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Presidium Nämnd för Arbetsmarknad, 
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Plats: Regionens hus, Sal B 

§11 Ledarskap i Småland, Småle 
Diarienummer: RJL 2016/2885 
 
Beslut  
Presidiet föreslår nämnden besluta att 

• ur anslaget regionala utvecklingsmedel, bevilja 2 400 000 
kr till Linnéuniversitetet för att bedriva föreliggande 
samverkansprojekt tillsammans med Jönköping 
University. 

Sammanfattning  
Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 8 mnkr till att bedriva 
ledarskaps-utveckling i Småland i syfte att främja innovativitet. 
Målgrupp är såväl privata företag som offentlig- och ideell sektors 
ledare eller blivande ledare. Man har som mål att möta uppemot 
200 befintliga ledare samt lika många nya ämnen till ledare i 
Småland.  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13 
• Underlag till projektbeslut 
• Ansökan om regionala projektmedel daterad 2016-09-06  

 
Beslutet skickas till  
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 
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Malin Olsson   

 
 
Rätt utdraget, 
Intygar 
 
 
 
Lena Strand 
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Regionledningskontoret  
Mikael Gustafsson  

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 

Ledarskap i Småland, Småle 

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar att: 

• Ur anslaget regionala utvecklingsmedel, bevilja 2 400 000 kr till 
Linnéuniversitetet för att bedriva föreliggande samverkansprojekt 
tillsammans med Jönköping University. 

Sammanfattning 
Familjen Kamprads stiftelse har beviljat 8 mnkr till att bedriva ledarskaps-
utveckling i Småland i syfte att främja innovativitet. Målgrupp är såväl privata 
företag som offentlig- och ideell sektors ledare eller blivande ledare. Man har som 
mål att möta uppemot 200 befintliga ledare samt lika många nya ämnen till ledare 
i Småland.  

Information i ärendet 
Under mer än ett års tid har det bedrivits ett omfattande arbete i Kronobergs län 
för att utröna behov hos företag för att främja utveckling, tillväxt och innovation, 
varvid man identifierat ledarskapsfrågorna som ett sådant område. Detta har i sin 
tur lett till att Familjen Kampards stiftelse beviljat 9 mnkr, varav 8 mnkr återstår 
till att genomföra huvudprojektet Småländskt Ledarskap (Småle). 
 
När det gäller denna typ av frågor är skillnaderna mellan de tre smålandslänen 
liten, varför utmaningar vårt län står inför i detta hänseende väl överensstämmer 
med vad som framkommit i förarbetena till ansökan. I ansökan till Kamprad-
stiftelsen har även Jönköping University ingått, varför genomförandeprojektet 
omfattar hela Småland. 
 
Arbetet kommer att bedrivas dels i något man benämner Ledarutvecklingsgrupper 
(LUG) som består av 5-7 ledare från olika sektorer som möts vid 6-7 tillfällen 
under ett år, samt en Juniorledarskapsakademi. Dessa båda grupper kommer också 
möta varnadra för att möjliggöra ett generationsöverskridande ömsesidigt lärande. 
 
Projektet bygger på fem delprojekt. 
1.) Ledarutvecklingsgrupper (LUG): Är huvudredskapet i projektet och handlar 
om att etablera utvecklingsgrupper som består av ledare från olika sektorer i 
grupper om 5-7 ledare som möts vi 6-7 halvdagar under ett år för att tillsammans 
under en processledare och efter en utarbetad metodik utveckla sitt ledarskap med 
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avseende på innovativt beteende och innovation. Inom givna ramar styrs 
innehållet relativt fritt av deltagarna. Och till grupperna knyts komptens inom t.ex. 
omvärldsbevakning och informationssökning. I grupperna ingår också studenter. 
 
2.) Juniorledarskapsakademin (JLA): Akademin involverar studenter och 
yrkesverksamma ledare. Utvecklingen tyder på att yngre människor tenderar att i 
allt mindre grad vara intresserade av att åta sig ledarskapsuppdrag, varför också 
ett av syftena i denna akademi är att medverka till att fler yngre kan se en framtid 
som ledare. I övrigt är tanken att förbereda yngre personer för rollen som ledare. 
 
Ett moment i projektet är också att personer från LUG- och JLA-grupperna möts 
för ett generationsöverskridande lärande. Äldre ledare kan bidra med sin ledar-
erfarenhet medan yngre som ofta har en större vana och förståelse för de 
förändringar vi står inför till följd av t.ex. digitaliseringen kan bidra med sin 
kunskap och förståelse till äldre ledare. 
 
Övriga delar avser, 3.) En ledarskapsdag per år, samt bygga upp en 4.) 
ledarskapsportal på webben samt medverka till 5.) kunskapsuppbyggnad. 
 
I genomförandet i Jönköpings län kommer projektet att samverka med Forum 
Förnyelse som studerat vad som driver innovation och som stöds av RJL. 
 
Ambitionen är att satsningen ska fortsätta även efter projektperioden och att man 
då utöver egen finansiering ska hitta annan extern finansering för att fortsatt 
bedriva verksamheten i Småland.  
 
Hela projektet kommer att följas och utvärderas av externa följeforskare. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-13 

• Ansökan om regionala projektmedel Jönköpings län 

• Underlag för beslut/checklista 

Beslutet skickas till 
Linnéuniversitetet i Växjö 
Jönköping University 
 
REGIONLEDNINGSKONTORET 
 
 

Agneta Jansmyr 
Regiondirektör 

Ulrika Geeraedts  
Regionalutvecklingsdirektör 
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Projektuppgifter 
Projektnamn Projektägare 

Ledarskap i Småland, Småle Linnéuniversitetet 
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut 

2016-09 2019-08 
Status Diarienummer 

Nytt 2016/2885 

Historik 
Tidigare beslut 
 

Utbetalda medel 

            

Geografiskt område 
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet  

 Aneby  Eksjö 

 Gnosjö  Gislaved 

 Habo  Jönköping 

 Mullsjö  Nässjö 

 Sävsjö  Tranås 

 Vaggeryd  Vetlanda 

 Mullsjö  Jönköpings- Kronobergs- och Kalmar län 

Information, Regional utveckling 
Kommentarer till ansökan* 

Omvärldsförändringar sker i allt snabbare takt vilket ställer högre krav på 
ledarskap i länets näringsliv och andra organisationer. Med stöd i analyser främst 
utförda i Kronobergs län har smålands båda lärosäten tagit gemensamt initiativ till 
att stärka och utveckla ledarskapet med fokus i innovation. Ett område som särskilt 
lyfts fram är digitaliseringen som gör sig allt mer påmind och har och kommmer att 
ha än stor påverkan för utvecklingen i länet. 
 
I projektet kommer man att möta både befintliga ledare och nya bliviande ledare 
inom ramen för de två delarna i projektet som benämns Ledarutvecklingsgrupp (LUG), 
resp. Juniorledarskapsakademin (JLA). Genom att dessutom korsbefrukta dessa grupper 
skapas ett intressant generationsöverskridande lärande, vilket inte minst kopplat 
till digitalisering är av särskilt intresse. 
 
Utvecklingen tyder på att yngre i mindre utsträckning söker sig till ledande 
befattningar. Eftersom många befinliga företag och organisationer står inför 
generationsväxling såväl vad gäller ägare som bland ledare och chefer är det av 
stor vikt att stimulera fler yngre att se en framtid som ledare och chef. Genom 
bl.a. JLA avser Småle möta även denna utmaning. 
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS  

För att uppnå flera av RUS:ens mål som t.ex. att bli en "Internationellt ledande 
industriregion" krävs ett innnovativ och tillväxtorienterat ledarskap. Samma sak 
gäller betr. att uppnå "ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva 
företag". För att understödja denna utveckling är kompetensutveckling kring 
ledarskap och innovation nödvändig. Dessutom krävs att nya ledare kommer fram som 
kan ta vid efter befintliga ledare eller verka inom helt nya områden. 
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 

Projektet vänder sig till såväl privat som offentlig sektor. Eftersom en viktig 
målgrupp är de småländska industriföretagen där ledningarna idag oftt är 
mansdomierande, innebär blandningen med offenlig sektor att fördelningen blir mera 
jämställd i LUG-grupperna. Detta leder förhoppningsvis också till att ledare inom 
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mansdominerande branscher ser värdet av blandade grupper. Forskning inom innovation 
stödjer också att hetrogena grupper bidrar till innovativt tänkande och utveckling, 
varför detta kommer att utgöra en av hörnstenarna i projektet. 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa 

Modernt ledarskap bejakar mångfald och integration, och inser värdet i detta. 
Enligt tillgänglig forskning bl.a. inom Forum Förnyelse, driver mångald innovation 
och innovativt beteende. Detta kommer därmed att bli en viktiga fråga för Småle, 
och utgör en framgångsfaktor i projektet. 
Att verka för miljömässig hållbarhet är i dagens samhälle en nödvändighet och ger 
affärsmöjigheter. Genom att förmågan att ta tillvara innovation ökas hos deltagarna 
kan förhoppningsiv nya nyttigheter komma fram i deltagande verksamheter som i sin 
tur minskar miljöbelastningen. Genom att man i projektet kommer att sprida 
information via en Ledarskapsportal kan behovet av resor minska. 
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa) 

      
Förlag till särskilda villkor för beslut 

Beslutet förutsätter att likalydande beslut fattas i Kronobergs- och Kalmar län. 
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget 

 

Medelbeslut 
År Summa Typ av medel 

2016 200000 RU 

2017 700000 RU 

2018 800000 RU 

2019 700000 RU 

Totalt 2 400 000,00 kr  
 

Beslutet motsvarar 12,9 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet. 
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Utbetalningsprognos 
 

År 2016 beräknar vi att betala ut 150000 kronor. 
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori 

1b 01D 

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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