Sökt belopp från Region Jönköpings län (totalbelopp) 

170101-191231 1719800 1719800 

Uppgifter om sökande 

Projektägare E-post 

Region Jönköpings län regionalutveckling@rjl.se 

Postadress Postnummer Ort 

Box 1024 551 11 Jönköping 

Telefon Mobiltelefon 

010-241 00 00       

Organisationsnummer CFAR-nummer** Plusgiro Bankgiro 

232100-0057 1923-5886       935-2683 

Är sökande momsredovisningsskyldig för projektet? Gäller ansökan medfinansiering för EU-stöd? 

 Ja  Nej  Ja  Nej 

** Arbetsställenummer enligt Statistiska centralbyrån (Tfn: 019-17 60 00). 

Projektledare 

Namn E-post 

Sofia Wixe sofia.wixe@rjl.se 

Telefon Mobiltelefon 

0703587335 0702312986 

Ekonomihantering 

Namn E-post 

Emma Ågren emma.agren@rjl.se 

Telefon Mobiltelefon 

0702-163565       

Projektbeskrivning med kostnads- och finansieringsbudget ska bifogas (se bilaga). 

Underskrift av behörig att företräda sökanden 

Ort och datum 

Jönköping 

Namnteckning Namnförtydligande 
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Bilaga till ansökan om regionala 
projektmedel Jönköpings län 

Projekt 

Namn 

Regionala strukturbilder för Jönköpings län 

Sammanfattning av projektet 

 

De regionala strukturbilderna syftar till att ge en samlad bild av de 13 kommuner 

som utgör Jönköpings län, gällande områden som fysisk och digital infrastruktur, 

markanvändning, bostadsmarknad, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, demografi, 

näringsliv och förnyelse. De regionala strukturbilderna utgör ett regionalt 

besluts- och planeringsunderlag som skapar goda förutsättningar för att uppnå en 

långsiktigt hållbar utveckling i vår region. Genom arbetet med dessa strukturbilder 

främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på både kommunal 

och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv region för både näringsliv 

och arbetskraft, där alla delar av regionen får verktyg till att utvecklas. 

 

Översiktsplaner fokuserar traditionellt sett på fysisk planering, gällande till 

exempel mark- och vattenanvändning samt infrastruktur. I strukturbilderna för 

Jönköpings län väljer vi att ha en bredare ansats och koppla samman den fysiska 

planeringen med faktorer som kunskap- och kompetensförsörjning, demografisk 

utveckling och näringslivsförnyelse. Drivkrafter bakom regional utveckling är 

framför allt kopplade till arbetskraftsstruktur och näringslivsstruktur, där 

kunskap och innovation driver platsers förmåga till förnyelse och utveckling. På 

samma vis utgörs en regions attraktionskraft i hög grad av de arbets- och 

utvecklingsmöjligheter som finns där. Fysisk planering spelar ändock en viktig roll 

eftersom en god sådan utgör en grundläggande förutsättning för regional utveckling. 

Exempelvis spelar bostadsbyggande och infrastruktursatsningar en central roll i att 

underlätta för nyetableringar och företagsexpansioner och därmed 

näringslivsförnyelse, men det är sannolikt inte bostäderna eller transporterna i 

sig som driver denna utveckling. 

 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Region Jönköpings län lägger grunden 

för de regionala strukturbilderna. Vad som särskiljer de regionala strukturbilderna 

från den regionala utvecklingsstrategin är dels kopplingen till den fysiska 

planeringen, dels den mer detaljrika beskrivningen av regionen och de 13 

kommunerna. De regionala strukturbilderna har därmed en tydligare geografisk 

koppling, vilket är nödvändigt eftersom olika delar av regionen sannolikt följer 

olika utvecklingsmönster. Regionala strukturbilder kan användas för att identifiera 

specifika utmaningar och möjligheter, med koppling till exempelvis näringslivs- och 

demografisk struktur. Detta ger beslutsfattare på både regional och kommunal nivå 

konkreta förslag på områden att satsa på för att stimulera till utveckling och 

förnyelse. De regionala strukturbilderna kan därmed utgöra underlag för kommande 

strategiarbete i regional och kommunal regi. 

 

Resultaten av projektet kommer att presenteras digitalt på den nya plattformen för 

regional utveckling i Jönköpings län, vilken lanseras den 23 november 2016. Genom 

denna webbsida ges unika möjligheter att synliggöra de regionala strukturbilderna 

allt eftersom de växer fram. Projektet kommer även att presenteras i form av 

rapporter, en för varje ämnesområde; i) infrastruktur (fysisk och digital), ii) 

bostadsmarknad/markanvändning, iii) arbetsmarknad/kompetensförsörjning och iv) 

näringsliv, samt en avslutande rapport som sammanfattar och lyfter de för regionen 

mest väsentliga delarna ur områdesrapporterna. Den avslutande rapporten 

identifierar möjligheter och utmaningar för att skapa attraktivitet och hållbar 

utveckling i Jönköpings län. Attraktivitet innebär att regionen är en plats där 
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människor vill bo och arbeta och där företag vill lokalisera sig och växa. 

Projektet bidrar därmed till att uppfylla visionen för region Jönköpings län - Ett 

gott liv i en attraktiv region.  

Syfte 

Beskriv avsikten med projektet 

Syftet med projektet är att ta fram relevanta och konkreta besluts- och 

planeringsunderlag för lokal och regional utveckling i Jönköpings län. Dessa 

underlag kommer att baseras på statistiska analyser samt dialog med berörda aktörer 

på regional och kommunal nivå. Syftet med underlagen, vilka presenteras i form av 

regionala strukturbilder på webben och i rapporter, är att ge: 

- En nulägesbeskrivning av regionen.  

- En beskrivning av hur regionen har utvecklats.  

- En beskrivning av möjliga framtida utvecklingsscenarion i regionen.  

Avsikten med dessa underlag är även att presentera konkreta förslag på insatser som 

kan främja attraktivitet och hållbar utveckling i Jönköpings län. Dessa insatser 

kan vara kopplade till alla eller ett urval av de fyra områden som omfattas av de 

regionala strukturbilderna.  

Mål 

Vad ska projektet uppnå för resultat? 

Projektets långsiktiga målsättning är att bidra till attraktivitet och hållbar 

utveckling i Jönköpings län. Detta ska uppnås genom att de regionala 

strukturbilderna utgör relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag som 

främjar utvecklingen i regionen som helhet samt de ingående 13 kommunerna. 

 

Målet med de regionala strukturbilderna, och arbetet med dessa, är att: 

• Identifiera utmaningar och möjligheter för regionen som helhet samt för 

kommunerna. 

• Främja samverkan mellan kommuner samt mellan beslutsfattare och tjänstemän på 

kommunal och regional nivå.  

• Stärka enskilda kommuners roll i regionen.  

• Stärka kopplingen mellan olika geografiska delar i regionen, framför allt 

förhållandet stad-landsbygd.   

• Stärka kopplingen mellan översiktsplaner på kommunal nivå och den regionala 

utvecklingsstrategin. 

• Bidra med underlag till kommande strategiarbete på både kommunal och regional 

nivå. 

 

Målgrupp 

Vem/vilka vänder sig projektet till? 

Projektets huvudsakliga målgrupp utgörs av beslutsfattare i Jönköpings län som 

arbetar med frågor som rör lokal och regional planering och utveckling. Detta 

innefattar både politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå.  

Förväntat antal deltagare i projektet 

Totalt – varav kvinnor – varav män 

Ca 15 personer förväntas arbeta i projektet, varav hälften kvinnor och hälften män. 

Genomförande 

Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade? 

Projektet leds av en projektledare vid Region Jönköpings län/Regional Utveckling. 

Projektledaren ansvarar för det löpande arbetet, kontakter med berörda parter på 

kommunal och regional nivå samt genomförandet av workshops/seminarier. 

Projektledaren har stöd av sakkunniga inom olika delar av regional utveckling, 

t.ex. infrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad/kompetensförsörjning, i det 

praktiska arbetet med de områdesspecifika rapporterna. Arbetsgruppen består därmed 

huvudsakligen av projektledare och sakkunniga inom regional utveckling vid Region 
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Jönköpings län. Till projektet kommer det att knytas en bred referensgrupp som 

utgörs av projektets målgrupp, framför allt tjänstemän på regional nivå och i de 13 

kommunerna som jobbar med planerings- och utvecklingsfrågor.  

 

Projektet inleds med en workshop som samlar berörda aktörer från både regionalt och 

kommunalt håll, t.ex. samhällsplanerare och personer som arbetar med 

utvecklingsfrågor. Vid denna workshop presenteras och diskuteras syftet och arbetet 

med de regionala strukturbilderna, med fokus på vilka frågeställningar som särskilt 

bör lyftas i det kommande arbetet.  

 

En avgörande del av projekttiden ägnas åt att ta fram underlag till de regionala 

strukturbilderna. I detta arbete föreligger bearbetning av data och statistiska 

analyser samt dialog med berörda parter i kommunerna för att säkerställa att bilden 

som växer fram förankras på lokal nivå. Underlagen kommer löpande att sammanställas 

i form av rapporter. Kartverktyg (GIS-program) kommer att användas för att 

resultaten ska presenteras på ett lättillgängligt och lättbegripligt sätt. Det 

praktiska arbetet utförs till största del av personer som arbetar med regional 

utveckling vid Region Jönköpings län. Gällande bearbetning av data och statistiska 

analyser kommer det köpas externa tjänster från Internationella Handelshögskolan i 

Jönköping (JIBS), där det finns tillgång till kompletterande kompetens och data. 

Gällande analys av det regionala näringslivet kommer strukturbilderna även 

kompletteras med underlag från en extern studie. Arbetet med de regionala 

strukturbilderna organiseras enligt de fyra ämnesområdena; i) infrastruktur (fysisk 

och digital), ii) bostadsmarknad, iii) arbetsmarknad/kompetensförsörjning och iv) 

näringsliv. Infrastruktur innefattar beskrivningar och analyser av det regionala 

transportnätet (vägar, kollektivtrafik, höghastighetsjärnväg etc) och 

bredbandsnätet med målet att identifiera utmaningar och möjligheter i 

infrastrukturnätet, vilket kan innebära att öka pendlingsmöjligheter och stärka 

arbetsmarknadsregioner. I området bostadsmarknad, där även markanvändning i mer 

allmän bemärkelse inkluderas, ges beskrivningar av t.ex. boendesegregation och 

rekreationsområden, med mål att identifiera utmaningar och möjligheter för 

markanvändning och bostadsbyggande. Arbetsmarknad fokuserar på kunskap och 

kompetensförsörjning, t.ex. yrkesstruktur, utbildningsnivå, forskning, pendlings- 

och flyttmönster, demografisk struktur och inkomstfördelning, med mål att t.ex. 

identifiera befintliga och framtida matchningsutmaningar på arbetsmarknaden, 

förväntat behov av kompetens och demografisk utveckling. Även ämnesområdet 

näringsliv har en koppling till kunskap och kompetens, t.ex. ges det en beskrivning 

av kunskapsintenstiteten i olika branscher. Dessutom spelar förnyelse, i form av 

t.ex. innovation, nyföretagande och internationalisering, en central roll i de 

beskrivningar och analyser som görs för näringslivet. Målet med den regionala 

strukturbilden för näringslivet är att identifiera utmaningar och möjligheter i det 

regionala och lokala näringslivet, t.ex. branschmässiga och geografiska 

tillväxtmotorer. Även kulturella och kreativa näringar berörs här eftersom de kan 

spela en väsentlig roll för platsers attraktivitet och utveckling.  

 

Arbetet med slutrapporten görs framförallt under det tredje året. Häri ligger en 

identifiering och sammanställning av de mest väsentliga delarna av de fyra 

områdesrapporterna som har bäring på regionala utvecklingsfrågor. Slutrapporten ska 

lyfta utmaningar och möjligheter för regionen som helhet samt för de 13 kommunerna, 

vilket innefattar att presentera konkreta förslag på insatser som främjar 

attraktivitet och hållbar utveckling i alla delar av regionen. Arbetet med 

slurapporten kan påbörjas tidigare beroende på hur arbetet med de fyra 

ämnesområdena fortlöper. 

 

De regionala strukturbilderna, med fokus på slutrapporten, presenteras vid ett 

slutseminarium som samlar projektets målgrupp. Vid detta seminarium ges en 

översiktsbild av regionens utveckling, möjligheter och utmaningar för regionen och 
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enskilda kommuner diskuteras och konkreta förslag till utvecklingsinsatser 

presenteras. Det kommer även ske en löpande spridning av resultaten genom att 

strukturbilder för respektive område presenteras och diskuteras på redan befintliga 

mötesplatser, t.ex. träffar med kommunernas näringslivschefer. Resultatspridning 

och lokal förankring är av yttersta vikt för att uppfylla projektets långsiktiga 

målsättning. Även sociala medier kommer att användas för att nå en bredare publik.   

Tidplan 

Ange när i tiden projektet ska genomföras samt vilka aktiviteter som ska ske 

Aktivitet Startdatum aktivitet Slutdatum aktivitet 

Workshop 1702 1702 

Arbete med de fyra områdesrapporterna 1701 1906 

Arbete med slutrapport 1901 1908 

Spridning av resultat 1801 1912 

Geografiskt område 

Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

Jönköpings län samt de 13 kommunerna som ingår i länet. 

Regionala utvecklingsstrategin för Region Jönköping (RUS) 

Beskriv projektets koppling till den regionala utvecklingsstrategin som du kan ladda ner på plus.rjl.se 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Region Jönköpings län lägger grunden 

för de regionala strukturbilderna. I RUS identifieras sju framgångsfaktorer för 

regionen - kunskap och kompetens, kommunikationer, innovation, klimat och energi, 

attraktivitet, globalisering samt regional kraftsamling och ledarskap. Dessa 

faktorer behandlas på ett eller annat sätt i de regionala strukturbilderna. 

'Kunskap och kompetens' analyseras framför allt i strukturbilden för 

kompetensförsörjning och arbetsmarknad, men även i strukturbilden över 

näringslivet. Projektet har för avsikt att identifiera utmaningar och möjligheter 

gällande kompetens- och kunskapsförsörjningen i länet, ur både ett geografisk, ett 

demografisk och ett branschperspektiv. 'Kommunikationer' är precis vad 

strukturbilden för infrastruktur fokuserar på med målet att hitta möjligheter för 

framtida infrastrukturinvesteringar, både fysiska och digitala sådana. 'Innovation' 

spelar en central roll i strukturbilden för näringslivet. Denna tar ett 

förnyelseperspektiv vilket innebär att vi inte enbart ser till produktinnovationer 

utan även t.ex. processinnovationer och organisatoriska innovationer samt 

nyföretagande och internationalisering. Denna breda ansats är nödvändig för att 

fånga innovationspotentialen på landsbygden, i tjänstesektorn och bland företag och 

branscher med låg kapitalintensitet. 'Globalisering' behandlas framför allt i 

strukturbilden för näringslivet genom analyser av företags och branschers 

internationalisering. Globaliseringsperspektivet finns även med i strukturbilden 

för kompetensförsörjning och arbetsmarknad, samt strukturbilden för 

bostadsmarknaden. Gällande både arbetsmarknad och bostadsmarknad görs analyser där 

hänsyn tas till individers etniska bakgrund. 'Klimat och energi' faller under 

strukturbilderna för infrastruktur respektive näringsliv. Gällande infrastruktur 

behandlas frågor kopplade till hållbart resande och för näringslivet görs analyser 

av grön tillväxt.  

 

'Attraktivitet' spelar en central roll genom hela arbetet med de regionala 

strukturbilderna, vilket tydliggörs genom att projektets långsiktiga målsättning är 

att bidra till attraktivitet och hållbar utveckling i Jönköpings län. Attraktivitet 

lyfts framför allt i den sammanfattande slutrapporten som ska presentera konkreta 
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förslag på insatser som främjar attraktivitet och hållbar utveckling i alla delar 

av regionen. Genom arbetet med de regionala strukturbilderna görs en 'regional 

kraftsamling' och eftersom syftet med strukturbilderna är att att ta fram relevanta 

och konkreta besluts- och planeringsunderlag för att främja regional utveckling 

ökar möjligheterna till ett framgångsrikt 'ledarskap' i Jönköpings län.    

Horisontella kriterier 

Beskriv på vilket sätt projektet beaktar miljö, integration och mångfald, folkhälsa samt jämställdhet 

De regionala strukturbilderna genomsyras av ett jämställdhets-, integrations- och 

mångfaldsperspektiv. Det innebär att vi genomgående beaktar demografiska faktorer 

som kön, ålderstrukturer och etnisk bakgrund, t.ex. gällande boendesegregation, 

inkomstskillnader och yrkesstrukturer. Dessutom har vi ett hållbarhetsperspektiv, 

vilket innebär att regional utveckling inte enbart handlar om ekonomisk tillväxt 

utan även ekologiska, sociala och kulturella aspekter vägs in. Projektet tar hänsyn 

till miljöfrågor genom analyser av t.ex. hållbara transporter och grön tillväxt. 

Folkhälsa behandlas inte explicit i projektet. Däremot kan projektet ha en indirekt 

effekt på folkhälsan genom att projektet kan bidra till en positiv utveckling på 

t.ex. arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. Målet med projektet är dessutom att 

bidra till attraktiviteten i Jönköpings län, vilket innebär att länet är en plats 

där människor vill leva och verka. En sådan plats har goda förutsättningar för ett 

gott liv och en god folkhälsa.  

Ordinarie verksamhet – projekt 

Specificera vad som är särskiljande och unikt 

I Region Jönköpings län finns idag ingen verksamhet av detta slag. Att arbeta med 

regionala strukturbilder ingår inte heller som en uttalad del av Region Jönköpings 

läns ansvar. Däremot är detta något som har efterfrågats från både regionalt och 

kommunalt håll. Genom projektet har vi möjlighet att starta upp ett sådant arbete 

och bygga upp den teoretiska och praktiska kunskap och kompetens som behövs för att 

kunna fortsätta jobba med dessa frågor även efter det att projektet formellt har 

löpt ut. Genom projektet kan vi köpa in externa tjänster från Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping (JIBS). Det gäller särskilt kompletterande kompetens 

gällande bearbetning och analys av data för näringslivet. En avgörande del i de 

regionala strukturbilderna är att presentera dem på ett lättillgängligt och 

lättbegripligt sätt. Genom projektet har vi möjlighet att utveckla sådan kompetens 

själva, genom inköp och användning av GIS-programvara. För att utveckla denna 

kompetens samt för mer avancerad GIS-användning kommer det att köpas in tjänster i 

form av GIS-expertis.  

 

Projektet är centralt för arbetet med samhällsplanering på regional nivå, eftersom 

de strukturbilder som tas fram utgör viktiga verktyg och underlag för kommande 

planering. Genom att strukturbilderna används för planering, samt att kompetens 

byggs upp för att kontinuerligt uppdatera och revidera dem, lever nyttan av 

projektet vidare även efter dess avslut.  

Spridning 

Ange hur information om projektet ska spridas 

Den nya webbplatsen för regional utveckling utgör ett viktigt verktyg för att 

sprida information om projektet samt de resultat som projektet uppvisar. Denna 

webbplats samlar aktörer på kommunal och regional nivå som arbetar med 

attraktivitets- och utvecklingsfrågor, vilket bidrar till att projektet når ut till 

sin målgrupp. Information om projektet kommer även att spridas genom den workshop 

som startar upp projektet samt det seminarium som avslutar projektet. Det sker även 

en löpande spridning av resultat genom de kontaktnät och de befintliga mötesplatser 

som sakkunniga på Regional Utveckling arrangerar och deltar i. Dessutom kommer 

sociala medier, som t.ex. Twitter, Facebook och bloggportaler, användas för att 

sprida information och öka kännedomen om projektet som sådant och resultaten av 

arbetet med de regionala strukturbilderna. Genom att flera olika metoder används 

för att sprida resultaten av projektet ökar sannolikheten att det kommer de många 

människorna till del.  
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Uppföljning/utvärdering av projektet 

 

Projektet som sådant kommer att utvärderas i samband med slutseminariet. 

Slutseminariet samlar projektets målgrupp, d.v.s. politiker och tjänstemän på 

kommunal och regional nivå i Jönköpings län som arbetar med frågor som rör lokal 

och regional planering och utveckling. Dessutom sker en löpande utvärdering genom 

dialoger med berörda aktörer på kommunal och regional nivå, vilket bidrar till att 

de strukturbilder som tas fram är relevanta och förankrade, vilket i sin tur ökar 

sannolikheten att de faktiskt används som besluts- och planeringunderlag. Nyttan av 

projektet kommer även att följas upp genom undersökningar av hur de regionala 

strukturbilderna används som underlag i arbetet med lokal och regional utveckling.    

Kostnadsbudget* 

Kostnadsslag År 2017 År 2018 År 2019 År 20   Totalt 

 

Egen personal (inkl. sociala avgifter)      

Antal timmar:            

Lönekostnad per timme:                                     

Externa tjänster 1 060 200 295 200 192 000       1 547 400 

Lokalkostnader                               

Investeringar (gäller inte medel från Region 

Jönköpings län) 
                              

Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikationen i 

bilaga) 
72 000 34 200 66 200       172 400 

Indirekta kostnader (specificera i bilaga)                               

Summa kostnader 1 132 200 329 400 258 200       1 719 800 

Intäkter -      -      -      -            

Summa nettokostnader 1 132 200 329 400 258 200       1 719 800 

Offentliga bidrag i annat än kontanter                               

Privata bidrag i annat än kontanter                               

SUMMA (A) 1 132 200 329 400 258 200       1 719 800 
 

Finansiering* 

Finansiär År 2017 År 2018 År 2019 År 20   Totalt 

 

Region Jönköpings län 1 132 200 329 400 258 200       1 719 800 

                                    

                                    

                                    

                                    

SUMMA (B) 1 132 200 329 400 258 200       1 719 800 

* Tabellerna för kostnadsbudget och finansiering summeras automatiskt. Genom att använda tab-tangenten mellan fälten, får 

du fram rätt summa direkt. Observera att summan i (A) måste överensstämma med summan i (B). 
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Beräkningsunderlag till projektbudget (för hela projektperioden) 

Egen personal  

(personens namn eller kategori) – bokförd kostnad 

Syssel-

sättningsgrad  

Månadslön inkl. 

soc.avg. 
Antal månader Total kostnad 

 

                              

                              

                              

SUMMA EGEN PERSONAL          

 

Externa tjänster Beräknat antal timmar 
Beräknad fakturerad 

timkostnad 
Total kostnad 

 

Forskare JIBS 2017-2018 10% 344 600 206 400 

GIS-expert 2017-2019 10% 516 1 000 516 000 

Inköp av data + Regionstudie näringsliv 1 825 000 825 000 

SUMMA EXTERNA TJÄNSTER 1 547 400 

 

Investeringar 
Beräknat  

inv. datum 

Inköpspris  

exkl. moms 
Total kostnad 

 

                        

                        

                        

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD       

 

Övriga kostnader Total kostnad 

 

Inköp av kartprogram 72 400 

Kostnader i samband med inledande workshop/avslutande seminarium 40 000 

Tryckning av fem rapporter 50 000 

Resor 10 000 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 172 400 
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