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Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
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Inkomna handlingar 
 
 
Utgående skrivelser 
 
Övrigt 

• RJL 2017/1097 Skrivelse angående hyressättningen i Kulturhuset Spira, 
Norrahammars musikkår 

 
 

• RJL 2017/1097 Svar på skrivelse, angående hyressättningen i kulturhuset Spira 
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• RJL 2017/1339 Avsiktsförklaring , Projekt: Västra Staden – den digitala trästaden 

RJL 2017/103 



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2017-05-23
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Avtal Peter Ericson RJL 2017/1303 2017-04-28 Per-Ola Nilsson
ANA 4.4.1 Kursdeltagare tillfälligt avstängd från studier RJL 2017/1349 2017-04-28 Henrik Bjarnbäck

RJL 2017/104

4



    

    
  

Sidan  1 av 2 
 

 

    

 

     

             
   

Dokument 
 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

 

2017-05-02 
 

 

Utskriven av: 
 

 

Rebecca Ihreborn 
 

 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
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Visas ej 
 

 

           

  

Beskrivning av sökning: 
 

      

           

  

Remisser och promemorior april 2017 
 

 

           

 

            
 

  

     

  

Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

67971 K Konsekvensutredning och förslag till tillfälliga 
lokala trafikföreskrifter i samband med Iron man 
70.3 

Karin Henriksson 

2017-04-05  Länsstyrelsen Jönköpings län Länstrafiken 

RJL 2017/172  Ansökan om tillstånd till tävling på väg, Ironman 
70.3, Aneby 2017 

REMISS 

2017.4112 I SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på 
apoteksmarknaden 

Lena Lindgren 

2017-04-11  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1136  Remiss av betänkande SOU 2017:15 - Kvalitet 
och säkerhet på apoteksmarknaden 

REMISS 

2017.4499 I Riktlinjer för bostadsförsörjning i Habo kommun Sofia Wixe 

2017-04-19  Habo kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/1215  Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning REMISS 

2017.4699 I Samrådshandling - Förslag till trafikplan för 
Linköpings innerstad 

Elisabet Eriksson 

2017-04-25  Linköpings kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/1259  Remiss - Förslag till trafikplan för Linköpings 
innerstad 

REMISS 

2017.4713 I PHU remiss Bol_JLT 170403 Karin Henriksson 

2017-04-25  Jönköpings kommun Länstrafiken 

RJL 2017/1263  PHU remiss Bol_JLT 170403 REMISS 

2017.4739 I Svensk social trygghet i en globaliserad värld 
del 1 
SOU 2017:5 
 

Lena Strand 

2017-04-26  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1278  Remiss - Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld SOU 2017:5 

REMISS 

2017.4740 I Svensk social trygghet i en globaliserad värld, 
del 2 
SOU 2017:5 
 

Lena Strand 

2017-04-26  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1278  Remiss - Svensk social trygghet i en 
globaliserad värld SOU 2017:5 

REMISS 

2017.4746 I Miljö- och riskfaktorer i Linköpings kommun - 
stöd i fortsatt fysisk planering 

Lena Bohman 

2017-04-26  Linköpings kommun Regionens åtagande 
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RJL 2017/1279  Remiss - Miljö- och riskfaktorer i Linköpings 
kommun, förslag till tillägg 

REMISS 

2017.4758 I Ny ordning för att främja god sed och hantera 
oredlighet i forskning, SOU 2017:10 

Linda Byman 

2017-04-26  Utbildningsdepartementet  Regionens åtagande 

RJL 2017/1286  Remiss - Ny ordning för att främja god sed och 
hantera oredlighet i forskning, SOU 2017:10 

REMISS 

2017.4790 I Remisshandling - Avgränsningssamråd 
miljöbedömning regional transportplan Kalmar 
län 

Elisabet Eriksson 

2017-04-26  Regionförbundet Kalmar län Regionens åtagande 

RJL 2017/1290  Remiss - Avgränsningssamråd miljöbedömning 
regional transportplan Kalmar län 

REMISS 

2017.4798 I Remisshandling - Vaccinationsplan vid 
influensapandemi 

Lena Strand 

2017-04-26  Folkhälsomyndigheten Regionens åtagande 

RJL 2017/1292  Remiss - Vaccinationsplan vid influensapandemi REMISS 

2017.4834 I Ds 2017:14 - Vissa ändringar i läkemedelslagen Lena Lindgren 

2017-04-27  Socialdepratementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1304  Remiss - DS 2017:14 Vissa ändringar i 
läkemedelslagen 

REMISS 

2017.4868 I Översyn och uppdatering av den nationella 
strategin mot hiv/aids och vissa andra 
smittsamma sjukdomar 

Lena Lindgren 

2017-04-28  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1315  Remiss - Folkhälsomyndighetens 
återrapportering av regeringsuppdrag om 
Översyn och uppdatering av den nationella 
strategin mot hiv/aids och vissa andra 
smittsamma sjukdomar 

REMISS 

2017.4882 I Samrådshandling - Förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Smålandsstenar och 
Skeppshult 

Elisabet Eriksson 

2017-04-28  Gislaveds kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/1320  Samråd- Förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Smålandsstenar och 
Skeppshult 
  
 

REMISS 
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Dokumenttyp 

2017.4310 I Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen Lena Strand 

2017-04-18  Sverigedemokraterna Regionens åtagande 

RJL 2017/1172  Motion - Inrätta korttidsplatser på sjukhusen MOTION 

2017.4721 I Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens 
melodi 

Lena Strand 

2017-04-25  Vänsterpartiet Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2017/1266  Motion - Kollektivtrafik i egen regi är framtidens 
melodi 

MOTION 

2017.4722 I Motion - Pendlare behöver fler morötter och 
mindre piska 

Lena Strand 

2017-04-25  Vänsterpartiet Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2017/1267  Motion - Pendlare behöver fler morötter och 
mindre piska 

MOTION 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Plats: Regionens hus, sal B

§71 Västra Staden – Den digitala Trästaden
Diarienummer: RJL 2017/1339

Beslut
Presidiet beslutar 

1. Att skriva under avsiktsförklaringen om att Region 
Jönköpings län ställer sig bakom planprogrammet för 
Testbädd Trästaden.

2. Information om avsiktsförklaringen delges nämnden. 

Sammanfattning
Presidiet för Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet har haft överläggning med Nässjö kommuns 
projektledning för Västra staden, där man gått igenom
projektet den digitala trästaden – en unik testbädd för svensk 
träteknik.

Beslutet skickas till
Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Intygar

Lena Strand
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AVSIKTSFÖRKLARING

2017-04-05 RJL 2017/1339

 
 

     

Projektet: Västra Staden – Den digitala 
Trästaden
Presidiet för Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har idag 
haft överläggning med Nässjö kommuns projektledning för Västra Staden, 
Den Digitala Trästaden – en unik testbädd för svensk träteknik, och gått igenom 
projektet i sin helhet. 

Vi anser att det finns en naturlig logik i att Nässjö som plats har beslutat att öppna 
sig för projektet för att erbjuda ett helt stationsnära läge som en testbädd för 
träbyggnation i en samlad helhet. Trä är Sveriges största exportnäring alla 
kategorier och inom en cirkel runt Nässjö på 15 mil finns 75% av landets 
snickeriföretag, trähustillverkare, möbelindustri och sågverk. Här finns också 
stiftelsen Träcentrum som en kunskapsnod. 

Vi har tagit del av Testbädden Trästaden med sina 500–600 bostäder för cirka 
1200 invånare i ett centralt stadsläge. De entreprenöriella ambitionerna att bygga 
in innovationer för hållbara och energieffektiva lösningar i förening med digitala 
tjänster i den nya husbebyggelsen anser vi vara viktiga i ett regionalt perspektiv. 

Region Jönköpings län ser träteknik som ett strategiskt område att utveckla. 
Vi ser det också naturligt att Regionen nu söker fasa in projektet i den nationella 
ansträngningen från departement och myndigheter att skapa testbäddar på fler 
håll. Testbädd Trästaden passar fint in i denna strategi.

Mot bakgrund av ovanstående vill nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet - ANA anmäla att vi ställer oss bakom den process som nu inleds via 
planprogrammet för Testbädd Trästaden. 

NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD, NÄRINGSLIV och ATTRAKTIVTET

Malin Olsson Ulrika Geeraedts
Ordförande Regional utvecklingsdirektör 
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Region Jönköpings län         Nässjö den 29 mars 2017

Regionalt support för projektet “Den digitala trästaden”. 

Projektet grundar sig på följande grundiakttagelser.

1) Inom en cirkel runt Nässjö på 15 mil finns 75 % av landets snickeriföretag, 
trähustillverkare, möbelindustri och sågverk. Det är då logiskt att stiftelsen 
Träcentrum också ligger här.

2) Trähustrenden är idag mycket stark. Det byggs alltfler trähus i Norden. Ofta 
står dessa trähusprojekt som enskilda byggnader (landmarks). Trähus i en 
hel stadsdel blir unik stadsplanering. 

3) De 600 bostäderna för cirka 1.200 invånare representerar ett signifikant 
och välkommet tillskott i regionens bostadsutbud. Det stationsnära läget 
gör samtidigt att regionhuvudorten Jönköping med universitet, högskola, 
länssjukhus och statliga verk kan nås snabbt på cirka 30 minuter. Därför blir 
Västra Staden i högst grad en regional angelägenhet.  

4) Näringsdepartement och myndigheter, typ Vinnova och Energimyndig-
heten, håller på att bygga upp supportsystem som fokuserar på att skapa så 
kallade ”verklighetsmiljöer”, där företagens produkter och tjänster visas 
upp, gärna i form av prototyper. 

5) Den digitala trästaden representerar en unik testbädd för svensk träteknik. 
Den Västra Staden blir i sin rätta mening en hel och samlad stadsdel som 
bygger på trätemat och på vad svensk industri kan prestera när det finns en 
ambition från start att vidmakthålla ett materialtema.

6) Nässjö kommun arbetar under 2017 med att ta fram ett planprogram för 
Västra Staden. Denna process, som alltså pågår, lägger grund för 
helhetsupplägget och samtidigt öppnar planarabetet för skräddarsydda 
lösningar för de olika stadskvarterens utformning. 
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7) Underhandskontakter med marknadens aktörer, liksom med de centrala 
myndigheterna, pekar entydigt på att projektet kan spela en strategisk roll 
som en pusselbit i satsningen på ”Svenska Testbäddar”.

8) Från Länsstyrelsens sida har vi fått gehör för satsningen genom att  
landshövding Håkan Sörman kontaktat den särskilda utredaren av hur 
staten kan ställa upp för bostadsbyggande på statligt ägd mark. Detta 
initiativ togs på direkt uppmaning av bostadsministern vid hans besök i 
Nässjö. Det är naturligt att denna positiva hållning även kan materialisera 
sig hos Region Jönköpings län. Ett konkret skäl är att de centrala 
myndigheterna ofta efterfrågar hur berörda regionala strukturer ställer upp 
bakom föreslagna projekt. En direkt diskussion har efter inbjudan förts med 
den särskilda utredaren i Stockholm den 29 mars 2017.

Mot denna samlade bakgrund, vidareutvecklad i bifogade projektbeskrivning, 
hemställer vi om att Region Jönköpings län ställer upp med planeringsmedel för 
projektet och därmed också gör en markering av att den moderna trähusstaden 
är av strategiskt intresse för hela regionen och dess näringsliv.  

Man kan se den aktuella grundfinanseringen från regionen som en 
motprestation till vad man redan ställt upp med från kommunens sida och den 
centrala planeringspeng som vi söker hos Vinnova/Energimyndigheten i deras 
program för bl a ”Verklighetslabb”.

Den nu aktuella ansökan hos Region Jönköpings län omfattar 300.000 SEK för 
innevarande år. Medlen kommer att fokusera på följande tre aktiviteter 
uppdelade i tre jämnstora rater:

1) Fördjupade marknadskontakter med svenskbaserade trähusproducenter, 
fastighetsägare och arkitekter.

2) Strukturering av deras önskemål och fastställande av nödvändiga avtal.

3) Kontaktarbete med de myndighetsföreträdare centralt som står bakom 
”Svenska Testbäddsprogrammet”.
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Eftersom tiden för de aktuella insatserna är knapp, inte minst åsyftas de nu 
aktuella utlysningarna centralt, skulle vi uppskatta en snabb behandling.  

För Västra Staden

Nässjö dag som ovan

Karl G. Bartoll

Kommundirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 48-64
Tid: 2017-04-05  kl.09.00-12.55 

Plats: Regionens hus, sal B

§49 Träff med Nässjö kommun
Representanter från Nässjö kommun har begärt att få träffa 
presidiet för att diskutera bostadsprojektet Västra staden, den 
digitala trästaden och ansökan till Vinnova.

Presidiet är positiva till projektet och föreslår att en 
avsiktsförklaring tas fram där regionen ställer sig bakom projektet 
och processen för Testbädd Trästaden.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Månadsrapport April 2017 - ANA 
6  3  8   av 17 Mätetal 

 

Mätetal Resultat Målvärde Analys 

 RJL 
Publik Smålands Musik och 
Teater - Kulturhuset Spira 
 

23 630 
 

 
 

26 000 Orsaken till att Smålands Musik och Teater inte 
når målet beror till största delen på Romeo och 
Julia, Strawberry Fields och Unga Spiradagen. 
Samtliga tre är egna produktioner som sålt färre 
biljetter än prognosen. 

 RJL 
Publik Smålands Musik och 
Teater - utanför kulturhuset Spira 

14 531 
 

 
 

12 000  

 RJL 
Publik vid föreställningar för barn 
och ungdom 
Ingår i total publikuppgift för 
Smålands Musik och Teaters 
produktioner i och utanför 
Kulturhuset Spira 

13 043 
 

 
 

12 000  

 RJL 
Andel kommuner inom länet där 
det varit föreställningar eller 
annan kulturverksamhet 
Gemensamt mål för Smålands 
Musik och teater och Kultur och 
utveckling 

100 % 
 

 
 

77 %  

 RJL 
Avtalstrohet inköp 
 

74 % 
 

 
 

90 % En post som inte ska belasta avtalstroheten 
lagts in på fel konto. Räknas detta bort blir 
utfallet för utbildning och kultur något bättre, 
79%. En klar förbättring jämfört med föregående 
år. Det pågående förbättringsarbetet fortsätter. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km egen bil 
(privatbil) 
Antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten hittills i år, i relation till 
antal kilometer egen bil/privatbil i 
tjänsten samma period 
föregående år. Ackumulerade 
värden jan-april (T1), jan-aug (T2) 
och jan-dec (T3). Bygger på 
utbetalad bilersättning via 
Heroma. 

2,1 % 
 

 
 

-10 % Statistiken blir missvisande eftersom 
verksamheterna i första hand kör med fordon 
verksamheterna själva äger. Körsträckan för 
egna fordon följs inte upp av område miljö. 
Därmed ger siffrorna ingen helhetsbild av den 
faktiska situationen. Utredning görs om det för 
utbildning och kultur går att ta fram en egen 
uppföljning för tjänsteresor med 
verksamheternas egna fordon. 

 RJL 
Tjänsteresor, antal km poolbil 
(korttid) 
Antal kilometer via regionens 
bilpool (korttid) hittills i år, i 
relation till antal kilometer via 
regionens bilpool (korttid) samma 
period föregående år. 
Ackumulerade värden jan-april 
(T1), jan-aug (T2) och jan-dec 
(T3). 

26,2 % 
 

 
 

-10 % Se ovanstående kommentar. 

 RJL 
Andel medarbetare som 
genomfört webbaserad miljö- och 
hållbarhetsutbildning 

26 % 
 

 

40 % De flesta av verksamheterna kommer 
genomföra utbildningen gemensamt på APT 
eller liknande. Utbildningstillfällen är inplanerade 
på flera av verksamheterna. 



Mätetal Resultat Målvärde Analys 
Antal tillsvidareanställda 
medarbetare som genomfört 
webbaserad miljö- och 
hållbarhetsutbildning, i relation till 
totalt antal tillsvidareanställda. 

 

 RJL 
Andel svenskproducerat oberett 
kött, mjölk och ägg 
Inköpt svenskproducerat 
(ursprungsland Sverige) 
färsk/fryst oberett kött, mjölk och 
färska ägg, av totala inköpen för 
produktgrupperna. 

95,6 % 
 

 
 

87 %  

 RJL 
Andel svenskodlad frukt och grönt 
Inköpt svenskodlad (odlingsland 
Sverige) färsk frukt, bär, 
grönsaker och potatis, av totala 
inköpen för produktgrupperna. 

14,9 % 
 

 
 

14 %  

 RJL 
Andel MSC-märkt fisk och 
skaldjur 
Inköpt MSC-märkt (eller 
motsvarande) färsk/fryst oberedd 
fisk och skaldjur, av totala 
inköpen för produktgrupperna. 

64,8 % 
 

 
 

64 %  

 RJL 
Andel ekologiska livsmedel 
Inköpta ekologiska livsmedel, av 
totala livsmedelsinköpen. 

41,2 % 
 

 
 

45 % Samtliga verksamheter utom Stora Segerstad 
naturbrukscentrum klarar målet för ekologiska 
livsmedel. Stora Segerstad har huvudsakligen 
fokuserat på svenskt och närproducerat och här 
sker också återtag från egen produktion. 

 RJL 
Andel kaffe, te och kakao med 
sociala och etiska krav 
Inköpt kaffe, te och kakao som är 
producerade med sociala och 
etiska krav med Fairtrade-
märkning eller motsvarande, av 
totala inköpen för 
produktgrupperna. 

66,6 % 
 

 
 

85 % Detta är första gången mätetalet synliggörs för 
berörda verksamheter. Enheterna kommer 
arbeta med att förbättra utfallet framåt. 

 RJL 
Medarbetarsamtal 
Registrerade medarbetarsamtal i 
heroma i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt senaste 15 
månaderna. 90 % av personalen 
ska ha ett medarbetarsamtal 
under de senaste 15 månaderna. 

86 % 
 

 
 

90 % Det finns fortfarande brister i rapporteringen av 
genomförda samtal. Utredning och utbildning 
pågår. 

 RJL 
Personalhälsa - sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro för medarbetare ska 
inte öka i jämförelse med samma 
period föregående år. 

2,9 % 
 

 
 

3,3 % Utbildning och kultur har fortsatt ett av de lägsta 
sjukfrånvarotalen i regionen. 

 RJL 
Kompetensutvecklingsplan 
Registrerade kompetens-
utvecklingsplaner i heroma i 
förhållande till antal anställda i 
genomsnitt senaste 15 månader-
na. 90 % av personalen ska ha en 
kompetensutvecklings-plan under 
de senaste 15 månaderna.  

82 % 
 

 
 

90 % Det finns fortfarande brister i rapporteringen av 
genomförda samtal. Utredning och utbildning 
pågår. 



Mätetal Resultat Målvärde Analys 

 RJL 
Finansiellt resultat (organisation) 
Ackumulerade budgetavvikelse 
tusentalskronor 

3 802 tkr 
 

 
 

0 Verksamhetsområdet Utbildning och kultur 
Nettoresultatet är positivt för perioden. Det är 
folkhögskolorna och kultur och utveckling som 
redovisar positivt resultat på 1,5 mnkr. Det 
positiva resultatet beror på utökat statligt bidrag 
för etableringskursen genom  fler erhållna 
veckor. Smålands Musik och Teater och 
bidragsverksamheten har underskott på 0,6 
mnkr. Bidragsverksamhetens underskott på 0,4 
mnkr kommer att försvinna under året. 
 
Regional utveckling 
Budgeten för bidragsgivning till olika 
organisationer är i balans. 
För projektmededel (regionala 
utvecklingsmedel) finns ett överskott för det 
första tertialet, men som följd av redan 
intecknade projektsatsningar under kommande 
del av året förväntas ett 0-resultet för helåret 
2017.  

 RJL 
Prognos 
Prognostiserad 
budgetavvikelse 

 
 
 
 

0  
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Bakgrund 

 
Skolans huvudman 
Skolans huvudman är Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) inom 
Region Jönköpings län. Regionens insatser ger förutsättningar som bidrar till en positiv 
utveckling av näringsliv, sysselsättning och befolkningstal. Speciellt viktiga är insatser inom 
områdena utbildning, kultur, näringsliv och infrastruktur. Värnamo Folkhögskola är en del av 
verksamhetsområdet Utbildning och kultur som för utbildningsverksamheten har som 
målsättning att erbjuda ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud som speglar 
omvärldens och individens behov.  
 
Demokrati 
Skolans huvudman menar att den gemensamma värdegrunden och demokratifrågorna måste 
ständigt hållas vid liv. I detta sammanhang kan folkrörelse- och folkbildningsperspektivet inte 
nog betonas. Regionen har ett ansvar för att en utveckling av demokratifrågorna sker och att 
frågor om politiskt arbete och politiska organisationsstrukturer aktivt bearbetas, inte minst ur 
ett ungdomsperspektiv. Strävan måste vara att finna arbetsformer som attraherar ungdomar. 
 
Utbildning 
I dagens snabbt föränderliga samhälle med ständiga krav på nya eller förändrade kompetenser 
är tillgången och möjligheterna till utbildning av avgörande betydelse. En väl utbyggd 
utbildningsverksamhet, såväl vad avser bredd och djup som kvalitet, är inte bara av stor vikt 
sett utifrån rent utbildningspolitiska aspekter och möjligheter och möjligheter för enskilda 
individers utveckling, utan minst lika viktigt för regionens utveckling. 
 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Presidie:  

Ordförande: Olsson Malin (m), malin.olsson@rjl.se 

Hörnsten Lindén Maria (s), maria.hornsten.linden@rjl.se 

Eriksson Torbjörn (kd), torbjorn.eriksson@rjl.se 
 

Ledamöter: 

Berglund Anders, anders.berglund@rjl.se 
Erazim Tomas, tomas.erazim@rjl.se 
Eriksson Per, per.eriksson@rjl.se 
Gustafsson Anders, anders.gustafsson@rjl.se 
Hansson Annika, annika.a.hansson@rjl.se 
Heinpalu Jon, jon.heinpalu@gmail.com 
Jansson Martina, martina.jansson@rjl.se 
Karlsson Lennart, lennart.karlsson@rjl.se 
Lindahl Jonas, jonas.lindahl@rjl.se 
Lindahl Mari, mari.lindahl@rjl.se 
Lusth Gun, gun.lusth@rjl.se 
Magnusson Jonas, jonas.magnusson@rjl.se 
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SFHL-Lf  Marie Albertsson  
LR Michael Näslund 
Kommunal Maria Haglund 
Vision Thorbjörn Bahn 
SSR Anette Svensson 
 
Anna-Sofia Rosenquist – Studerandeskyddsombud 
Marcus Mellgren – Studerandeskyddsombud 
 
Lokala Samverkansgruppen 
Erik Engsbråten, arbetsgivarrepresentant, ordf. och sekr. 
Stefa Iveljic, arbetsgivarrepresentant 
Marie Albertsson, SFHL-Lf  
Michael Näslund, LR 
Maria Haglund, Kommunal 
Thorbjörn Bahn, Vision 
Anette Svensson, SSR 
 
Samverkansgruppen Utbildning och kultur 
Fjodor Eklund, SFHL-Lf, lärare 
 
Deltagarrådet     
Ordförande:  Wiking Lööw  
Vice ordf:   Emil Fransson               
 
Krisgruppen 
Erik Engsbråten, rektor   
Anette Svensson, kurator 
Gunilla Johansson, elevassistent  
Eva Näslund, lärare/kursföreståndare allmän linje/ersättare för rektor 
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Stefa Iveljic, servicechef/ek-ass/förest. Vandrarhem 
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Pär Johansson, lärare 
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Verksamhetsberättelse 
Under 2016 har Värnamo folkhögskola firat 140 år med buller och bång. Le grand finale 
inträffade 23 oktober då närmare 230 personer deltog i en hejdundrande jubileumsfest. Här 
deltog både befintlig personal och deltagare samt tidigare personal och deltagare och en rad 
andra representanter för huvudmannen region Jönköpings län, vår systerskola Sörängens 
folkhögskola och många andra samarbetspartners.  2016 har också varit något av ett rekordår 
för Värnamo folkhögskola. Verksamheten har verkligen gått för högtryck hela året. Vi har 
genomfört ungefär 8700 dv vilket är en ökning med drygt 2000 dv på två år. Under sommaren 
har etableringskurs och allmän kurs fortsatt och givit möjligheter för nyanlända deltagare att 
fördjupa sina kunskaper i det svenska språket. Vandrarhemmet har haft en mycket god 
beläggning under 2016 och därmed bidragit till en stabil ekonomi. En god ekonomi som 
möjliggjort satsningar inför framtiden på inte minst en stärkt hälsoprofil. Till det tillhör ett 
nytt utegym, fotbollsplan, uteklassrum med tillgång den fina parkmiljön utanför 
huvudbyggnaden samt en ny uteplats utanför Engsbo. Den goda tillströmningen av deltagare 
ställer dock nya krav på skolans lokaler och ett nytt byggprojekt har initierats under året som 
förhoppningsvis ska leda till att ett antal nya klassrum, grupprum och ett nytt arbestrum 
skapas. Samtliga utrymmen för deltagarna ska också tillgänglighetsanpassas. 

I slutet av året delades utmärkelser ut till årets medarbetare/team och årets evenemang inom 
verksamhetsområdet utbildning och kultur. Extra roligt var det att teaterföreställningen "En 
resa genom tid och rum" blev utnämnt till årets evenemang. Marie Albertsson som skapat och 
lett arbetet med pjäsen fick motta priset under dånande ovationer och lyssna till 
prismotiveringen: "Har med föreställningen visat hur man genom stort engagemang kan skapa 
mervärde och attraktivitet och dessutom förena olika kulturer genom historia, sång, musik och 
glimten i ögat". Deltagarnöjdheten ligger stadigt på över 95 % och inte minst våra 
yrkesutbildningar (Fritidsledarutbildningen och Behandlingspedagogutbildningen) har visat 
sig vara mycket populära att söka. En orsak är säkerligen att drygt 85 % har relevant 
sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning. 

Under 2016 har vårt utbildningsutbud förnyats ytterligare. Från och med september erbjuds ett 
snabbspår för utlandsutbildad sjukvårdspersonal. I dagsläget handlar det om utlandsrekryterad 
personal till regionen men under 2017 kommer även EKS (Etableringskurs för 
sjukvårdsutbildade) att starta. Projektet som genomförs i samarbete med Sörängens 
folkhögskola, regionens HR-avdelning samt arbetsförmedlingen fyller uppenbarligen ett stort 
behov och förhoppningen är att verksamheten kan permanentas efter projekttidens slut om ett 
år. Under 2016 slutfördes ett utbytesprojekt med ZASP i Kakoma Zambia. En grupp från 
Värnamo besökte Zambia i början på året och under våren kom en delegation från Zambia för 
at besöka vår skola. Utbytet satte prägel på hela skolan och särskilt roligt var det att 
deltagarna tog initiativ till en pengainsamling som möjliggjort bygge av ett nytt klassrum i 
Kakoma.  

Måluppfyllelse har även i övrigt varit god med stor andel ekologiska livsmedel (närmare 50 
%), minskade koldioxidutsläpp, hög andel genomförda medarbetsamtal med dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan. Utmaningar rör materialåtervinning och avtalstrohet. När det 
gäller det senare området har dock avsevärda förbättringar skett och vi har kommit nära 
målsättningen. När vi nu lägger 2016 till handlingarna så kan jag med gott samvete säga att 
verksamheten mår mycket bra och det finns goda förutsättningar för att 2017 blir ett minst 
lika bra år på Värnamo folkhögskola. 

 
Erik Engsbråten, rektor  
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Samlad verksamhet 

Antal genomförda kurser och deltagarveckor 
På Värnamo folkhögskola har under 2016 genomförts fem långa kurser, etableringskurs för 
nyanlända samt utbildning av utlandsrekryterad sjukvårdpersona inom ramen för ett projekt 
som sökt och beviljats av region Jönköpings län. Antalet genomförda deltagarveckor har varit 
7531 deltagarveckor samt 59 platser på etableringskurs för nyanlända. Värnamo folkhögskola 
har av folkbildningsrådet beviljats 5497 ordinarie deltagarveckor samt 987 extra 
deltagarveckor vilket totalt ger 6484 vilket innebär att 116 % genomförts.  
 

Rapport från respektive arbetslag 
Verksamheten på Värnamo folkhögskola är uppdelad på sex arbetslag; Allmän, Bas, FLU/BP, 
Textilakademin, administration & service samt kök & städ. Samtliga arbetslag bedriver ett 
eget mål- och kvalitetsarbete varav en del redovisas nedan för respektive arbetslag. 

Arbetslag Allmän 

Ingående verksamheter: Allmän kurs och Etableringskursen 
Personal: Eva Stefanowic,  Magdalena Ankarfors,  Ros-Marie Tollstern, Pär Johansson, Per 
Magnusson, Irina Vilpo, Anna Troste, Eva Näslund (Arbetslagsledare) . Alla i arbetslaget 
jobbar som lärare och har pedagogisk högskoleutbildning. Flera av lärarna har undervisning 
på andra utbildningar på skolan. För att kunna genomföra alla ämnen vi erbjuder kommer 7 
lärare från andra arbetslag in. 

Allmänkurs  

På allmän kurs erbjuder ämnen på grundskolenivå och gymnasienivå för att deltagarna ska få 
grundläggande behörighet till studier på högskola eller yrkeshögskola samtidigt som de får 
chans att utvecklas inom ett specialområde. Vi erbjuder också ämnen för särskilda 
behörigheter till högskolan.  Efter studierna erhålls ett studieomdöme som används vid 
ansökan till högskola i särskild kvotgrupp. 

Allmänkursen har fem profiler och sedan februari en grupp, Allmän grund, där fokus ligger på 
svenska på grundnivå och deltagarna läser i de olika profilerna. Profilerna är tänkta att ge 
deltagarna en chans att skaffa mer kunskaper inom ett område de är intresserade av och som 
de kanske tänker sig att jobba med i framtiden. 1/3 av lektionstiden ägnas åt profilerna 

Profil Antal deltagare vt  Antal deltagare ht 

Barn och ungdom 11 (5) 18 

Elev personlig assistent 5 4 

Konst och Form 13 (2) 15 

Idrott 9 (10) 17 

Miljö Teknik Samhälle 12 (1) 13 

Allmän grund vt16 feb 11+7  
(Inom parentesen står de deltagare från allmän grund som deltar i profilerna.)  
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På allmän kurs läggs de största resurserna på att deltagarna ska klara av sina 
behörighetsämnen och få sin gymnasiebehörighet. Vi försöker ha små grupper och låta 
deltagarna jobba utifrån sina förutsättningar. Vid uppstarten på hösten sätter deltagarna upp 
studiemål och ett hälsomål för året. Utifrån studiemålet görs individuella studieplaner 
tillsammans med personalen. Målen diskuteras vid enskilda samtal och ändras vid behov. 
Målen utvärderas vid läsårsslutet. 

För att öka möjligheterna att uppnå målen har vi valt att satsa speciellt på några områden. 
a). Alla deltagare egen träning en gång i veckan.  

b) Deltagarna skriver loggbok minst en gång i veckan på klasstimman. Målet är att deltagarna 
ska bli medvetna om och få kontroll över sitt eget lärande.  

c) Vi har också valt att satsa på att förbättra deltagarenas läsning och därför läser alla en kvart 
om dagen. Detta följs upp med bokpresentationer och bokprat.  

Vi erbjuder också några tillvalsämnen som bild och form, fri läsning, läs och skriv och drama 
för att ytterligare stärka vår satsning på hälsa och läsning. 

Att våra deltagare deltar i skolans utbildningsgemensamma kurser, må bra dagar och 
schemabrytande aktiviteter ser vi också som viktigt för att öka möjligheterna för deltagarna att 
uppnå sina studiemål och hälsomål.  

Etableringskurs för nyanlända. 

Etableringskursen hade 24 deltagare vid uppstart i januari. I mars startade 10 nya deltagare 
och ytterligare 10 i maj. Deltagarna som under våren slutat etableringskursen har erbjudits 
plats på allmän kurs. De flesta har fortsatt att läsa Svenska och deltagit i profilerna. Hösten 
startade upp med 25 deltagare i augusti , 10 nya i oktober och 13 nya i december. Många av 
deltagare som blivit klara med D-kursen har under hösten gått över till allmän kurs för att läsa 
svenska grund och andra ämnen på gymnasienivå. 

För etableringskursens deltagare ligger huvuddelen av undervisningen på att läsa SFI, svenska 
för invandrare, på nybörjarnivå C och D. De deltar i alla schemabrytande aktiviteter, må bra 
dagar, utbildningsgemensamma kurser och har också bild, idrott, data, samhällskunskap och 
drama. 

De studerar varje dag och skriver loggbok. 

Bakgrundsfaktorer  

Könsfördelning 

Allmän kurs Vårterminen Höstterminen 

Kvinnor 27+3 25 

Män 32+15 43 

Etableringskursen Från mars/maj  

Kvinnor 7 16 

Män 13 23 
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Annat modersmål 

 Vårterminen Höstterminen 

Allmän kurs 13+ 18 från feb, mars 25 

Etableringskursen 20 (10 mars+8 maj) 39 
Gruppstorlekarna varierar från 7-25 beroende på deltagarnas val. I profilerna var snittet 14 vid 
uppstart.  

Deltagare som fullföljt sin utbildning 

Vårterminen 2016 fick 27 av 49 deltagarna omdöme. 3 deltagare läste inte på heltid och då 
utfärdas inga omdömen, en sjukskiven resterande som inte fick omdöme hade för hög 
frånvaro för att omdöme ska sättas. 

Av de 31 deltagare som avslutar sin utbildning på skolan i år har 12 fått behörighet för 
högskolestudier, 13 st behörigheter för yrkeshögskolestudier och 6 st har valt att sluta utan att 
fått behörighet för högre studier. Av de som avslutat sina studier vt 2016 har och 81% fått 
behörighet till högre studier 62 % fått omdöme.  

Frånvaro och avhopp 

Under vårterminen har 3 deltagare avbrutit sina studier. 44 % av deltagarna hade så hög 
frånvaro att underlag för att sätta omdöme inte fanns. Under hösterminen har 9 avbrutit sina 
studier.   
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Arbetslag Bas 

Baskursens syfte är att erbjuda elever med funktionsnedsättning att studera på folkhögskola. 
På baskursen tar vi hänsyn till deltagarnas olika inlärningsstilar. Baskursen har fem olika 
profiler: 

1. AKO (Aktivitet, kunskap, orientering) – en profil för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. I AKO kan man läsa engelska, datakunskap, idrott och friskvård, 
samhällskunskap, bild och drama. 

2. Teori och praktik – en profil för den som behöver läsa in en grundskole- eller 
gymnasiekompetens i ett lugnt och behagligt tempo. Man kan även jobba med 
särskolans kurser samt kombinera teoretiska studier med att skaffa 
arbetslivserfarenhet. 

3. Bild – denna profil är till för den som är intresserad av färg, form, musik och drama. 
Här använder man sig av alla sinnen. Klassen har bild, drama, svenska, data mm. på 
schemat. 

4. Teater – detta är en profil för personer som har ett stort intresse för drama och att spela 
teater inför publik. Teaterklassen har egna föreställningar vid flera tillfällen under 
läsåret, men den största äger rum under våren. I denna klass kan man läsa teater, 
svenska, matematik, datorträning och skapande verksamhet. 

5. Natur – Profilen riktar sig till elever med ett intresse för naturen. Man är en hel del ute 
i naturen och undersöker den under alla årstider. Man tittar på olika växter och djur i 
deras livsmiljö. 

 

Presentation av arbetslaget 
 Helena Peterson- kursföreståndare, lärare svenska och engelska, klassföreståndarskap i 

TP och AKO, sammankallande för läsfrämjande åtgärder, ansvarig för språkresor till 
Brighton Loxdale Folk High School, beredningsarbete i stödgruppen, 
likabehandlingsplanen och tillgänglighetsgruppen 

 Mikael Skörd- lärare matematik och naturkunskap, delat klassföreståndarskap för 
AKO, medlem i marknadsföringsgrupp 

 Marie Albertsson- dramapedagog, kulturansvar, delat klassföreståndarskap för 
Teaterklassen, facklig representant SFHL, huvudskyddsombud 

 Mathias Svensson- assistent, brand och säkerhetsansvarig, delat klassföreståndarskap 
för TP, medlem i krisgruppen 

 Maria Bäck- assistent, bibliotekarie, kulturansvar, läsfrämjandegruppen, delat 
klassföreståndarskap för Bild och ord 

 Tomas Backnäs-assistent, delat klassföreståndarskap för Naturklassen, reseplanerare 
 Titti Engblom- assistent på bas och textilakademin, karnevalsgeneral 
 Gunilla Johansson- assistent, delat klassföreståndarskap för TP, medlem i krisgruppen, 

beredningsarbete frånvaro, hbtq och praktik 
 

Antal deltagare:   VT 2016 deltog 48 personer och HT 2016 sökte 50 personer 

                                                                                                                                                                                              
Merparten av baskursens verksamhet är förlagd till två lektionssalar (H1 och H4), aulan, 
bildsalen och en datasal. Varje klass har en klassföreståndare och assistent som ansvarar för 
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information och utvecklingssamtal med deltagarna. Arbetslaget består av både lärare och 
assistenter. Det finns alltid en eller flera assistenter med på varje lärarledd lektion. 
Kvalitetsarbetet sköts på arbetslagsträffar och förarbetet till dessa görs i mindre grupper 
utsedda av arbetslaget. Vi samarbetar också i nätverk inom psykiatrin och omsorgen och har 
en gång per termin nätverksträffar.  

Bakgrundsfaktorer  

o 100 % av assistenterna har gått i livets hårda skola, såsom undersköterskeutbildning, 
behandlingspedagog, slaktare, postiljon, kock, turism, pizzabagare, 
barngymnastikledare och studiecirkelledare. 100 % av lärarna på baskursen har 
pedagogisk högskoleutbildning.  

o På höstterminen var 20 deltagare kvinnor och 25 män.  
o Av deltagarna hade en ett annat modersmål än svenska 
o En genomsnittlig grupp innehåller runt 9 deltagare  

 

Basarbetslaget har deltagit i skolans övergripande arbete för kollegialt lärande. Eftersom vi 
alltid arbetar i team på våra lektioner, blir det ett löpande kollegialt arbete. Denna feedback är 
en förutsättning för att vår komplicerade arbetssituation ska fungera. Vi måste alltid revidera 
vårt arbete beroende på de förutsättningar våra deltagare har. Det finns en naturlig 
komplexitet i grupper bestående av deltagare med så många olika funktionsvariationer.  

På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi korta arbetslagsträffar där tillfälle ges för feedback 
utifrån följande: 

1. Vad hände? 
2. När? 
3. Hur förhåller vi oss? 

 

Arbetslagets avsikter för kommande läsårs utvecklingsarbete med tanke på årets resultat är att 
försöka vara mer utomhus, öka miljömedvetandet, förbättra och ytterligare stärka deltagarnas 
självförtroende och självkänsla, kunskaper om hälsa och vikten av utbildning för att vara aktiv 
i samhällsarbetet, bland annat via läsning. Vi kommer också att undersöka möjligheterna till 
en tvåårig dramautbildning, utveckla den digitala tillgängligheten samt arbeta än mer riktat 
mot vårt hästprojekt. 
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Arbetslag FLU/BP 

Ingående verksamheter: Fritidsledarutbildning och behandlingspedagogutbildning 

 

Arbetslaget och dess organisation 

Arbetslaget arbetar gemensamt med kursövergripande frågor och samordnar kvalitetsarbetet 
på arbetslagsträffar (ALT). Carolina Barkstedt och Tobias Björklund har delat på 
kursföreståndarskapet. Tobias Björklund är klassföreståndare för FLU 2. Michael Näslund är 
klassföreståndare för Flu 1. Lena Carlsson arbetar 25% FLU. På behandlingspedagog-
utbildningen arbetar Isabel Landoff, Fjodor Eklund och Cecilia Whitaker (från HT 2016, 
under VT 2016 Helén Ivarsson). 

Samtliga sju lärare som ingår i utbildningens arbetslag har pedagogisk högskoleutbildning. 
Fyra av lärarna har folkhögskollärarutbildning. Två lärare har idrottslärarutbildning. Lärarna 
har även högskoleutbildning eller annan utbildning inom sina undervisningsområden. 

Kvalitetsarbetet utgår från skolans gemensamma mål och handlingsplan, men också från 
fritidsledarskolornas gemensamma kursplan och fritidsledarutbildningens lokala kursplan. Det 
är viktigt att kvalitetsarbetet harmoniseras och att de två kvalitetsprocesser som utbildningen 
ingår i, dvs. folkhögskolans kvalitetsarbete och fritidsledarskolornas kvalitetsarbete går att 
förena och bidrar till att utveckla utbildningens innehåll och struktur positivt. 

Fritidsledarutbildningen 

Fritidsledarutbildningen vid Värnamo Folkhögskola är en tvåårig eftergymnasial 
yrkesutbildning med Fritidsledarskolornas gemensamma utbildningsplan som grund för den 
lokala kursplanen. 

Utbildningen har en tydlig hälsoprofil där utgångspunkten är att deltagarna ska öka sitt 
medvetande kring begreppet hälsa både vad gäller sitt egna välbefinnande men också på vilket 
sätt de kan i sitt framtida yrke kunna påverka sin omgivning i en hälsofrämjande riktning. En 
viktig utgångspunkt för fritidsledarutbildningen är det salutogena perspektivet. 

Under sina två år på utbildningen kan deltagaren inrikta sig ytterligare mot egen vald 
inriktning genom att det erbjuds valbara kurser vid 6 olika perioder där de två huvudspåren är 
hälsa och värdegrundsarbete.  

Andel män/kvinnor bland deltagarna: Flu 1: 8 män/7 kvinnor, Flu 2: 10 män/6 kvinnor, Totalt: 
18 män/13 kvinnor 

Andel deltagare med annat modersmål än svenska:   

Genomsnittlig gruppstorlek: 15 

Behandlingspedagogutbildningen: 
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 Vid terminsstarten hösten 2016 kommer det att finnas det 19 deltagare i årskurs 1 och 
13 deltagare i årskurs 2. 

 Andelen män/kvinnor bland deltagarna ht16: 28 kvinnor och 4 män. Andelen män är 
1/8 (12,5 %) 

 Genomsnittlig gruppstorlek: Gruppstorleken ligger i snitt på 16 personer. 
 Andel deltagare som fullföljer utbildningen. Under 2016 har två deltagare avbrutit 

utbildningen 
 En äldre kvinna har slutat på grund av smärtproblematik 
 En ung man har uppmanats till studieavbrott för att ta itu med sina personliga problem. 
 Frånvaro. Tre deltagare i årskurs två har i enskilda ämnen haft en frånvaro nära 20 % 

och då fått kompletteringsuppgifter. 
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Textilakademin 

Textilakademin är en textil grundutbildning med bredd. Utbildningen är till för alla som vill 
fördjupa och utveckla sitt intresse för textila material och metoder. Man kan välja 1 årig 
grundutbildning, samt 2 påbyggnadsterminer, höst och vår. 

 
Ingående verksamheter:  
Textilakademin 1-årig grundutbildning  

Textil påbyggnadsutbildning 1 & 2 

 
Målsättning  
Utbildningens syfte är att bredda och fördjupa intresset för textil och det egna skapandet, för 
att ge behörighet för högre studier, samt förutsättningar för att starta eget företag. Målet är att 
öka insikten om ett hållbart samhälle och mindre miljöbelastning samt medvetandegöra den 
nationella och globala utvecklingen inom området textil och textila material.  
 
Utbildningen  
Utbildningen består av ett grundår och en påbyggnadsdel där man kan välja att läsa 
påbyggnadstermin 1 med fördjupning inom önskat område eller påbyggnadstermin 2 med 
fokus på portfolioarbete och ansökningar. Undervisningen innehåller teoretiska praktiska 
lektioner samt egna studier i våra verkstäder. Ämnena har varit sömnad, mönsterkonstruktion, 
vävning, fackteckning, färg & form, textiltryck, hattsömnad, textilkunskap och 
eventproduktion. Den sistnämnda kursen ledde till vårens slutprojekt, ”Modeveckan” på 
Textilakademin. Den pågick 23-28/5 och avslutades med Modevisning och utställning av årets 
arbeten.  
 
Praktik  
Under 3 veckor på vårterminen för år 1 och 3 veckor under hösten för år 2 var de studerande 
på praktik hos modedesigners, textilföretag, skräddare och i butiker med inriktning på textil 
och kläder i Sverige, men också utomlands.  
 
Temaveckor  
Flera veckor under året bryts den vanliga undervisningen och temaveckor genomförs. Under 
våren gavs t.ex. en temavecka i maskinstickning och underklädessömnad. Vi har också haft 
flera tillfällen med ”öppen verkstad” där deltagarna har kunnat arbeta igen sådant som 
missats.  
 
Resor och studiebesök  
Studieresor genomfördes under året till Textilhögskolan i Borås, Textilmuseet i Borås, 
Göteborg med besök på Tillskärarakademin samt Göteborgsoperans kostymateljé. 
Studiebesök har också gjorts på hemmaplan, t.ex. besökte vi Gislaveds konsthall samt 
Källemo och Vandalorum i Värnamo.  
 
Material, utrustning och lokaler  
Undervisningen bedrivs i salar på Bokullen samt Julias hus. Vi har haft besök på skolan av 
flera firmor som säljer materia såsom tyger och garn mm.  
 
PR, besöksdagar och öppet hus  
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För att marknadsföra Textilakademin har vi haft besöksdagar tillsammans med hela skolan 29-
30/4. Dessutom hade vi ett eget öppet hus på Textilakademin 16/3. Vi har även funnits med på 
mässor som Jobb-GPS i Värnamo och SYO-dag i Jönköping.  
 
Utställningar  
Utställningar med elevarbeten har visats i foajén på Bokullen. Under hösten har tvåorna 
arbetat med en utställning som kommer att visas på Gislaveds konsthall under april 2017.  
Ett samarbete med Värnamo kommun har också genomförts under hösten i form av ett 
skulpturprojekt. Värnamo kommuns skulpturer fick ”nya kläder” av Textilakademin.  
 
Deltagare Vårterminen 2016: 20 deltagare i år 1(19 kvinnor och 1 man) 4 deltagare i år 
2(kvinnor) Höstterminen 2016: 17 deltagare i år 1 (16 kvinnor och 1 man) 7 deltagare i år 2 (6 
kvinnor och 1 man). Avhopp: 1 deltagare i år 2 på höstterminen (personliga skäl) Våra 
deltagare har mycket god närvaro och är starkt studiemotiverade.  
 
Genomsnittlig gruppstorlek  
10st  
 
Personal  

Lärare: Lena Gunnarsson – kursföreståndare, klassföreståndare, sömnad, 
mönsterkonstruktion.  
Lena Mellergård – kursföreståndare, klassföreståndare, textila tekniker, färg och form, 
designdata  

Johanna Jeansson – vävning, textilkunskap.  

Inger Petersson – mönsterkonstruktion, sömnad  

Catarina Söder – fackteckning  

Julia Elstring Högberg – sömnad, mönsterkonstruktion, stilhistoria  
 
Till Textilakademin finns också knutet några gästlärare med speciell kompetens vilka kommer 
in under kortare perioder. Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning: 2  
 
Arbetsorganisation i arbetslaget  
Linjeföreståndare: LM, LG  
Klassföreståndare: LM, LG  
Praktiksamordnare: LM, LG  

Representant på SAMO: LM  

 

Arbetslag Administration och service 

Personer som ingår i arbetslaget inkl. arbetslagsledare: 
Anette Svensson (arbetslagsledare VT2016), Matilda Tingstedt, Maria Haglund 
(arbetslagsledare HT 2016) och Thorbjörn Bahn 

Arbetslag Kök och städ 

Personer som ingår i arbetslaget inkl. arbetslagsledare Stefa Iveljic: 
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Else-Marie Brodin, Kristina Damberg, Stefa Iveljic, Marielouise Karlsson, Marina Milisic, Gun 
Olofsson, Britt-Marie Rasmusen, Milivojka Zorkic och Daniela Suba  
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Deltagar- och kursstatistik 2016 

Slutförd utbildning: 

Allmän kurs: 

Antalet klarade behörigheter av de som avslutade sina studier: 21/26=81% 

Behandlingspedagogutbildningen: 

13 av 16 deltagare som påbörjade utbildningen har slutfört den = 81% 

Textilakademin: 

22 av 24 deltagare som påbörjade utbildningen slutförde den = 92 % 

Fritidsledarutbildningen: 

8 av 10 deltagare som påbörjade utbildningen slutförden den = 80% 

 

Avbrott/avhopp: 

Under vårterminen 2016 så gjorde 3 deltagare studieavbrott. 

Under höstterminen 2016 gjorde 20 deltagare studieavbrott. 

  
     

        

Genomförda kulturprogram 2016 
 

Datum Typ av kulturprogram Antal deltagare Varav kvinnor 
29/2 Teaterföreställning Romeo och 

Julia, etableringsklassen spelar för 
SFI i Jönköping 

60 25 

20/4 Firande av Världsbokdagen 
Läsfrämjande dag. Författarbesök, 
besök från stadsbiblioteket och 
sagomuseét 

200 120 

5/4 Musikquiz med Stubbe  150 70 
26/4 Musikunderhållning, Sjömannen 

och hans systrar 
150 80 

2/5 ”Zambiadag”, dans och 
föreläsningar om Zambia och 
integration 

200 120 

27/4 Biokväll på Cupolen Mamma Mia  30 18 
10/5  Teaterföreställning Genom tid och 

rum 
170 98 

11/5 Teaterföreställning Genom tid och 
rum 

100 60 
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11/5 Teaterföreställning genom tid och 
rum 

110 60 

21/5 Deltagande i  Karnevalståg 
 

15 10 

19/5 Teaterföreställning ”Den döda 
hjorten” (Tp/Ako) 

50 27 

27/5 Modevisning med textilakademin 150 80 
28/5 Modevisning med textilakademin 200 120 
2/6 Sommarmiddag 200 120 
7/9 Grillkväll med Varité  

 
150 80 

27/9 Kräftskiva med 
musikunderhållning Staffanz 

150 80 

24/9- Utställning Utsmyckning av den 
offentliga konsten (textil) 

200 120 

22/10 Jubileumsfest med underhållning 
av Bandet Bandet 

Våra deltagare ca 
140, totalt ca 300 

CA 170 

14/9 Filmkväll Grand Hotell Budapest 20 12 
9/11 Teaterföreställning på Spira 

”Genom tid och rum” 
90 60 

23/11 Föreläsning av Benny Åkerfeld om 
Romernas historia  

200 120 

    
5/12 Teaterföreställning, Fäboland. 

Samarrangemang med Rikteatern 
100 70 

7/12 Biokväll med Cupolen ”Ett öga 
rött” 

20 10 

15/12 Sjungande insamling till 
musikhjälpen  

15 6 

20/12 Julmiddag och show ”En glittrig 
jävla jul” (Flu 2) 

CA 200 120 

SUMMA EVENEMANG: 25 ST CA 3030  
 

Profileringsarbete 
Under 2016 har profileringsarbetet fortsatt på Värnamo folkhögskola. Bland annat har 
samtliga skolans arbetslag har satt upp ett eget hälsomål med tillhörande handlingsplan. 
Folkhälsoprofilen har kommunicerats externt vid bland annat besöksdagar och i aktuell 
utbildningskatalog som både finns tryckt och i digitalt format på skolans webbplats. Vi har 
arbetat fram en verksamhetsidén för Värnamo folkhögskola där hälsoprofilen är en viktig del. 
Verksamhetsidén kommer att finnas i tryck form från 2017. Kanske allra viktigast har 
genomförande av ett stort antal utbildningsövergripande kurser med ett brett hälsotema under 
ca 10 fredagsförmiddagar i period 1. Tvärgruppsformen i sig ger nya kontaktytor och skapar 
en än bättre sammanhållning på skolan. De utbildningsövergripande kurser utvärderades av 
deltagare och personal. Utvärderingen visar på kurserna uppfattats mycket positivt. Vi har 
också genomfört tre stycken må-bra-dagar under 2016 varav deltagarrådet ansvarade för den 
vi hade i juni månad. Vi har också i valet av schemabrytande föreläsningar och 
kulturevenemang försökt att anknyta till vår hälsoprofil tydligare. En stor poäng i dessa var att 
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deltagare från olika klasser och utbildningar blandades och att personal deltog eller 
arrangerade aktiviteter i stor utsträckning. 

På samtliga profiler på vår allmänna kurs ingår numera idrott och hälsa och inom ramen för 
etableringskursen har vi också infört obligatoriska veckopass med idrott och hälsa utöver 
valbara sådana. Kurator, specialpedagog och/eller klassföreståndare har genomfört 
hälsosamtal med samtliga deltagare och våra screeningtester för att kunna erbjuda deltagarna 
relevant stöd har intensifierats. Mätningar krig läsförståelse har varit en viktig del av detta. 
Under vecka 40 arrangerades SMART-vecka där näringsriktig, ekologisk och hållbart 
producerad mat stod i fokus. Under denna vecka erbjöds föreläsningen kring ekomat, vi vägde 
matsvinnet, i samtliga utbildningar fokuserades på dessa frågor.  

På personalsidan har vi arbetat intensivt för att förbättra arbetsmiljön och minska ohälsotal. 
Samtliga medarbetare är indelade i fem grupper med olika ansvar för att arbeta med 
hälsoprofilen (må-bra-dagar och personalsociala aktiviteter). Uppstarten av läsåret 2016-17 
genomfördes på Badhotellet i Tranås med tid för rörelse och teambuildning. En hälsocoach 
har knutits till personalen från oktober 2016 som håller i hälsoföreläsningar, praktiska pass, 
skickar hälsotips löpande och erbjuder tider för hälsosamtal. Slutligen har skolan under 
senhösten investerat i utegym, uteklassrum och i den övriga utemiljön för att kunna erbjuda en 
ännu fler möjligheter till rörelse och aktiviteter i utemiljön.   

Sammanfattningsvis har flera steg för en tydligare profilering tagits under 2016. 
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Ekonomisk redovisning 

 
VÄRNAMO FOLKHGSKOLA, RE 601 

   Utfall 31/12-2016 
      

       KOSTNADSSLAG BUDGET BOKSLUT Statsbidrag 2016 

       

 
 2016 

               
2016 

 
Folkbildningsrådet 

       Personalkostn. Inkl soc avg -20 204 -19 914 Grundbidrag 
 

 680 000 

42,63% 
  

Språkschablon 
  

        28 800 

   
Utveckling & Profilering       300 000 

Övriga personalkostnader      -255      -263 
   

       

   
Volymbidrag 

 
   8 575 300 

Externa kostnader ktogrp 5-8   -4 212   -5 428 
Extra      
förstärkningsbidrag 

  
   1 531 837 

   
Extra veckor     1 348 563  

Finansiellt mål           0           0 Etableringskurs 
  

   2 062 000 

   
Totalt  FBR                14 526 500                                   10 675070 

Internhyra inkl värme o el, IT   -8 107   -8 525 
    

   
Skolverket                19 000 

Övriga interna kostnader inkl 
avskrivningar   -2 490  -2 739 Projekt Zambia   208 000 

                                         
SUMMA KOSTNADER -35 268 -36 869 Specialped. Skolmyndigheten  SPSM 

       
   

Totalt SPSM 
 

   1 579 000 

Regionens bidrag 15 154 15 154  Smf 
   Extra förvalt. bidrag          0                  0 

    Statsbidrag 15 538 16 321 Totalt statsbidrag 
 

16 321 000 

       Utomlänselever      700      725 
    

       Elevintäkter (kost, logi, vandr. mm   3 596   4 700 
    

       Övriga bidrag o intäkter      200      189 
    

       SUMMA INTÄKTER  35 268 37 089 
     

 
 
 
 

      
       NETTO 220 tkr 
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Grundvillkoren för statsbidragsberättigad verksamhet 

Verksamhetsplan 2017 
Värnamo folkhögskola är en del av Region Jönköpings län och använder sig av balanserat 
styrkort i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Nedan följer vår verksamhetsplan 2017 utifrån 
de fem perspektiv som vi ser på vår verksamhet igenom; kundperspektiv, processperspektiv, 
medarbetarperspektiv, ekonomiperspektiv och förnyelseperspektiv. För 2017 har stora 
förändringar skett. Den viktigaste är antalet mål reducerat från 37 till 10. Ett arbete som gjort i 
skolans lednings- och samordningsgrupp (SAMO) där samtliga arbetslag har en representant. 
Från och med 2017 så kommer kvalitets- och utvecklingsarbetet att följas upp i Stratsys. 

 

Kundperspektiv 

Styrkort 2017 
  

Strategiskt mål Mått Målvärde 
Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med 
hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 
arbetsmarknadens behov 

Sökande per utbildningsplats - 
könsuppdelas (kvinnor/män/övriga) 

≥2,0 

Andel nöjda deltagare - könsuppdelas 
(kvinnor/män/övriga) 

≥80 % 

  

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde 
Samtliga deltagare ska veta om vad som de kan 
förvänta sig av den utbildning de studerar och vad 
som är slutmålet med respektive utbildning 

Andel utbildningar som har en tydlig 
utbildningsplan där mål, innehåll för och 
antagningskriterier framgår 

100% 

      

      

Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde 
Deltagarna får det stöd de behöver för att kunna 
slutföra sin utbildning 

Andel deltagare i behov av särskilt stöd 
som har en pedagogisk plan som de själva 
är med och skapar 

Mäts under 
2017 

      

      

  

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen 
AKTIVITET - vad ska göras? Resultat - vad 

ska aktiviteten 
ge? 

Mål - vilket mål 
ska resultatet 
stödja? 

Klardatum Ansvarig 

Samtliga kurser på varje 
utbildning ska utvärderas med 
gemensamma enkätfrågor 

Än fler nöjda 
deltagare och ökad 
utbildningskvalitet 

Deltagarna får det 
stöd de behöver för 
att kunna slutföra 
sin utbildning 

2017-12-31 Samtliga 
kursföreståndare (rektor 
följer upp) 

Utbildningsråd skapas för 
behandlingspedagogutbildningen 

Ökad möjlighet att 
påverka 
utbildningen för 
deltagare och 
branschförträdare 

Ett attraktivt och 
framtidsinriktat 
utbildningsutbud 
med hög kvalitet, 
anpassat efter 
befolkningens och 

2017-12-31 Kursföreståndare BP 
samt arbetslagsledare 
FLU/BP 
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arbetsmarknadens 
behov 

Resultatet från deltagarenkät och 
kursenkät används i arbetslagens 
kvalitet- och utvecklingsarbete 

Ökad möjlighet att 
påverka 
utbildningen för 
deltagare och ökad 
utbildningskvalitet 

Ett attraktivt och 
framtidsinriktat 
utbildningsutbud 
med hög kvalitet, 
anpassat efter 
befolkningens och 
arbetsmarknadens 
behov 

2017-12-31 Samtliga 
kursföreståndare (rektor 
följer upp) 

Likabehandlingsplanen revideras 
varje år och tryggheten på skolan 
följs upp i deltagarenkäten 2 
gånger per år (elevrådet 
medverkar i detta) 

Trygga deltagare 
och nöjda 
deltagare 

Deltagarna får det 
stöd de behöver för 
att kunna slutföra 
sin utbildning 

2017-12-31 Likabehandlingsgruppen 
(kurator, specialpedagog 
mm) 

Kedjan från hälsosamtal, 
registrering av 
funktionsnedsättning, ansökan 
SPSM, åtgärdsplan, uppföljning 
förtydligas 

Deltagarna får det 
stöd de behöver 
för att klara 
utbildningsmålen 

Deltagarna får det 
stöd de behöver för 
att kunna slutföra 
sin utbildning 

2017-12-31 Rektor, ersättare rektor, 
specialpedagog, kurator 
och kursföreståndare 
mm 

En stödgrupp skapas med ett 
tydligt arbetssätt 

Deltagarna får det 
stöd de behöver 
för att klara 
utbildningsmålen 

Deltagarna får det 
stöd de behöver för 
att kunna slutföra 
sin utbildning 

2017-12-31 Rektor, ersättare rektor, 
specialpedagog, kurator 
och kursföreståndare 
mm 

Ny frånvaropolicy införs och 
anpassas efter 
behov/förutsättningar i de olika 
arbetslagen. Viktigt är att policyn 
följs till punkt och pricka. 

Deltagarna får det 
stöd de behöver 
för att kunna 
slutföra sin 
utbildning 

Deltagarna får det 
stöd de behöver för 
att kunna slutföra 
sin utbildning 

2017-12-31 Samtliga 
kursföreståndare 

Schoolsoft används av samtliga 
pedagoger för ökad tydlighet hur 
man som deltagare ligger till med 
inlämningar, frånvaro mm 

Deltagarna får det 
stöd de behöver 
för att kunna 
slutföra sin 
utbildning 

Deltagarna får det 
stöd de behöver för 
att kunna slutföra 
sin utbildning 

2017-12-31 Samtliga 
kursföreståndare 

Mätning av andel deltagare på 
behandlingspedagogutbildningen 
samt fritidsledarutbildningen som 
har relevant sysselsättning sex 
månader efter avslutad utbildning 

Signal om 
utbildningarna är 
relevanta för 
befolkningens och 
arbetsmarknadens 
behov 

Ett attraktivt och 
framtidsinriktat 
utbildningsutbud 
med hög kvalitet, 
anpassat efter 
befolkningens och 
arbetsmarknadens 
behov 

2017-12-31 Kursföreståndare BP 
och FLU 

Samtliga utbildningar skapar eller 
reviderar en gällande 
utbildningsplan 

Deltagarna har rätt 
att veta vad som 
ingår i utbildningen 
och vad slutmålen 
är 

Samtliga deltagare 
ska veta om vad 
som de kan 
förvänta sig av den 
utbildning de 
studerar och vad 
som är slutmålet 
med respektive 
utbildning 

2017-12-31 Kursföreståndarna 
(rektor följer upp) 

 

Processperspektiv 

Styrkort 2017 
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 
Eleverna ska slutföra 
sin utbildning 

Utbildningsinnehåll anpassat 
till elevens behov 

Andel deltagare som slutför kurs inom 
folkhögskolan - könsuppdelas 
(kvinnor/män/övriga) 

≥85% 
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Styrkort 2017 
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 
Kostnadseffektiv 
upphandling 

Rätt beteende Avtalstrohet inköp ≥90 

Hållbar miljöutveckling       

  

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde 
Ett aktivt kvalitets- och utvecklingsarbete bedrivs 
såväl på en övergripande nivå samt i varje enskilt 
arbetslag på Värnamo folkhögskola 

Andel av arbetslagen (samt SAMO på en 
övergripande nivå) som har arbetat fram 
egna mål, mått och aktiviteter som följs upp 
och sammanställs på kalenderår och läsår 

100% 

      

      

Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde 
Deltagares kunskapsutveckling ska kunna följas Andel utbildningar som skapat sig underlag 

för att kunna följa samtliga deltagares 
kunskapsutveckling 

Mäts under 
2017 

      

  

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen 
AKTIVITET - vad ska 
göras? 

Resultat - vad ska 
aktiviteten ge? 

Mål - vilket mål 
ska resultatet 
stödja? 

Klardatum Ansvarig 

Arbeta aktivt med att minska 
matsvinnet (från 
produktionskök) och öka 
materialåtervinningen, t ex 
med förbättrade rutiner och 
kommunikation som 
underlättar enkel och effektiv 
avfallssortering 

Ett minskat matsvinn 
från föregående år 

Minska matsvinnet 
genom klok 
resurshushållning i 
livsmedelskedjan 

    

Ta fram handlingsplan med 
åtgärder för att nå den höjda 
målsättningen för andel 
inköpta ekologiska livsmedel 
av total livsmedelskostnad 
under 2015-2016 

Konkreta åtgärder för 
att öka den ekologiska 
andelen livsmedel 

Servera mat med 
ökad andel 
ekologiska 
livsmedel, både 
avseende volym och 
kostnad 

    

Vidta åtgärder för ökad 
avtalstrohet såsom ökat antal 
avtalsleverantörer, rensning i 
databasen, 
informationsinsatser, i nära 
samarbete med Inköp och 
verksamheterna 

Konkreta åtgärder för 
att öka avstalstroheten 

Kostnadseffektiv 
upphandling 

    

Säkerställande av egenkontroll 
inom Risk, säkerhet och miljö 
(fd LG1) 

Checklista genomförd, 
status uppdaterad, 
kommenterad och 
signerad 

      

Resultatuppföljning Miljö 
(tertial 1) 

Resultatuppföljning 
ifylld 

Hållbar 
miljöutveckling 

    

Resultatuppföljning Miljö 
(tertial 2) 

Resultatuppföljning 
ifylld 

Hållbar 
miljöutveckling 

    

Säkerställande av egenkontroll Checklista genomförd,       
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inom Risk, säkerhet och miljö 
(fd LG2) 

status uppdaterad, 
kommenterad och 
signerad 

Resultatuppföljning Miljö 
(tertial 3) 

Resultatuppföljning 
ifylld 

Hållbar 
miljöutveckling 

    

Skapa en handlingsplan med 
aktiviteter i syfte att öka 
materialåtervinningen genom 
dialog mellan MTS, kök och 
vaktmästeri 

Ökad 
materialåtervinning 

Hållbar 
miljöutveckling 

2017-12-31 Miljöansvarig 

Vid personal-kickoff följa upp 
föregående läsårs kvalitet och 
utvecklingsarbete samt skapa 
och sätta nya mål med 
tillhörande handlingsplaner i 
varje arbetslag 

Levande 
utvecklingsarbete i 
varje arbetslag med en 
röd tråd från 
myndighet, huvudman, 
verksamhetsområde, 
verksamhetschef, 
arbetslag till enskild 
medarbetare 

Ett aktivt kvalitets- 
och 
utvecklingsarbete 
bedrivs såväl på en 
övergripande nivå 
samt i varje enskilt 
arbetslag på 
Värnamo 
folkhögskola 

2017-12-31 Rektor och 
arbetslagsledare 
(SAMO) 

Verksamhetsspecifika mål och 
mått förankras via SAMO 
och medlemmar i SAMO 
medverkar vid 
verksamhetsdialoger kring det 
balanserade styrkortet. 

Levande 
utvecklingsarbete i 
varje arbetslag med en 
röd tråd från 
myndighet, huvudman, 
verksamhetsområde, 
verksamhetschef, 
arbetslag till enskild 
medarbetare 

Ett aktivt kvalitets- 
och 
utvecklingsarbete 
bedrivs såväl på en 
övergripande nivå 
samt i varje enskilt 
arbetslag på 
Värnamo 
folkhögskola 

2017-12-31 Rektor och 
arbetslagsledare 
(SAMO) 

Använda poolbil istället för 
privatbil samt uppmuntra till 
användning av mer 
kollektivtrafik. Bakgrund: under 
2014 ökade den privata 
bilkörningen med 50 %. 

Minska 
koldioxidutsläppen 

Hållbar 
miljöutveckling 

2017-12-31 Rektor och 
miljöansvarig 

Lärandefestival med goda 
exempel ska genomföras 

Föra vidare goda 
exempel 

Ett aktivt kvalitets- 
och 
utvecklingsarbete 
bedrivs såväl på en 
övergripande nivå 
samt i varje enskilt 
arbetslag på 
Värnamo 
folkhögskola 

2017-12-31 Rektor 

Huvudskyddsombud med som 
deltagare vid ledningens 
genomgång mm 

Minskade risker och 
ständiga förbättringar - 
ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Hållbar 
miljöutveckling 

2017-12-31 Rektor, miljöansvarig 
och 
huvudskyddsombud 

Samtliga arbetslag ska ta fram 
ett arbetssätt för att deltagares 
kunskapsutveckling ska kunna 
följas 

Fler fullföljer studierna 
med goda resultat 

Deltagares 
kunskapsutveckling 
ska kunna följas 

2017-12-31 Kursansvariga 

Skapa/uppdatera 
handlingsplan för att öka 
läsförmågan bland skolans 
deltagare 

Fler fullföljer studierna 
med goda resultat 

Eleverna ska 
slutföra sin 
utbildning 

2017-12-31 Läsfrämjandegruppen 

Alla lärare får utbildning i 
att använda Schoolsoft för att 
kunna följa deltagarnas 
kunskapsutveckling 

Fler fullföljer studierna 
med goda resultat 

Deltagares 
kunskapsutveckling 
ska kunna följas 

2017-12-31 IT-ansvariga 
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Medarbetarperspektiv 

Styrkort 2017 
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 
Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare 

Attraktiv arbetsplats Andel medarbetarsamtal ≥90 procent 

Andel med dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan 

≥90 procent 

Andel sjukfrånvaro ≤3,5 procent 
(kvinnor ≤3,7% 
och män ≤2,3%) 

  

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde 
Samtliga medarbetare ska ha tillgång till information om de 
rättigheter och skyldigheter som finns som medarbetare i 
region Jönköpings län i allmänhet och specifikt på Värnamo 
Folkhögskola 

Andel medarbetare som har 
tillgång till regionnätet 

100% 

   

      

Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde 
Relevanta aktuella kompetensutvecklingsplaner som 
genomförs för samtliga medarbetare 

Andel 
komptensutvecklingsaktiviteter 
som genomförts 

Mäts under 
2017 

      

  

Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen 
AKTIVITET - vad ska 
göras? 

Resultat - vad ska 
aktiviteten ge? 

Mål - vilket mål ska 
resultatet stödja? 

Klardatu
m 

Ansvarig 

          
          
          

Levande och individuell 
kompetensutvecklingspla
n görs av chef, 
medarbetare och 
förankras i arbetslaget 

Aktuell och relevant 
kompetensutvecklingspla
n som kan följas 

Relevanta aktuella 
kompetensutvecklingsplane
r som genomförs för 
samtliga medarbetare 

2017-12-31 Rektor, 
sercvicechef  oc
h 
arbetslagsledare 

Kollegial handledning 
med lektionsbesök 
genomförs under läsåret 
(sker i arbetslaget) 

Intern 
kompetensutveckling, 
feedback och lärande av 
goda exempel 

Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare 

2017-12-31 Samtlig 
pedagogisk 
personal 

Formulera och förankra 
Värnamo Folkhögskolas 
koncept 

Förstå allas roll i att nå 
vår vision samt lättare ta 
ställning till vilket håll 
skolan ska i framtiden 

Samtliga medarbetare ska 
ha tillgång till information 
om de rättigheter och 
skyldigheter som finns som 
medarbetare i region 
Jönköpings län i allmänhet 
och specifikt på Värnamo 
Folkhögskola 

2017-12-31 Rektor och 
SAMO 

Genomförande 
av Medarbetarenkät 

Delaktiga, kompetenta 
och friska medarbetare 
samt tydlig organisation 

Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare 

2017-12-31 Rektor och 
servicechef 

IT-investering för bättre 
internteaccess samt 
tillgång till regionnätet och 

Tillgång till regionnätet för 
samtliga medarbetare 

Samtliga medarbetare ska 
ha tillgång till information 
om de rättigheter och 

2017-12-31 IT-ansvariga och 
rektor 
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drift via IT-enheten skyldigheter som finns som 
medarbetare i region 
Jönköpings län i allmänhet 
och specifikt på Värnamo 
Folkhögskola 

Överföring och 
strukturering av 
information som tidigare 
funnits på FC till 
Schoolsoft eller 
regionnätet 

Tillgång till regionnätet för 
samtliga medarbetare 

Samtliga medarbetare ska 
ha tillgång till information 
om de rättigheter och 
skyldigheter som finns som 
medarbetare i region 
Jönköpings län i allmänhet 
och specifikt på Värnamo 
Folkhögskola 

    

Regelbundna träffar i 
pedagogiska rådet som 
utgår från aktuell 
forskning och 
verksamhetens behov 

Pedagogisk utveckling 
och förbättrade resultat 

Relevanta aktuella 
kompetensutvecklingsplane
r som genomförs för 
samtliga medarbetare 

2017-12-31 Rektor och 
specialpedagog 

Pedagogiskt aktuellt 
innehåll på studiedagar 

Pedagogisk utveckling 
och förbättrade resultat 

Relevanta aktuella 
kompetensutvecklingsplane
r som genomförs för 
samtliga medarbetare 

2017-12-31 Rektor 

Sjukfrånvaron och 
frisknärvaron gås igenom 
på SVG varje månad och 
adekvata åtgärder sätts in 
tidigt för att förebygga 
ohälsa 

Friska medarbetare som 
trivs 

Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare 

2017-12-31 Rektor, 
servicechef 

Genomföra handlingsplan 
utifrån enkäten 
Medarbetarskap och 
säkerhet 

Friska medarbetare som 
trivs 

Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare 

2017-12-31 Rektor, 
servicechef 

 

Ekonomiperspektiv 

Styrkort 2017 
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 
Verksamheten ska 
kännetecknas av en god 
hushållning av resurser på 
såväl kort som lång sikt 

Organisationsutveckling för 
ökad produktion och 
effektivitet 

Ekonomi i balans Nettokostnaden per 
verksamhetsområde ska inte 
överstiga budget 

Kunskap om prestations- och 
kostnadsutfall 

  

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde 
Nya intäktskällor ska utvecklas samtidigt som vi ska se 
över möjligheten att öka intäkterna från redan befintliga 
intäktskällor 

Ökad nivå på 
intäkter utifrån 2016 
års siffror 

Ökning 

      

      

Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde 
Det ska finnas en medvetenhet och engagemang kring 
ekonomin hos de anställda 

Antal aktiviteter som 
genomförts under 
året för att stödja 
målets inriktning  

≥3 
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Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen 
AKTIVITET - vad ska 
göras? 

Resultat - vad ska 
aktiviteten ge? 

Mål - vilket 
mål ska 
resultatet 
stödja? 

Klardatum Ansvarig 

Ekonomiinformation till all 
personal varje månad (utom 
juniuppföljning) via APT, 
måndagsmöten, SVG och 
informationsmail från rektor 

Organisationsutveckling 
för ökad produktion och 
effektivitet 

Det ska finnas en 
medvetenhet och 
engagemang 
kring ekonomin 
hos de anställda 

2017-12-31 Rektor och 
servicechef 

Budgetuppfölningsupplägg 
tydligare och mer pedagogiskt 
(man ska lättare kunna se de 
poster som man själv kan 
påverka samt kunna se utfallet i 
en delverksamhet) 

Kunskap om prestations- 
och kostnadsutfall 

Det ska finnas en 
medvetenhet och 
engagemang 
kring ekonomin 
hos de anställda 

2017-12-31 Rektor och 
servicechef samt 
ekonomistöd från 
verksamhetsområdet 

Budgetuppföljningsdagar per 
tertial på skolan med tid för 
varje budgetansvarig - i detta 
ingår också inköp utanför avtal 

Kunskap om prestations- 
och kostnadsutfall 

Det ska finnas en 
medvetenhet och 
engagemang 
kring ekonomin 
hos de anställda 

2017-12-31 Rektor, servicechef 
samt ekonomistöd från 
verksamhetsområdet 

Se över möjlighet att skapa nya 
intäktskällor och/eller öka de 
befintliga 

Fler internatplatser Nya intäktskällor 
ska utvecklas 
samtidigt som vi 
ska se över 
möjligheten att 
öka intäkterna 
från redan 
befintliga 
intäktskällor 

2017-12-31 Rektor 

  

Förnyelseperspektiv 

Styrkort 2017 
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde 
Organisation och 
medarbetare som utvecklas 
i takt med nya krav 

Kompetensutveckling av personal för 
att möta framtida krav och kvalitet i 
skolan 

Lärartäthet - antal årstjänster 
per 1000 deltagarveckor 

≥1,8 

  

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde 
      

      

      

Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde 
Det unika med folkhögskola som utbildningsform ska stärkas Antal aktiviteter som 

genomförtsm under året för att 
stödja målets inriktning  

≥4 

Folkhälsoprofileringen ska stärkas både övergripande och i varje 
enskild utbildning 

Antal aktiviteter som 
genomförtsm under året för att 
stödja målets inriktning  

≥2 
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Handlingsplan med aktiviteter för att nå målen 
AKTIVITET - vad ska 
göras? 

Resultat - vad 
ska aktiviteten 
ge? 

Mål - vilket mål ska 
resultatet stödja? 

Klardatum Ansvarig 

Samtliga utbildningsarbetslag får 
mål från rektor att konkretisera 
och realisera gällande införande 
av tydligt folkhälsoinslag 

Fler aktivt sökande 
deltagare och en 
förbättrad folkhälsa 

Folkhälsoprofileringen ska 
stärkas både övergripande 
och i varje enskild 
utbildning 

2017-12-31 Rektor och 
kursansvariga 

Plan för stärkt 
folkhälsoprofilering tas fram av 
beredningsgrupp 

Fler aktivt sökande 
deltagare och en 
förbättrad folkhälsa 

Folkhälsoprofileringen ska 
stärkas både övergripande 
och i varje enskild 
utbildning 

2017-12-31 Samtliga 

Tre fasta må-bra-dagar per läsår 
ska genomföras (varav 
deltagarna ansvarar för 
den sista) 

Fler aktivt sökande 
deltagare och en 
förbättrad folkhälsa 

Folkhälsoprofileringen ska 
stärkas både övergripande 
och i varje enskild 
utbildning 

2017-12-31 Utsedda 
aktivitetsgrupper 

Utbildningsövergripande kurser 
med folkhälsoanknytning ska 
genomföras som ett obligatoriskt 
inslag 

Fler aktivt sökande 
deltagare och en 
förbättrad folkhälsa 

Folkhälsoprofileringen ska 
stärkas både övergripande 
och i varje enskild 
utbildning 

2017-12-31 Ersättare rektor 

Planera in studiedag med 
folkhälsopedagogik och lärande 
samtal kring det unika med 
folkhögskola som 
utbildningsform 

Stärka vår identitet 
som folkhögskola 
som alternativ 

Det unika med 
folkhögskola som 
utbildningsform ska 
stärkas 

2017-12-31 Rektor 

Erbjuda nyanställda kurs i 
folkhögskolans idé och 
pedagogik i Linköping samt dag 
för nyanställda på folkhögskolor 
inom F-län 

Stärka vår identitet 
som folkhögskola 
som alternativ 

Det unika med 
folkhögskola som 
utbildningsform ska 
stärkas 

2017-12-31 Rektor 

Genomföra projekt för att starta 
snabbspår för utländska 
akademiker inom bristyrken (inkl 
läkare) 

Bidra att lösa delar 
av huvudmannens 
utbildningsbehov 

Organisation och 
medarbetare som 
utvecklas i takt med nya 
krav 

2017-12-31 Rektor 

  

Redovisning av kvalitetsarbetet 
Kvalitetsarbetet på Värnamo folkhögskola bedrivs på flera olika nivåer. Som en del av Region 
Jönköpings län använder vi oss av balanserat styrkort för att mäta måluppfyllelse inom fem 
olika perspektiv; kundperspektiv, processperspektiv, medarbetarperspektiv, 
ekonomiperspektiv och förnyelseperspektiv. En del av måluppfyllelsen finns nedan redovisat i 
den årliga rapport som går till regionledningen. Då används skalan: 

Värdering av mål:   ej uppfyllt   delvis uppfyllt   uppfyllt 

Värdering av aktivitet:   ej genomförd   delvis genomförd   genomförd 

 

I ovanstående kvalitetsystem bygger vi in så mycket som möjligt av både det som regionen 
som huvudman intresserar sig för, det som folkbildningsrådet kräver och det som vi själva vill 
uppmärkamma. Inte så sällan sammanfaller dessa bitar. Vår stora deltagarenkät som 
genomförs två gånger om året är ett viktigt kvalitets- och utvecklingsinstrument. På en av våra 
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utbildningar finns ett utbildningsråd med representanter både från skolledning, lärarkår, 
deltagarna och från branschen. Det är ett mycket bra sätt att utveckla utbildningen 
kontinuerligt. Det viktigaste är dock det som sker i det dagliga arbetet där små 
undervisningsgrupper, hög lärartäthet, en syn på deltagarna som aktiva subjekt möjliggör ett 
stort mått av direktinflytande.  

Nätverk för kvalitetsutveckling 

Utveckling av olika nätverk och yrkesråd prioriteras på skolan.  
 Fritidsledarskolornas förening 
 Balsam (nätverk för behandlings- och socialpedagogutbildningar) 
 BAS-linjens nätverk 
 SYV-nätverk (studie- och yrkesvägledare) 
 Utbildningsråd inom fritidsledarutbildningen 
 Kvalitetsutvecklingsgrupp inom fritidsledarskolorna 
 Olika rektorsnätverk (offentligägda folkhögskolor i landet, länets folkhögskolor, 

rektorsfortbildningsgrupp) 
 

Utöver detta så har också vi valt att demokratisera beslutsprocessen inom personalen så att ett 
stort mått av medarbetarinflytande vad gäller att förbereda stora viktiga beslut görs via 
arbetsplatsträffarna. Då har vi inte kommit in på det formaliserade deltagarinflytandet som 
finns genom deltagarråd, studerandeskyddsombud, mat-, miljö- och städråd, kultur- och 
biblioteksråd samt idrott- och hälsoråd. Deltagarna har också representation i skolans 
samverkansgrupp (delar av mötet). Särskilda träffar med rektor och alla deltagare har också 
genomförts med möjlighet att ställa och få svar på frågor. 

Utöver detta så finns ett aktivt utvecklingsarbete som utgår från samtliga skolans sju arbetslag 
där upp till fem mål sätts med tillhörande handlingsplan. För samtliga arbetslag gäller att ett 
mål ska vara relaterat till skolans folkhälsoprofil, för de pedagogiska arbetslagen gäller att det 
också ska finnas mål relaterat till deltagares kunskapsutveckling och att deltagare slutför sin 
utbildning (kan genomföras genom exempelvis flexibelt lärande och läsfrämjande åtgärder). 
Slutligen ska våra yrkesutbildningar också ha mål kopplat till att våra deltagare får relevant 
arbete efter avslutad utbildning. 

 

Kundperspektivet 

Mått - övergripande Målvärde Status 
(ack) 

Status 
prognos 

Ansvarig 

Antal sökande per 
utbildningsplats 

≥2,0 sökande 
per 
utbildningsplats 

2,2 
sökande 
per 
plats 

På grund av svårighet att få 
fram statistiken i det nya 
programmet Schoolsoft så 
kommer vi att behöver räkna 
samtliga ansökningar manuellt. 
Viss osäkerhet finns därför 
gällande antagningssiffrorna. EE 
6/9-2016 
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Andel nöjda elever ≥80 procent 96 % 

 

Totalt på de två enkäterna är 243 
av 254 svarande nöjda= 96 % 

Vårterminens enkät genomfördes 
skiftet maj/juni och visade på en 
total deltagarnöjdhet på 96 %. 
Antal svarande var 126 
deltagare.  Enkäten genomfördes 
inte på etableringskursen. 
Andelen svarande var 68 % 
(126/185) varav 64 kvinnor och 
61 män och en person som inte 
angav könstillhörighet.  EE 8/6-
2016 

Höstterminens enkät 
genomfördes i skiftet 
november/december visade på 
en deltagarnöjdhet på drygt 95%. 
Antal svarande var 131 av 195 
deltagare (svarsfrekvens: 67 %). 
Av de svarande var 63 kvinnor 
och 67 män, 1 svarande angav 
inte könstillhörighet. EE 27/12-
2016. 

  

 - andel nöjda 
elever/kvinnor 

   98 % 

 

Totalt: 125 av 127 svarande 
kvinnor är nöjda =98% 

VT 2016: Av kvinnorna är 63/64 
nöjda=98% 

HT 2016: Av kvinnorna är 62/63 
nöjda=98% 

  

 - andel nöjda elever/män    93 % Totalt: 118 av 127 svarande män 

är nöjda = 93%  

VT 2016: Av männen så är 56/60 
nöjda=93% 

HT 2016: Av männen så är 62/67 
nöjda=93% 

  

Andel elever/deltagare 
med relevant arbete eller 
utbildning efter avslutad 
yrkesutbildning 

(UoK - eget mått) 

(inget mål 
2015) 

83% 

 

Totalt för 
behandlingspedagogutbildningen 
och fritidsledarutbildningen så har 
20 av 24 deltagare relevant 
arbete sex månader efter 
avslutad utbildning =83%. 

Från FLU avgångsklass juni 2015 
(2016 års siffror inte färdiga 
förrän 1/2 2017) så gick 10 
deltagare ut. 8 har relevant arbete 
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efter avslutad utbildning, 1 har 
icke relevant arbete och en 
saknade arbete. Totalt 80% 
relevant arbete 6 månader efter 
avslutad utbildning. 

Från BP avgångsklass juni 2016 
så gick 14 deltagare ut. 12 har 
relevant arbete, 1 har icke 
relevant arbete och en har inte 
examensbevis då 
examensarbetet för närvarande 
inte är färdigt. Totalt 87,5% har 
relevant arbete sex månader efter 
avslutad utbildning. EE 2/1-2017 

Mått - 
verksamhetsspecifika 

Målvärde Status 
(ack) 

Status 
prognos 

Ansvarig 

Andel nöjda deltagare (3-
5 på enkät som fylls i 2 
gånger per läsår) 

90 % 96 % 

 

Målet med råge uppnått 

  

Antal sökande per 
utbildningsplats 

3,0 per plats 2,2 

På grund av svårighet att få 
fram statistiken i det nya 
programmet Schoolsoft så 
kommer vi att behöver räkna 
samtliga ansökningar manuellt. 
Viss osäkerhet finns därför 
gällande nedanstående siffror EE 
6/9-2016 

300 sökande till 138 platser=2,2 
sökande per plats (113 män och 
187 kvinnor) 

Ovanstående visar ett minskat 
söktryck jämfört med föregående 
år. Ett minskat söktryck gäller 
generellt länets folkhögskolor. 
Därutöver har sökande per plats 
minskat då antalet erbjudna 
platser ökat. EE 13/1-17. 

  

Antal forum för 
deltagarinflytande 

4 5 

Uppstart för deltagarrådet 
sker onsdag 7:e september med 
stöd av rektor och studie- och 
yrkesvägledare. EE 6/9-2016. 

  

Andel deltagare på våra 
yrkesutbildningar med 
relevant arbete sex 
månader efter avslutad 
utbildning 

80 % 83 % 

 

Totalt för 
behandlingspedagogutbildningen 
och fritidsledarutbildningen så har 
20 av 24 deltagare relevant 
arbete sex månader efter 
avslutad utbildning =83%. 

Från FLU avgångsklass juni 2016 
91% relevant arbete sex månader 
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efter avslutad utbildning 

Från BP avgångsklass juni 2016 
så gick 14 deltagare ut. 12 har 
relevant arbete, 1 har icke 
relevant arbete och en har inte 
examensbevis då 
examensarbetet för närvarande 
inte är färdigt. Totalt 87,5% har 
relevant arbete sex månader efter 
avslutad utbildning. EE 2/1-2017 

Samtliga utbildningar har 
fler än 2,0 sökande per 
plats. 

100 % 50 % 

På grund av svårighet att få 
fram statistiken i det nya 
programmet Schoolsoft så 
kommer vi att behöver räkna 
samtliga ansökningar 
manuellt. Viss osäkerhet finns 
därför gällande nedanstående 
siffror EE 6/9-2016 

Fritidsledarutbildningen: 57 
sökande på 17 platser=3,4 
sökande per plats (30 män och 
27 kvinnor) 

Behandlingspedagogutbildningen: 
88 sökande på 17 platser=5,2 
sökande per plats (17 män och 
71 kvinnor) 

Textilakademin: 42 sökande till 24 
platser=1,8 sökande per plats (3 
män och 39 kvinnor) 

Allmän kurs: 113 sökande till 80 
platser=1,4 sökande per plats (63 
män och 50 kvinnor) 

Bas har inte samma 
sökförfarande och redovisas inte 
på samma vis 

  

En utbildningsplan 
skapas/förnyas för 
samtliga utbildningar 

100 % 100 % 

Varje arbetslag ska ta fram 
en aktuell och reviderad 
arbetsplan inför läsårsstart 2016-
17. EE 8/7-16. En utbildningsplan 
inkommen från samtliga 
utbildningar. Utbildningsmålen 
behöver dock förtydligas och det 
blir ett arbete för våren 2017. EE 
6/12-16. 

  

Samtliga deltagare i 
behov av särskilt stöd har 
en pedagogisk plan som 
de själva är med och 
skapar 

Mäts under 
2016 

100 % 

 

Efter att ett beredningsförslag 
klubbades igenom våren 2016 så 
har stödgrupp skapats. Arbetet 
drar igång på allvar till 
läsårsstarten 2016-17. EE 8/7-16. 
Pedagogiska planer skapas för 
samtliga deltagare i behov av 
särskilt stöd. Nya deltagare 
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prioriteras. EE 6/12-16. Fråga 
ställd till specialpedagog om 
exakt antal planer. EE 27/12-
2016. 

 

Processperspektivet 

Mått - övergripande Målvärde Status 
(ack) 

Status 
prognos 

Ansvarig 

Andel deltagare som slutför 
kurs 

75 % 84 % 

 

På allmän kurs: 

Antalet klarade behörigheter av de som 
avslutade sina studier 21/26 = 81 % vt 2016 
Behandlingspedagogutbildningen: 
13 av 16 av deltagare som påbörjade 
utbildningen har slutfört den = 81 % 
Textilakademin 
22 av 24 deltagare som påbörjade 
utbildningen slutförde den = 92% 
Fritidsledarutbildningen 
8 av 10 deltagare som påbörjade 
utbildningen slutförde den = 80% 

  
Totalt: 21+13+22+8=64/76=84% 

  
  

  

Minskade koldioxidutsläpp 
från tjänsteresor (basår 
2012) 

≤-13 
procent 

-18 %  

 

  

Andelen materialåtervunnet 
avfall av totala mängden, 
inklusive biologisk 
behandling 

≥45 
procent 

30 %  

Vi är fortsatt långt från att uppnå detta mål 
trots olika satningar som gjorts. EE 15/9 16 

  

Antal särskilt farliga kemiska 
produkter i verksamheten 
(basår 2013) 

minskat 
antal 

Har 
minskat  

 

  

Andel inköpta ekologiska 
livsmedel av den totala 
livsmedelskostnaden* 

≥45 
procent 

46 %  

Mycket positiv utveckling genom ett aktivt 
arbete från köket kring inköpen. EE 6/9-2016. 

  

Avtalstrohet inköp* ≥90 
procent av 
alla inköp 

75 %  

Stora förbättringar har gjorts och vissa tar 
tid innan de ger fullt genomslag. Ellen H har varit 
till stor hjälp i detta arbete. EE 8/7-16 

  

Synergi, öppna ärenden*         

Mått - 
verksamhetsspecifika 

Målvärde Status 
(ack) 

Status 
prognos 

Ansvarig 

Antal förbättringsförslag 
gällande skolans 
miljöarbete från profilen 
Miljö, teknik och samhälle 

Mäts under 
2016 

0 

 

Det har inte funnits ett så stort engagemang i 
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(MTS) den grupp som studerar MTS läsåret 2016-17. 
EE 27/12-16 

Skapa/uppdatera 
handlingsplan för att öka 
läsförmågan bland skolans 
deltagare 

1   

1 En läsfrämjandegrupp arbetar löpande 
med just detta. Under våren 2016 anordnandes 
bland annat en läsdag med boktips, 
berättandeteknik och författarbesök. Under 
hösten ska hela skolan gemensamt läsa en bok. 
EE 8/7-2016. Ett första uppdrag att läsa 2 kapitel 
i antologin Inte en främling gick ut till 
personalen på APT 5:e september för att vid 
nästa APT diskuteras i tvärgrupper. Samma 
arbete ska också göras med deltagarna på 
klasstimmetid. EE 6/9-2016.Inköp av ett ex per 
deltagare har gjorts för satsning under VT 2017. 
EE 27/12-16. 

  

Kostnadseffektiv 
upphandling/Avtalstrohet 

70 %  75% 

Stora förbättringar har gjorts. EE 8/7-2016 

  

Erbjuda minst 14 
kulturarrangemang under 
året enligt kulturkalender 
och koppla dessa till 
jubileumsfirandet 

14 25 

En sammanställning saknas i dagsläget 
men min bedömning är att vi ligger väl i fas med 
målet. EE 8/7-2016.Fråga har gått till 
kulturansvariga att rapportera in årets 
kulturevenemang senast 12/1. EE 27/12-16.  

 

Andel av arbetslagen som 
har arbetat fram egna mått 
och mål kopplat till de som 
gäller för verksamheten i 
övrigt 

100 %  100% 

Samtliga sju arbetslag lämnat in sina mål 
och handlingsplaner: 

Halvtidsavstämning som arbetslagsdialoger 
genomförs 9/1. EE 27/12-16. 

  

Minska matsvinnet från 
föregående år (mäts vid två 
testveckor under Vt och två 
under Ht) 

  

-5% 

  

+1% 

Det är lite mer än mätningen vid samma tidpunkt 
förra året (68 kg), men enligt köket så är det 
många fler som äter där dagligen. Skolan har fler 
deltagare. Det är också ett problem att 
deltagarna inte slänger matavfall i rätt tunna. Vi 
fortsätter jobba med detta. 11/11-16. 

 

Under 2016 har vi gjort fyra mätningar (två 
tillfällen fler än 2015). Matsvinnet ligger stabilt på 
knappt 70 kilo per mätvecka. Tyvärr har vi inte 
lyckats få ner matsvinnet på det vis vi hoppats. 
EE 4/1-2017. 

  

  

Utbildningar som skapat sig 
underlag för att kunna följa 
samtliga deltagares 
kunskapsutveckling 

Mäts under 
2016 

  

  

 Ej färdigt. Underlag håller på att skapas men 
mer tid behövs (vårterminen 2017) EE 27/12-16.  
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Medarbetarperspektiv 

Mått - övergripande Målvär
de 

Stat
us 

(ack) 

Status 
prognos 

Ansva
rig 

Andel medarbetarsamtal* ≥90 
procent 

100 
%  Medarbetarsamtal påbörjade för läsåret 2016-17. EE 

6/12-16. 

  

Andel med dokumenterad 
kompetensutvecklingspla
n* 

≥90 
procent 

 99,3 
% Medarbetarsamtal påbörjade för läsåret 2016-17. EE 

6/12-16. 

  

Andel sjukfrånvaro R12 - 
utfall de senaste 12 
månaderna* 

≤3,5 
procent 

7,6 
%  Här är siffrorna bättre och skillnaden är så pass stor 

att det finns anledning att fundera över orsaken. EE 8/7-
2016. Vi ligger stadigt mellan 7 och 8% i sjukfrånvaro under 
hösten 2016. det är alltför högt. Ett antal 
långtidssjukskrivningar påverkar statistiken mycket. Under 
hösten 2016 och våren 2017 erbjuds samtlig personal 
hälsosamtal med hälsocoach. Hälsoföreläsningar 
genomförs också för all personal för att komma till rätta 
med den alltför höga sjukfrånvaron. EE 27/12-16. 

  

Andel frisknärvaro, högst 
5 dagars sjukfrånvaro* 

>66 
procent 

69,8 
%  Här har skett kraftiga förbättringar sedan förra året 

och idag är det gröna siffror. Mycket positivt. EE 8/7-16 

  

Andel nyanställda chefer 
som under året har 
deltagit i introduktion, 
utbildningar och 
utvecklingsprogram 

100 
procent 

100 
%   

Stefa är anmäld till chefsprogram som påbörjas i 
september. EE 8/7-2016. Stefa har påbörjat och medverkat 
i chefsprogram som fortsätter våren 2017. EE 27/12-2016 

  

Mått - 
verksamhetsspecifika 

Målvär
de 

Stat
us 

(ack) 

Status 
prognos 

Ansva
rig 

Framtaget och förankrat 
koncept finns 

1  1 

Utkast finns och det ska förädlas via SAMO under 
hösten. EE 8/7-2016. Konceptet har bytt namn till 
verksamhetsidé och utseende och innehåll. Materialet har 
gått på tryck och ska vara färdigt i början på januari. EE 
27/12-16. 

  

Andel arbetslagsledare 
som fått utbildning 
(SAMO) 

100 %  100 
% Utbildning genomförd och ska följas upp under 

hösten. EE 8/7-2016. Uppföljning gjord och visar på att 
representatnterna i SAMO-grupp menar att en påtaglig 
popsitiv utveckling har skett vad gäller gruppens uppdrag 
och arbete. EE 2/1-2017. 

  

Uppdragsbeskrivningar 
finns för SAMO och för 
arbetslagsledare/kursföre
ståndare 

Mäts 
under 
2016 

  

Uppdragsbeskrivning frö SAMO är framtagen och 
beslutad men finns ännu inte för 
arbetslagsledare/kursföreståndare och klassföreståndare. 
EE 8/7-2016 

  

Andel pedagogiska 
medarbetare som haft 
kollegial handledning 3.0 

90 %  199 
% Pedagogiska dilemman genomförda under våren 

2016. Sammanställning fins nedan 
http://intra.rjl.se/info_files/infosida87727/Dilemmahandledni
ng_VT_2016.docx 
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Andel medarbetare som 
provat på någon annans 
arbete 

90%  100 
% Genomfört under våren. EE 2/1-2017. 

  

Dialogen genomförs Ja  Ja 

Ska genomföras september-oktober. EE 8/7-2016. Är 
genomförd med drygt 80% svarsfrekvens. En 
handlingsplan är framtagen via tvärgrupper på långt APT 
och med samverkansgruppen. EE 27/12-16. 
http://intra.rjl.se/info_files/infosida87727/langsiktighandlings
plan_2016.docx 

  

Antal beslut som bereds, 
förankras och följs upp via 
APT 

Mäts 
under 
2016 

 5 

 

APL, beredning pågår 

Hälsoprofilering, beredning presenterad och beslutad 

Särskilt stöd, beredning presenterad och beslutad 

Tillgänglighetsanpassning, beredning presenterad och 
beslutad 

Utökat hästprojekt, beredning presenterad och beslutad 

Därutöver uppdateringar och vidare arbete med ett antal 
tidigare beredningar EE 2/1-2017 

  

Samtliga medarbetare 
kommer åt regionnätet på 
sin dator 

100 %  100 
% 

Ska fungera från augusti. EE 8/7-2016. Fungerar ännu inte 
då samtliga datorer inte är levererade och installerade. 6/9-
2016. Fungerar numera EE 2/1-2017. 

  

Antal studiedagar samt 
träffar i pedagogiska rådet 
med fokus på gemensam 
pedagogisk 
kompetensutveckling 

Mäts 
under 
2016 

12 

 

Pedagogiska råden under vårterminen användes till 
dilemmahandledning. Därutöver har samtlig personal fått 
MI-utbildning, rollspel På flykt via Röda korset, Lärande 
samtal kring kollegialt besök, gemensam studiedag med 
samtliga länets folkhögskolor kring deltagare som lider av 
psykisk ohälsa samt Open Space, fördjupning i tvärgrupper 
kring vald pedagogisk metod mm EEE 27/12-16. 

  

 

Ekonomiperspektiv 

Mått - övergripande Målvärde Status 
(ack) 

Status 
prognos 

Ansvarig 

Antal deltagarveckor ≥6 500 7531  

Värnamo 
Folkhögskola har 

erhållit 455 (allmän 
kurs)+280 (särskild 

kurs)=735 extra 
deltagarveckor. Vi 
kommer vad det 

verkar 
genomföra majoriteten 

av dessa på allmän 
kurs och på särskild 

kurs ytterligare knappt 
200 dv. Det innebär att 
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vi totalt lär genomföra 
ungefär 7300 

deltagarveckor under 
2016. EE 19/9-2016. 
En säkrare prognos 

kan göras nu och visar 
att 527 (extra dv 

allmän kurs) + 460 
(extra dv särskild kurs) 

= totalt 987 extra 
deltagarveckor 

kommer att 
produceras 2016. Det 
innebär totalt 7531 dv 
under 2016. Till detta 

kommer ca 1200 dv på 
etableringskursen (59 

platser). 

Differens resultat, mkr* ≥ 0  + 200 
tkr Ekonomiläget är 

stabilt då extra 
deltagarveckor 

erhållits, 
vadrarhemmet visar 

på ett betydande 
överskott och 

verksamheten har varit 
försiktig med att dra på 
sig kostnadsökningar 
på längre sikt. EE 6/9-

2016.   

  

Mått - 
verksamhetsspecifika 

Målvärde Status 
(ack) 

Status 
prognos 

Ansvarig 

Andel med budgetansvar 
som haft budgetuppföljning 
per tertial 

100 % 100 % 

 

  

Ekonominformation till 
personalen varje månad 
(gäller ej juniuppföljning) 

100 % 100 % 

 

  

Kompetensutvecklingsmedel 
för enskilda medarbetare 
hanteras av budgetansvarig 
för arbetslaget, 

andel arbetslag 

100 % 10 0% 

Medel ej överfört 
trots påpekande från 
rektor. Detta behöver 
göras! EE 8/7-2016. 
Nu genomfört EE 6/9-
2016. 

  

Tydligare och bättre 
pedagogiskt upplagd 
budgetuppföljning 

Ja   

 

  

Fler internatplatser Ökning 
från 
dagens 58 

nej 

Ser inte ut att bli 
verklighet i en snar 
framtid. I dagsläget 
räcker de 
internatplatser som 
finns. EE 6/9-2016. 

  

Intäkter vandrarhemmet 
(ökning från 2015) 

Mäts 
under 
2016 

+36% 

Ökning av 
beläggningen de första 
två tertialen. EE 6/9-
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2016. När 
vandrarhemssäsongen 
summeras kan vi se 
en intäktsökning på 
36% från 730.943 kr 
för 2015 till 993.434 kr 
för 2016. Mycket 
positivt! EE 2/1-2017. 

Antal nya intäktskällor Mäts 
under 
2016 

2 

Projektmedel till 
projekt snabbspår 
samt för extra platser 
allmän och särskild 
kurs. EE 2/1-2017. 

  

 

Förnyelseperspektiv 

Mått - övergripande Målvärde Status 
(ack) 

Status 
prognos 

Ansvarig 

Andel lärare med pedagogisk 
utbildning 

≥75% 78 % 

18 av 23 lärare har pedagogisk 
utbildning (utbildade lärare)=78% 

  

Mått - 
verksamhetsspecifika 

Målvärde Status 
(ack) 

Status 
prognos 

Ansvarig 

Antal jubileumsaktiviteter Mäts 
under 
2016 

  

 

140-årsjubileumet märktes på många sätt 
under året. Finalen var jubileumsfesten 
22/10 som bestod av mingel och 
rundvandring, god mat, historiska 
nedslag, tal, underhållning av personal 
och deltagare och dans till levande musik. 
En jubileumsskrift ska ges ut inom kort. 
EE 6/12-16. 

  

Antal utbildningar med tydligt 
folkhälsoinslag 

6   

 

Folkhälsoprofileringen stärks både 
utbildningsövergripande och i de enskilda 
utbildningarna. En beredning kring stärkt 
hälsoprofilering har presenterat sina 
förslag och beslutet är att i etappvis 
genomföra de förslagen som finns med 
utvärdering mellan varje etapp. I den 
första etappen ingår bland annat 
införskaffande av utegym, uteklassrum, 
fotbollsplan samt uteplats utanför Engsbo. 
EE 6/9-2016 

  

Utbildningsövergripande 
aktiviteter med tydligt 
folkhälsoinslag 

5  15 

 

Utbildningsövergripande kurser är igång 
med ca 12 olika valbara kurser. Må-bra-
dagar är inplanerade. EE 6/9-2016. 
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Antal 
kompetensutvecklingstillfällen 
för personalen i detta 

1 6 

De flesta av årets gemensamma 
studiedagar har haft ett eller fler 
hälsoinslag. EE 27/12-16. 

  

Antal aktiviteter för att stärka 
vår internationella 
verksamhet 

5   

 

Förbokning gjord av intensivutbildning i 
engelska på Loxdale. Genomförs om 
intresse finns under vecka 44. Under 
vårterminen slutfördes Atlas partnerskap 
med vår samarbetsskola i Kakoma 
Zambia. Slutredovisning gjordes i skiftet 
augusti/september. Internationella resor 
gjordes på fritidsledarutbildningen 
(Spanien), 
Behandlingspedagogutbildningen (Italien), 
Baskursen (Norge) EE 6/9-2016. 

  

Antal nya utbildningar och 
externa uppdrag 

Mäts 
under 
2016 

1 

1 nytt projekt (med både intern och 
extern del) 

  

Antal interna uppdrag Mäts 
under 
2016 

1 

1 nytt projekt (med både intern och 
extern del) 

  

Statsbidragsvillkoren 

Grundvillkor för statsbidrag   
Årlig årsredovisning Ja 
Årlig verksamhetsplan Ja 
Beskrivning och resultat av 
systematiskt kvalitetsarbete Ja 
Policydokument för 
förstärkningsbidrag och kursdeltagare 
som har brister i det svenska språket Ja 

Allmän kurs ska utgöra 15% och 
främst vända sig till deltagare som 
saknar grundläggande behörighet för 
högskolestudier 

Ja, hos oss utgör Allmän kurs 45,8 %. Allmän 
kurs motsvarade under 2016, 2989 ordinarie 
deltagarveckor samt 460 extra deltagarveckor = 
3449 av totalt genomförda 7531 
deltagarveckor=45,8% 

Erbjuda olika lärformer 
 
 
 
 
 
 
 

Vi har en stor variation av lärformer då vi ser det 
som oerhört viktigt att kunna möta alla våra 
deltagare där de står. Vår specialpedagog och våra 
elevassistenter finns förutom ansvariga pedagoger 
med för att kunna möjliggöra detta. Vi har olika 
typer av flexibel undervisning på allmän kurs, 
baskursen, textilakademin, 
fritidsledarutbildningen samt 
behandlingspedagogutbildningen. 
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Tydliga former för 
studerandeinflytande samt hantering av 
studeranderättsliga frågor 

Ja, vi är anslutna till FSR och ger information till 
alla våra deltagare både före och efter kursstart. 
Forum som elevråd, studerandeskyddsombud, 
mat- miljö, och städråd, idrott och hälsoråd samt 
kultur och biblioteksråd finns för samtliga 
deltagare. Dessutom finns klassråd, 
utbildningsråd (för FLU), medverkan vid skolans 
samverkansgrupp. 

Lärartäthet motsvarande 1,8 
helårstjänster per 1000 dv rapporetrad 
verksamhet exkl. Först.bidrag o 
språkschablon 

Ja, vi har en lärartäthet på 1,83 lärartjänst per 
1000 dv (13,75 lärartjänster/7549 dv).  

 
 
 
 
 
 
Värnamo 31/3-2017 
 
 
 
 
Erik Engsbråten, rektor 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Plats: Regionens hus, sal B

§75 Delegationsordning Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2017/1066

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden beslutar att

 fastställa reviderad delegationsordning för nämnden att 
gälla från och med 2017-06-01. 

Sammanfattning 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets 
möjlighet att delegera beslutsfattande är reglerat i 
Kommunallagen 6 kap §§ 33-38.

Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämnden 
uppdrag är:

 Näringsliv, inklusive besöksnäring
 Arbetsmarknad
 Kompetensutveckling och utbildning
 Utbildning (egen regi folkhögskolor, 

naturbruksgymnasier)
 Kultur
 Livsmiljö
 Andra områden som sammanhänger med arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitetsfrågor i perspektivet av hållbar 
och långsiktig regionutveckling.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-05-02
 Delegationsordning, Nämnden för arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Hörnsten har för partigrupp S och MP ett antal yrkanden i 
ärendet som redovisas i bilaga 1.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Information och förtydligande kring färändringarna i 
delegationsordningen är önskvärt vid kommande 
nämndsammanträde.

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-04-18 
 

Delegationsordning – Regionstyrelsen  

 

Yrkanden från S och MP 

 

1. Allmänt 

 

S. 2 Verkställighetsbeslut 

Ändring 

De flesta beslut av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut fastställt 

ändamål betraktas som verkställighetsbeslut. Det gäller också beslut som rör förvaltningen och 

Regionens interna förhållanden. 

 

Ändras till: 

En stor del av besluten av ekonomisk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut 

fastställt ändamål betraktas som verkställighetsbeslut. Det gäller också beslut som rör förvaltningen 

och Regionens interna förhållanden. 

 

 

S. 3 Delegering till ordförande 

 

Tillägg 

Tillägg att 1:e vice ordförande har rätt att besluta om ordförandens deltagande i nätverksträffar, 

kurser, konferenser inom RS intresseområde. 

 

 

S. 4 Företrädarskap allmänt 

 

4.1.1  Rätt att motta delgivning  Avstyrks 

  (anmäls ej) 

 

4.1.2 Rätt att utse befattningshavare med rätt att teckna  

Regionens firma i olika ärenden.  

   Förtydliga 

 

 

Personal 

 

Tillägg/Förändring 

Rätt att fatta beslut om inriktning av lönebildning  RSAu 

 

Rätt att fatta beslut om att starta stridsåtgärder  RsAu 

 

Beslut om kollektivavtal    RSAu 

 

Beslut om avgångsvederlag    RSAu 



2017-04-18 
 

 

Ekonomi 

 

S. 5  

4.3.5 Förändring av regionstyrelsens utgiftsramar…….. 

 

Otydlig, förtydliga i enlighet med revisionsrapporten 

 

 

S. 5-6 Upphandling 

 

Ändring 

4.4.1 

4.5.4 

4.5.5 

 

Beslut om genomförande av upphandling samt beslut om  

förfrågningsunderlag i av styrelsen särskilt fastställda upphandlingar RSAu 

 

Tilldelningsbeslut    Regiondirektör 

 

 

 

Medskick till övriga nämnders delegationsordning: 

 

Förändring i enlighet med RS beslut i övriga nämnder. 

 

Vem beslutar om vårdrelaterade beslut? 

- vårdavtal med annat landsting/region 

- vårdavtal inom vårdval 

 



MISSIV 1(2)

2017-05-02 RJL 2017/1066

  
 

Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Delegationsordning för Nämnden för 
Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet - revidering

Förslag till beslut
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet   

 fastställer reviderad delegationsordning för nämnden att gälla från och 
med 2017-06-01.

Sammanfattning 
Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitets möjlighet att delegera 
beslutsfattande är reglerat i Kommunallagen 6 kap §§ 33-38. 

 Verksamhetsområden (utgiftsområden) som omfattas av nämnden uppdrag är: 
• Näringsliv, inklusive besöksnäring 
• Arbetsmarknad 
• Kompetensutveckling och utbildning 
• Utbildning (egen regi folkhögskolor, naturbruksgymnasier) 
• Kultur 
• Livsmiljö 
• Andra områden som sammanhänger med arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitetsfrågor i perspektivet av hållbar och långsiktig regionutveckling. 

Information i ärendet
Regionfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 135 om nytt reglemente och 
arbetsordning för regionstyrelsen och nämnderna.
Under 2016 föranledde detta en översyn av styrelsens och nämndernas 
delegationsordningar. 
Föreslås nu en revidering av Nämnden för Arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitets delegationsordning enligt bilaga.

Beslutsunderlag
 Delegationsordning för Nämnden för Arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet daterad 2017-05-02.
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MISSIV 2(2)

2017-05-02 RJL 2017/1066

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Ulrika Geeraedts
Regiondirektör Regional utvecklingsdirektör
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2017-02-19 RJL 2017/1066

Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Delegationsordning – Nämnden för Ar-
betsmarknad, näringsliv och attraktivi-
tet

1. Allmänt
Grunder för delegering av beslut
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får nämnden uppdra åt ett utskott, en ledamot 
eller ersättare eller åt en anställd hos Region Jönköpings län att besluta på nämn-
dens vägnar i ett visst ärende eller en grupp av ärenden. 

Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande författningar och av 
regionfullmäktige beslutade policys samt ligga inom budgeterad ram/investerings-
plan för berörd verksamhet. 

Beslut som inte får delegeras
Av 6 kap. 34 § kommunallagen framgår att beslutsrätten i följande ärenden inte 
får delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell be-
skaffenhet eller annars av större vikt, 
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, 
och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Vidaredelegering
Regiondirektören har ställning som förvaltningschef. Beslut som delegeras till 
förvaltningschef får vidaredelegeras i de fall nämnden godkänt detta, vilket fram-
går av delegationsordningen. Vidaredelegering kan endast ske i ett led. Därutöver 
är vidaredelegering inte tillåtet. Detta framgår av 6 kap. 37 § kommunallagen. 
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2017-02-19 RJL 2017/1066

2

Formell vikarie för delegat erhåller dennes delegation.

Delegat kan hänskjuta beslutsfattandet till den som gett delegationen.

Undertecknade av handlingar i nämndens namn
Avtal, handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller av presidiet (tilli-
ka utskott) på delegation ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för den-
ne av vice ordföranden samt kontrasigneras av regional utvecklingsdirektör eller 
direktör för utbildning och kultur.  

Befattningshavare som fattar beslut på delegation undertecknar de handlingar som 
är en följd av beslut som vederbörande fattat. 

Diarieföring av delegationsbeslut
Delegaten ansvarar för att beslutet diarieförs. 

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som är fattade på delegation ska anmälas till nämnden vid nästkommande 
sammanträde, såvida annat inte anges i delegationsordningen nedan. Beslut som 
regiondirektören har vidaredelegerat ska av beslutsfattaren anmälas till regiondi-
rektören så snart som möjligt, som i sin tur anmäler beslutet till nämnden. Anmä-
lan ska ske på för ändamålet särskild framtagen blankett.

Verkställighetsbeslut
Utöver de beslut som kan fattas enligt denna delegation fattar regionens tjänste-
män s.k. verkställighetsbeslut eller verkställighetsåtgärder. Med verkställighet 
avses åtgärder som en tjänstman utför i den dagliga verksamheten och inom ra-
men för de arbetsuppgifter som normalt ingår i befattningen. I det dagliga arbetet 
utgår verkställighet ofta från beslut som regleras i lag eller avtal. För att ett beslut 
ska ses som verkställighet får det inte föreligga några alternativa lösningar av 
principiell och övergripande natur. Det måste också finnas politiskt fastställda mål 
för verksamheten samt en politiskt fastställd ekonomisk ram. Vid beslut av ekono-
misk art är beslutsfattaren (beslutsattestant) skyldig att kontrollera att det finns 
medelstäckning för avsett ändamål innan beslut fattas. De flesta beslut av ekono-
misk art inom budgetramen och för i budgeten eller i annat beslut fastställt ända-
mål betraktas som verkställighetsbeslut. Detta gäller också beslut som rör förvalt-
ningen och Regionens interna förhållanden.  

Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas. 
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3

Jäv
Vid både delegationsbeslut och verkställighet gäller jävsreglerna i kommunalla-
gen och förvaltningslagen. 

2. Delegering till presidiet

2. 1 Rätt att besluta om deltagande i kurser, konferenser, utbildning o dyl. för 
nämndens ledamot/ersättare inom och utanför riket 

2.2 Rätt att besluta om avstängning av elev i gymnasieskola, kommunal vux-
enutbildning och särskild utbildning för vuxna enligt 5 kap. 17 och 19 §§ 
skollagen 

2.3 Rätt att besluta om avstängning av elev i folkhögskola 

3. Delegering till ordföranden

3.1 Rätt att besluta på nämndens vägnar i brådskande ärenden enligt 
6 kap. 36 § kommunallagen
Anm. Vid ordförandens förfall fattar vice ordföranden beslut

4. Delegering till regiondirektören

Regiondirektörens rätt att fatta beslut på delegation samt besluta om vidaredelege-
ring framgår av tabellen nedan. 

Därtill utövar Regiondirektören, som Regionens främsta tjänsteman och enda förvalt-
ningschef, den operativa ledningen av Regionens verksamheter och ansvarar för att 
dessa bedrivs i enlighet med politiska riktlinjer och fastställda budgetar. 

Företrädarskap allmänt, ekonomi
4.1 Beslut Får vidaredelegeras
4.1.1 Rätt att motta delgivning

(Anmäls ej)
Ja
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4

4.1.2 Rätt att utse beslutsattestant samt befattnings-
havare med rätt att teckna Regionens firma i 
olika ärenden 

Ja Nej

4.1.3 Rätt att besluta om yttranden i ärenden av 
mindre principiell natur där regionen är remiss-
instans

Ja

4.1.4 Förändring av ANA:s utgiftsramar till följd av 
avtal, politiska beslut, aktivering av investe-
ringar, tekniska justeringar och motsvarande så 
länge detta inte kommer i konflikt med 6 kap. 
34 § kommunallagen

Ja

Upphandling, försäljning
4.2 Beslut Får vidaredelegeras
4.2.1 Upphandling av varor och tjänster, rätt att fatta 

tilldelningsbeslut och teckna avtal i enlighet 
med beslutad budget

Ja

4.2.2 Rätt att besluta om försäljning av tjänster och 
varor enligt 2 kap. 7 § kommunallagen 

Ja

Gymnasieutbildning
4.3 Beslut Får vidaredelegeras
4.3.1 Rätt att besluta om plan för utbildning och 

individuell studieplan enligt 17 kap. 7 § skol-
lagen (2010:800)

Ja 

4.3.2 Rätt att besluta om behörighet och mottagan-
de enligt 17 kap. 14 § skollagen

Ja

4.3.3 Rätt att besluta om vilka kurser som ska er-
bjudas som programfördjupning och individu-
ellt val enligt 4 kap. 6 och 7 §§ gymnasieför-
ordningen (2010:2039)

Ja

4.3.4 Rätt att besluta om arbetsplatsförlagt lärande 
enligt 4 kap. 12-13 §§ gymnasieförordningen

Ja
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4.3.5 Rätt att besluta om undervisningstid enligt 4 
kap. 22§ gymnasieförordningen

Ja

4.3.6 Rätt att besluta om urval och behörighet enligt 
6 kap. 1 och 2 §§ gymnasieförordningen

Ja

4.3.7 Rätt att besluta om skolförläggning enligt 6 
kap. 5 § gymnasieförordningen

Ja

4.3.8 Rätt att besluta om urval till nationella pro-
gram och fri kvot enligt 7 kap. 2-3 §§ gymna-
sieförordningen

Ja

4.3.9 Rätt att preliminärt besluta om antagning en-
ligt 7 kap. 7 § gymnasieförordningen

Ja

4.3.10 Rätt att besluta om antagning vid senare tid-
punkt samt byte av studieväg enligt 7 kap. 8-9 
§§ gymnasieförordningen

Ja

Folkhögskola
4.4 Beslut Får vidaredelegeras

4.4.1 Beslut om tillfällig avstängning fram till det att 
nämnden prövat ärendet

Ja

Regional utveckling
4.5 Beslut Får vidaredelegeras
4.5.1 Rätt att besluta om förlängning av regionala 

utvecklingsprojekt
Ja

4.5.2 Rätt att träffa överenskommelser kring projekt 
med högst tre års varaktighet och ett samman-
taget åtagande om högst 150 000 kr

Ja

4.5.3 Rätt att bevilja företagsstöd enligt förordningen 
(2000:284) om stöd till kommersiell service 
och förordningen (2015:210) om statligt stöd 
för att regionalt främja små och medelstora 
företag
(beloppsgräns 150 000 kr)

Ja
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4.5.4 Rätt att bevilja projektbidrag enligt förordning-
en (2003:596) om bidrag för projektverksamhet 
inom den regionala tillväxtpolitiken
(Gäller insatser som är avgränsade från den ordinarie 
verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats)
(beloppsgräns 150 000 kr)

Ja

Kultur
4.6 Beslut Får vidaredelegeras

4.6.1 Rätt att besluta om bidrag till studiedistrikt 
(enligt riktlinjerna för bidragsgivning)

Ja 

4.6.2 Rätt att besluta om arrangörsbidrag (enligt rikt-
linjerna för kulturbidrag)

Ja

4.6.3 Rätt att ingå avtal om samarbete, partnerskap 
m.m. inom Smålands musik och teaters verk-
samhet

Ja

4.6.4 Rätt att hyra ut och sälja produktioner inom 
Smålands musik och teaters verksamhet

Ja

Personuppgiftslagen 
4.7 Beslut Får vidaredelegeras

4.7.1 Rätt att förordna personuppgiftsombud Nej

4.7.2 Rätt att ingå och underteckna personuppgiftsbi-
trädesavtal

Ja

4.7.3 Rätt att helt eller delvis avslå begäran om regis-
terutdrag (§ 26)

Ja

Allmänna handlingar
4.8 Beslut Får vidaredelegeras

4.8.1 Beslut att helt eller delvis avslå begäran att ta 
del av allmän handling 

Ja

Övrigt
4.9 Beslut Får vidaredelegeras

4.9.1 Besluta om avvisning av för sent inkommet 
överklagande av beslut (förvaltningsbesvär)

Ja
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Plats: Regionens hus, sal B

§76 Smålands Turism AB - förslag till 
verksamhetsplan 2018-2020 och budgetförslag
Diarienummer: RJL 2017/1043

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Godkänna Smålands Turism AB:s Verksamhetsplan 2018-
2020.

 Finansiera Smålands turism via oförändrat ägartillskott 
från Region Jönköpings län under 2018. 

Sammanfattning 
Styrelsen för Smålands Turism AB har översänt förslag till 
verksamhetsplan för 2018-2020 med förslag till budget 2018. 
Förslaget ska behandlas i Region Jönköpings län och länets 
kommuner under april och maj för beslut på Smålands Turism 
AB:s bolagsstämma den 2 juni 2017. I förslag till budget för 2018 
finns en ökning av ägartillskottet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11
 Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budget

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Olsson och Torbjörn Eriksson yrkar om fortsatt oförändrat 
ägartillskott för Smålands Turism.

Maria Hörnsten meddelar att oppositionen ger besked vid 
kommande nämndsammanträde.

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-04-11 RJL 2017/1043

Regionledningskontoret
Jane Ydman

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Verksamhetsplan och budget 2018 för 
Smålands Turism AB

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

 Godkänner Smålands Turism AB:s Verksamhetsplan 2018-2020 med 
förslag till budget 2018.

Sammanfattning
Styrelsen för Smålands Turism AB har översänt förslag till verksamhetsplan för 
2018-2020 med förslag till budget 2018. Förslaget ska behandlas i Region 
Jönköpings län och länets kommuner under april och maj för beslut på Smålands 
Turism AB:s bolagsstämma den 2 juni 2017. I förslag till budget för 2018 finns en 
ökning av ägartillskottet.

Information i ärendet
Smålands Turism AB ägs av Region Jönköpings län och de tretton kommunerna i 
länet. Styrelsen för bolaget har översänt förslag till verksamhetsplan för 2018-
2020 med förslag till budget 2018, i enlighet med de nya ägardirektiv som 
fastställdes i februari 2017. Förslaget ska behandlas i Region Jönköpings län och 
länets kommuner under april och maj för beslut på Smålands Turism AB:s 
bolagsstämma den 2 juni 2017. 

Uppdraget till bolaget har formaliserats i de nya ägardirektiven, i enlighet med 
detta ska bolaget särskilt arbeta med

 Arbeta för att besöksnäringen utvecklas i linje med den Nationella 
Turismstrategin.

 Ha en uppdaterad regional strategi för besöksnäringens utveckling i regionen.

 Utveckla och erbjuda attraktiva koncept till besöksnäringens kunder med 
beaktande av krav på hållbarhet.

 Samverka med kommunerna i frågor som har nationellt intresse inom 
besöksnäringen och bidra till den regionala tillväxten genom ökade 
marknadsandelar inom turismsektorn. 
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RJL 2017/1043

 Vara en kompetensresurs och kunskapsförmedlare för Regionens, 
kommunernas och arrangörers arbete inom besöksnäringen.

 Bedriva en aktiv omvärldsspaning och anpassa verksamheten till nya trender 
och mönster.

 Erbjuda en hög tillgänglighet genom uppkoppling till interaktiva och moderna 
kommunikationsverktyg.

 Verka för att stärka varumärket Småland i samverkan med övriga Smålands 
län.

 Samverkan med andra regioner och länder ska eftersträvas.

Fastställt ägartillskott är sedan tidigare 10 miljoner kronor per år varav Region 
Jönköpings län står för 5 miljoner kronor. I förslaget till verksamhetsplan och 
budget för 2018 har bolagets styrelse framfört en förväntan om att ägarna ökar 
ägartillskottet till 11 miljoner kronor. För Region Jönköpings län innebär det en 
ökning med 500 000  kronor. Styrelsen påpekar att ökningen av ägartillskottet 
krävs för att bolaget ska kunna ta del av satsningar som staten gör och för att 
Smålands Turism ska lyckas leverera enligt nivå i verksamhetsplanen. Styrelsen 
påpekar också att de målsättningar som finns om nationella satsningar, 
ambitionsnivå i Masterplanen kommer att kräva ytterligare tillskott kommande år. 

Den ökade nivån på ägartillskott finns inte i regionens Budget 2017 med 
flerårsplan 2018-2019. I budgetarbetet för 2018 måste därför beslut om 
verksamhetsplan och budget för Smålands Turism AB beaktas.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11

 Smålands Turism AB:s Verksamhetsplan och budget för 2018

Beslutet skickas till
Smålands Turism AB

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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SMÅL ANDS TURISM

VERKSAMHETSPLAN
2018-2020

- med Masterplan för internationell
marknadsföring till 2026
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VERKSAMHETENS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Besöksnäringen växer nationellt och internationellt. Så även i Region Jönköpings 
län. Tillväxttakten är god med en genomsnittlig ökning i Region Jönköpings län 
på 6,5% per år sedan år 2010.
En tillbakablick på utvecklingen av antalet gästnätter på Region Jönköpings läns 
boendeanläggningar (hotell, stugbyar och vandrarhem samt stugor och lägen-
heter) visar på en mycket positiv trend. År 2015 (jmf 2014) ökande antalet gäst-
nätter med hela 10,1 procent, en av de högsta ökningarna i landet. När vi nu fått 
de preliminära siffrorna för år 2016 visar de fortsatt positivt resultat; total ökning 
med 3,1% i förhållande till 2015 och från internationella marknader med hela 4,2 
procent.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETSPLANEN 2018-2020

Verksamhetsplanen är framtagen efter en rad olika analyser och för att harmo-
niera med de övergripande planer som utarbetats på regional och nationell nivå.  
 

De viktigaste av dessa är:

• Nationell strategi för svensk besöksnäring

• Affärsplan för Visit Sweden 

• Region Jönköpings läns vision om ett bra liv i en attraktiv region och RUS

• Antagen varumärkesplattform 

• Regeringens uppdrag via Tillväxtverket att arbeta med ”Hållbar produktut-
veckling för export”

ÄGARDIREKTIV FÖR SMÅLANDS TURISM

Smålands Turism ägs av Region Jönköpings län och de tretton kommunerna i 
länet. Ägarna har i år (2017) formaliserat uppdraget till Smålands Turism i nya 
ägardirektiv. Smålands Turism ska i enlighet med ägaruppdraget särskilt arbeta 
med

• Arbeta för att besöksnäringen utvecklas i linje med den Nationella Turismstra-
tegin.

• Ha en uppdaterad regional strategi för besöksnäringens utveckling i regionen 

• Utveckla och erbjuda attraktiva koncept till besöksnäringens kunder med 
beaktande av krav på hållbarhet 
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• Samverka med kommunerna i frågor som har nationellt intresse inom besöks- 
näringen och bidra till den regionala tillväxten genom ökade marknadsande-
lar inom turismsektorn 

• Vara en kompetensresurs och kunskapsförmedlare för Regionens, kommuner-
nas och arrangörers arbete inom besöksnäringen 

• Bedriva en aktiv omvärldspaning och anpassa verksamheten till nya trender 
och mönster 

• Erbjuda en hög tillgänglighet genom uppkoppling till interaktiva och moder-
na kommunikationsverktyg

• Verka för att stärka varumärket Småland i samverkan med övriga Smålands län

• Samverkan med andra regioner och länder ska eftersträvas 

 

FINANSIERING

Från år 2014 har ägartillskottet  varit fastställt till 10 Mkr per år och dessa utgör 
bolagets medel för att uppfylla ägarnas uppdrag. Inom verksamhetsområdet 
marknad tillkommer finansiering från näringen inom länet men även från sam-
arbetspartners på olika internationella marknader. Medfinansieringen ingår 
i bolagets omslutning i vissa fall och i vissa andra fall inte, beroende på olika 
projektsammansättningar. Inom verksamhetsområdet utveckling varierar den 
ekonomiska omslutningen utifrån storleken på eventuella projektmedel från 
strukturfonder eller andra finansiärer. 

2016 sökte Smålands Turism finansiering från Tillväxtverkets utlysing av projekt-
medel för Hållbar produktutveckling (HPU). Av 33 ansökningar blev 8 godkän-
da och Smålands Turism var en av dessa. Vårt projekts totala budget är 18 Mkr 
under perioden 2016-2019. Beräknad projektomslutning 2018 är ca 5,2 Mkr. 

För verksamhetsåret 2018 har Smålands Turism en förväntan på en ökning av 
aktieägartillskottet, från 10 Mkr till 11 Mkr , vilket krävs för att vi ska ta del av de 
nya satsningar som staten gör och lyckas leverera på den nivå som vi presenterar 
i mer detalj i denna verksamhetsplan för 2018-2020.

Vi vill poängtera till ägarna att, om vi vill öka takten och kunna ta för oss av de 
satsningar som sker nationellt, nå ambitionen i Masterplanen om en fördubbling 
av internationella gäster under en tioårsperiod, kommer det att krävas ytterliga-
re tillskott kommande år. Investeringar som vi ser ger regionen betydande ROI 
(”return on investment”).
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FYRA NATIONELLA
STRATEGISKA MÅL

• Att attrahera så många utländska 
besökare som möjligt inom de prio-
riterade områdena 

• Att utveckla fler exportmogna desti-
nationer 

• Att stödja redan exportmogna desti-
nationer så de kan öka sina volymer 

• Att få fler svenskar att resa och 
utnyttja besöksnäringens tjänster i 
Sverige 
 

TRE NATIONELLA 
FOKUSOMRÅDEN

1. Destinationsutveckling och teman 

2. Offensiv marknadsföring och försälj-
ning

3. En samordnad besöksnäring

SEX NATIONELLA 
HUVUDSTRATEGIER 
 
1. Strategi för destinationsutveckling
    –  att utveckla destinationer i världs 
    klass 
 
2. Strategi för finansiering
    – att attrahera kapital som accelere 
    rar utvecklingen av näringen 
 
3. Strategi för samverkan mellan privat  
    och offentlig sektor 
 
4. Strategi för marknadsföring
     – att attrahera utvalda målgrupper 
 
5. Strategi för entreprenörskap, före-
    tagande och kompetens 
 
6. Strategi för en hållbar besöksnäring

NATIONELLA MÅL FÖR BESÖKS-
NÄRINGEN I SVERIGE

Den nationella strategin för besöksnäringen ser att en fördubbling är fullt möjlig. 
En fördubbling av turismen till år 2025 kräver arbetsinsatser och investeringar 
som säkerställer högsta möjliga verkningsgrad på insatta resurser. Ska satsningar-
na hamna rätt behövs tydliga mål, fokusområden och strategier som kopplar upp 
mot visionen. Det är dessa som vi, i enlighet med nya ägardirektivet till Smålands 
Turism, bl a ska förhålla oss till. 
www.strategi2020.se.
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NYA RESURSER TILL
NATIONELL MARKNADSFÖRING

Regeringen har avsatt nya resurser till Visit Sweden fr o m 2017 för att öka takten 
i marknadsföringen av Sverige i världen. Visit Sweden har fått ökad budget för 
genomförande av Naturprogrammet med 40 Mkr, av Designprogrammet med 28 
Mkr samt nu även Matprogrammet med ytterligare 40 Mkr. Dessa ska användas 
för marknadsföring i samverkan med regionerna och näringen. Det förväntas att 
regionerna kan svara upp både vad gäller marknadsföringsresurser och produkt- 
utveckling inom dessa områden.

NATURPROGRAMMET

Via projektet "Hållbar produktutveckling för export" har Smålands Turism till-
sammans med länets besöksnäringsföretag goda förutsättningar att leverera ett 
förädlat utbud till nationell och internationell marknad. Smålands turisms budget  
för projektet är 5,2 Mkr per år.

DESIGNPROGRAMMET

Mål och syfte:
• Öka antalet internationella besökare till det kreativa Sverige för design- 

upplevelser. 

• Öka kännedomen om och stärka varumärket Sverige och svensk design 
internationellt 

• Öka exporten av svensk design och designtjänster.

Aktiviteter:
Smålands Turism föreslår att med uppräkning av ägartillskottet kunna ta del av 
denna satsning, som är ett regeringsuppdrag. Detta med tanke på framförallt vår 
möbelindustri och kopplingar av andra verksamheter och upplevelser knutna till 
denna; t ex Vandalorum, Eksjö gamla trästad, Tage Andersens Gunillaberg, m fl 
samt design och hantverk i hela länet.
Smålands Turism är med i styrgrupperna för Designprogrammet, där även Svensk 
Form, TMF (trä- och Möbelindustrin), Association of Swedish Fashion Brands och 

79



8 smalandsturism.se

Sveriges Arkitekter medverkar. En helt ny kommunikationsplattform tas fram under 2017 
och en rad olika aktiviteter planeras med internationell exponering för år 2018 och fram-
åt. För att vi ska kunna ta del och synas i detta program och även delta på aktiviteter som 
planeras i Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Japan, och Kina krävs ökad finansie-
ring. Arbetet sker i nära samverkan med förutom Visit Sweden, Svenska Institutet, Busi-
ness Sweden, Tillväxtverket, ArtDes, Kulturdepartementet och UD. 

Vi vill skapa en plattform med olika intressenter i länet för att kraftsamla kring designpro-
grammet och tillsammans nå nya målgrupper på nya marknader. Detta kommer skapa 
omsättningsökningar i fler branscher än besöksnäringen.

Planerad ny investering under 2018 är 400 tkr/år för Smålands Turisms del. Då kan vi ta 
del av statens investering på 28 Mkr i planerade aktiviteter och en ny kommunikations-
plattform för svensk design.

MATPROGRAMMET 
EXPORTPROGRAM FÖR MÅLTIDSTURISM 2020

”Sverige kan öka utländska besökares konsumtion av restaurangbesök och
livsmedel till 54 miljarder kronor 2020, och stärka Sveriges konkurrenskraft inom 
mat, dryck och måltidsupplevelser internationellt.

För att lyckas krävs:
Gemensam riktning, ökad marknadskunskap, samverkan nationellt, regionalt och lokalt, 
tjänste- och produktutveckling i linje med efterfrågan.” 

(källa: Jordsbruksverket/Visit Sweden)

Sveriges satsningar på måltidsupplevelser kommer att ske via Visit Sweden. Om Regionen 
vill utveckla fler jobb och intäkter kopplat till måltidsturism, så är det Visit Sweden som är 
utpekad av staten för att driva denna utveckling. Smålands Turism är den aktör som kan 
kroka i denna satsning från vår region inom ramen för Masterplanen, under förutsättning 
att förstärkning av ägartillskottet sker. Planerad ny investering under 2018 är 300 tkr/år för 
att ta del av statens satsning på 40 Mkr.

Utöver detta måste vi i Region Jönköpings län göra en kraftsamling för att lyfta utveck-
lingsinsatserna kopplat till mat och dryck och Smålands Turism har kunskapen i medar- 
betare att vara med och driva ett sådant. Men det krävs ytterligare finansiella resurser, 
som vi ser goda möjligheter i att vi tillsammans kan skapa via kommande statliga utlys-
ningar.
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VERKSAMHETEN 2018
 
MARKNAD 

MÅL

Besöksnäringen i Sverige växer och exportvärdet ökar. Smålands Turisms ansvar 
är att stimulera till vidareutveckling av exportmogna besöksnärings företag och 
destinationer i Jönköpings län.

Målsättningen är att i det globala medielandskapet långsiktigt och hållbart stärka 
Jönköpings läns internationella konkurrenskraft inom besöksnäringen och därvid 
få en jämnare beläggning över året.

För en långsiktigt hållbar utveckling krävs ett förnyat arbetssätt en ny rollfördel-
ning mellan besöksnäringens offentliga och privata aktörer. Främst gäller detta 
arbetet med marknadskommunikation som genomgår en förändring och blir en 
global mediekommunikation. 

Målet är utmaningen och målet är kunddrivet.

Syftet ligger i linje med Näringsdepartementets uttalande om vikten, för alla bran-
scher och inte minst besöksnäringen, av att följa och deltaga i den digitala utveck-
lingen och att göra affärer på digitalt sätt.

Arbetet skall fokusera på tillgänglighet över året, kvalitet och hållbarhet, attraktivi-
tet samt långsiktig internationell konkurrenskraft. 

FÖLJANDE TEMAOMRÅDEN ÄR IDENTIFIERADE (EXEMPEL)

• Natur och äventyr

• Kultur

• Mat

• Design

• Mötesindustrin
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FÖLJANDE MÅLGRUPPER ÄR IDENTIFIERADE

• Den globala resenären (definition Visit Sweden) 

• Internationella Arrangörer och Resebyråer (s.k. Travel Trade)  i samarbete  
med Smålands Turism är en viktig målgrupp. 

• Nationella resenärer i södra och mellersta Sverige 

• Alla aktörer som på olika sätt arbetar med besöksnäringen i Region Jönköpings 
län; besöksnäringsföretag och offentliga aktörer är viktiga målgrupper. Det 
byggs för alla upp en bredare kunskap om regionen och det utbud som finns, 
det skapas en en starkare självbild och stolthet. 

• Smålands Turisms medarbetare är en del av målgruppen. Ett nytt sätt att arbeta 
kräver en omställning i organisation och kompetensutveckling av medarbetar-
na. Särskilt i den snabba takt där digitaliseringen ger nya möjligheter.  
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MASTERPLAN
FÖR INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING 2017-2026

Resenären förändrar sitt sätt att välja, prioritera och köpa. Internet tar över, de 
sociala medierna blir fler och fler och den nya kommunikationen med marknaden 
blir ett utbyte i två riktningar med konstant interaktivitet och dialog. Den som vill 
synas och vill bli följd måste ha en hög kvalitet, stor unikitet och budskap som 
hela tiden kontinuerligt uppdateras och förnyas för att skapa samhörighet med 
den blivande resenären. Digitalisering innebär effektivisering. Vilket är bra, men 
det innebär också att det bildas nya nätverk av människor och maskiner. Det är 
kraften i dessa nätverk som är det betydelsefulla.

Den accelererande digitaliseringen innebär nya, utvecklade och än så länge lite 
oanade möjligheter till innovativ utveckling av marknadskommunikationen och 
kommersiell service.
 
Visit Sweden har regeringens och näringens uppdrag nationellt att marknadsföra 
Sverige utomlands. En helt ny kommunikationsplan är framtagen, som bygger på 
att Sverige är att betrakta som en ”underdog” i konkurrens om den globala rese-
nären. Vi har varken Eiffeltorn eller lutande torn som lockar besökare. Det är en 
position vi ska ta vara på och göra berättelsen om Sverige unik och trovärdig.

Smålands Turism har tillsammans med övriga län i Småland fått möjligheten att 
under 2016 få del av Visit Swedens totala kompetens inom kommunikation, analys 
och marknadsföring för att bygga en grund för framtida kommunikation och 
marknadsföring av Småland. Resultatet är den framtagna ”Masterplan för interna-
tionell marknadsföring 2017-2026” som blir vårt styrdokument framåt.

VISION

Vår resa mot 2026 bygger på en gemensam vision: 
”Småland  – det självklara valet för hållbara upplevelser inom natur och svensk 
livsstil för den internationella målgruppen.” 
Här finns livskraftiga besöksnäringsföretag som arbetar långsiktigt med hänsyn till 
miljö och människor. Småland är en region att besöka och återvända till för genu-
ina och unika och hållbara upplevelser inom natur, kultur och design – både för 
rekreation och affärer. 

I begreppet ”hållbarhet” väger vi in styrkan i den Småländska naturen och vikten 
av att vara en region som erbjuder hållbara naturnära upplevelser. Vi väger även 
in den ekonomiska hållbarhetsaspekten som av tradition är god i regionerna, som 
manifesterar sig i entreprenörskap och innovationer, inte minst inom småföreta-
gande.
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MÅL

Målet är tydligt; en fördubbling av antalet internationella gästnätter från gemen-
samt prioriterade marknader fram till 2026. För verksamheten 2018-2020 innebär 
det för Jönköpings län en ökning med 30%, vilket omsättningsmässigt tillför länet 
ett ökat exportvärde på 0,5 mdkr.

Målområden är definierade med ett antal målsättningar som

• Hållbar tillväxt

• Gästnätter

• Exportvärde

• Målbudget och marknadsdisponering

• Kännedom och positionering

• Tillgänglighet 

Det operativa arbetet är organiserat från och med 2017 i en mastergrupp och en 
styrgrupp för marknadskommunikation. Vi och vår personal arbetar tätt tillsam-
masn med Visit Swedens personal på utvalda marknader.

DE PRIORITERADE MARKNADERNA ÄR 

• Tyskland

• Danmark

• Norge

• Finland

• Nederländerna

• UK

Exportkartor finns framtagna för respektive marknad.

Strategiska dokument finns framtagna för hur vi ska attrahera näringen att ansluta 
sig till det gemensamma marknadsföringsarbetet, liksom även möjligheterna för 
lokala destinationer att supporta satsningarna för egen del.

Information om Masterplanen finns på www.smalandsturism.se. Här kommer ock-
så pågående aktiviteter per marknad att löpande presenteras.
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MARKNAD TYSKLAND

Mål: 
Tyskland är tveklöst vår största utlandsmarknad och har visat på en stark tillväxt. 
Vi utökar våra aktiviteter till övriga tyskspråkiga marknader; Österrike, Schweiz. Vår 
målsättning för 2018 är en ökning med 10%, vilket ger en ökad exportintäkt på 45 
Mkr till regionen. 

Aktiviteter:
• RESA – Regionalt Europeiskt Samarbete med reseArrangörer 

Ett utvecklat samarbete med researrangörerna på tyskspråkiga marknader 
(Tyskland, Österrike, Schweiz) vad gäller s.k match-making (produktleverans) 
och marknadsföring i deras kanaler för att nå resenären. Allt fler online-rese- 
arrangörer kräver att vi hela tiden uppdaterar oss vad som gäller för respektive 
marknad.  

• Agentmanual 
Vi presenterar våra företags reseanledningar och produkter i en digital agentma-
nual som vi marknadsför till researrangörer och andra som planerar sin resa till 
Sverige. Agentmanuelen distribueras även till marknader över resten av världen.  

• Visningsresor för researrangörer och säljare 
Ytterligare en del i denna bearbetning är att vi tillsammans med marknadens 
aktörer t.ex rederier och flygbolag bjuder in till visningsresor i vår region. Detta 
för att öka produktkännedomen och för att våra företag ska få möjlighet att 
göra affärer med olika partners. 

• PR 
För att få en direktkontakt på marknaden väljer vi att köpa in en tysk PR-byrå 
som får i uppdrag att med våra underlag skriva fram nyheter till olika  media på 

AKTIVITETSPLANER 2018

Vi arbetar mer och mer för en global marknad och mycket av det vi tar fram blir 
gällande för många fler marknader än de som är direkt prioriterade i Masterpla-
nen. Exempel på sådana är Agentmanualen, inspiration i vissa sociala kanaler, 
deltagande i fackmässor. Framförallt ingår även deltagande på Swedish Workshop. 
År 2016 hade vi det stora nöjet att agera värd för det så viktiga tillfället att möta 
researrangörer från hela världen.
Marknadsbeskrivningar i detalj kommer att presenteras på vår partnersida, liksom 
vilka målgrupper vi prioriterar och vad som kommer att göras i olika året-runt-sats-
ningar. I skrivandets stund är inte alla detaljer fastlagda för 2018, men inriktningen 
är klar. 
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marknaden. De bevakar aktuella händelser och påverkar våra utvalda målgrup-
per via artiklar i tyskspråkiga magasin och nättidningar. De finner också lämpli-
ga bloggare och andra influencers, som vi tillsammans med andra journalister 
bjuder in på olika former av visningsresor i regionen. Under 2016 hade vi 33 
utländska journalister på besök under 127 dagar i länet, där vi la upp program 
och visade dem olika besöksmål och upplevelser. 

• Sociala kanaler 
Vår PR-byrå har även ansvar för vårt tyska facebook-konto visitsmaland.  

• Tyskspråkig webb 
Vi kanaliserar informationen och inspirationen om vårt läns reseanledningar på 
en tyskspråkig webb och kopplar på sociala kanaler i detta arbete, ”always on”. 

• ITB fackmässa i Berlin 
Smålands Turism deltar på fackmässa i Berlin en gång per år för att möta samar-
betspartners, nya researrangörer och press. 
 

MARKNAD DANMARK

Mål:
Danska marknaden är vår näst största utlandsmarknad och har stor betydelse för 
ett ökat året-runt-resande. Vårt mål 2018 är att utöka aktiviteterna vinter-vår-höst 
och med ökade resurser nå en tillväxt med 15%, vilket ger 42 Mkr i ökad exportin-
täkt

Aktiviteter:
Som närmarknad till Småland har danskarna relativt god kunskap om vad som 
finns och det gäller för oss att spetsa kommunikationen och lyfta fram det kanske 
lite mer oväntade tillsammans med de stora reseanledningarna. 
Vi planerar 2018 för: 

• Stor ”barmarks-kampanj” året runt, vår, sommar, höst, där vi skapar relevant 
kommunikation med både image och taktiska aktiviteter för att skapa närvaro. 
Digital fokus på teman som natur, kultur och design. 

• PR-arbete som stöd till de planerade kampanjerna som även inkluderar vis-
ningsresor för journalister 

• Golfturismen i Danmark är stor och vi har potential att utöka antalet golfande 
danskar till vårt län. Samverkan med Svenska Golfförbundet och VisitSweden 
samt golfrejser.dk 

• Vinterkampanj. Insatser för att stödja ökat resande till våra stora anläggningar 
som investerar på marknaden, men även lyfta in fler alternativ för den danske 
besökaren.
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MARKNAD NORGE

Mål: Den förstärkning vi planerar på norska marknaden beräknar vi ge en ökning 
2018 med 10% och ett ökat exportvärde på 15 Mkr.

Aktiviteter:
Utökad närvaro på norska marknaden genom: 

• Digital kampanj ”Tur til Sverige och Småland” under vår, sommar och höst med 
integrerad PR som stödjande insats till de planerade kampanjerna; visningsresor 
för journalister, bloggare och andra ”influencers”. Fokus på natur-, kultur-, och 
matupplevelser. Framförallt cykling och familjeupplevelser. 

• Golfkampanj för norska golfare i kombination med både familjeupplevelse och 
annan aktivitet som cykling. I samverkan med tidningen Norsk Golf och Svenska 
Golfförbundet.

MARKNAD FINLAND

Mål: Leverera ny marknadskunskap för etablering 2019 och framåt. 

Vi sonderar just nu potentialen och ser att vi har stor möjlighet att ta nya mark-
nadsandelar, men det kommer krävas nya ekonomiska resurser för detta. Finns 
inte med i budgetplaneringen för 2018 men vi kommer skriva fram förslag till 
handlingsplan under 2017 för ägarna att ta ställning till.

MARKNAD NEDERLÄNDERNA MED BELGIEN 

Mål: 
Genom föreslagen förstärkning kan vi öka aktiviteterna även på dessa marknader 
och nå en 15%-ig ökning 2018, vilket innebär omsättningsökning på 28,7 Mkr. 
Satsningarna gäller även till del den belgiska marknaden. 

• RESA – Regionalt Europeiskt Samarbete med reseArrangörerna. Likt tyskspråkig 
marknad arbetar vi för att fler researrangörer ska paketera vårt läns utbud i olika 
reseförslag för marknaden. ”Match-making”, roadshows, kunskapsöverföring 
och workshops ingår. 

• Visningsresor arrangeras för att öka produktkännedomen för de som producerar 
och säljer dessa resor 

• PR är integrerat i det arbete vi tänker oss göra på marknaden. 

• Sommarkampanj ska genomföras för att attrahera nyfikna upptäckare att se-
mestra under barmarkssäsong. 
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• Samverkan med holländska ”One Day Walks” för att arbeta fram en vandrings-
guide för distribution 2019 
 

MARKNAD UK (UNITED KINGDOM) 

Mål: 
Att tillsammans med Jönköping Airport arbeta för ökad tillgänglighet till vår re-
gion. Marknaden har stor potential men vi är nästan helt okända. Relationer finns 
med övrigt näringsliv i regionen och vi ser att vi kan implementera flera av de rese-
anledningar vi idag presenterar på andra marknader även här. Det kräver resurser 
för oss att starta upp och etablera oss hos brittiska researrangörer, bloggare och 
andra influencers. Ett arbete vi påbörjar under 2017.
Vi ser att en fördubbling av antalet besökare kan ske på kort tid om vi lyckas med 
en tydligare tillgänglighet och ett utökat B2B-arbete. Det skulle för 2018 innebära 
en ökning med 30% och ökad omsättning på 25 Mkr.

Aktiviteter:
• Workshop i London för att möta researrangörer och påverka dessa att planera 

resor till vårt län.  

• Bearbetning av möjliga partners för ökad tillgänglighet tillsammans med Jönkö-
ping Airport för att nå nya målgrupper med stor köpkraft.

Vad gäller samtliga insatser på marknaderna sätter vi mål per år i relation till insat-
ser vi kan lägga.
 

MARKNAD SVERIGE

Mål:  
Stärka Smålands image, tillsammans med övriga smålandslän, på den svenska 
marknaden. Förflytta oss från lugnt, fridfullt och tråkigt, till lugnt fridfullt men lite 
mer spännande. Samt öka antalet övernattande besökare med 5% per 2018-2020.  
 
Aktiviteter:
• Strategin för att synliggöra Småland på Sverigemarknaden är att driva digitala 

kampanjer under hela året. 

• Vi startar under 2017 en ny kampanj som även kommer löpa med under hela 
2018. Kampanjen bygger förenklat på dels kommunikationskonceptet ”Redan 
nästa helg” samt idéen om att produktifiera genom att snabbare konvertera 
över till företagen och deras produktpalett för bokning. Vi ska skapa image och 
inspirera.  

• Mediaplan med fortsatt digital annonsering tas fram. 
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UTVECKLING

PROJEKT HÅLLBAR PRODUKTUTVECKLING 2017 – 2019

Vi har identifierat ett antal processer vi behöver initiera och driva för att säkerställa 
hållbar produktutveckling i vår region, för att möta en ökad internationell efterfrå-
gan. Samt för att hjälpa företagen att svara upp mot densamma och för att säker-
ställa vårt läns unika värden.

Smålands Turism har finansierat en förstudie som handlar om hållbar besöksnä-
ring och ett utvecklat produktutbud för export under åren 2013-2014. Den är väl 
förankrad i länet både hos offentliga företrädare och hos det privata näringslivet. 
Det visade sig vara helt rätt investering när Tillväxtverket våren 2016 utlyste pro-
jektmedel för ”Hållbar Produktutveckling för export”. Vår förstudie låg som grund 
till att Smålands Turism kunde söka pengar och med stöd från Region Jönköpings 
län, några kommuner och egen insats, fick vi positivt beslut sommaren 2016. 33 
ansökningar hade kommit in, 8 beviljades stöd och vi fick mest pengar. Godkända 
kostnader för perioden 2017-2019 är 18 045 000 kronor.
  
Grundläggande syfte är att tillföra regionen ett nytt kvalitets- och hållbarhets säk-
rat turistiskt produktutbud för export årets 365 dagar. Förädlingsbasen är länets 
unika natur- och kulturvärden och regionsspecifika smaker och måltider, berättan-
de och traditioner. Fyra underliggande syften är:

• Addera reseanledningar året runt

• Produktionsteknik för ett mer förädlat utbud

• Hållbara och kvalitetsäkrade produktionsmetoder

• Leveransförmåga i helhetsupplevelser

Projektets mål är att utveckla och lansera ett internationellt konkurrenskraftigt 
produktutbud baserat på regionens unika värden inom natur, kultur och måltids-
upplevelser. Visit Sweden efterfrågar fler och mer exportmogna reseanledningar 
för den internationelle besökaren till Sverige. Det kan vi på Smålands Turism be-
kräfta genom vårt långsiktiga internationella arbete, inte minst med våra dagliga 
kontakter med utländska researrangörer.

Vårt utvecklingsarbete de närmsta åren kommer koncentraras kring detta arbe-
te. De ökade resurserna har gjort att vi kunnat anställa två nya medarbetare. Vår 
förhoppning är att kunna permanenta denna viktiga satsning för länet även efter 
projektets slut.

En väl genomarbetad projektplan finns för hela denna satsning och alla kan följa 
arbetet på www.smalandsturism.se. 
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MÖTEN FÖR TILLVÄXT

Mötesindustrin pekas i den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige ut 
som en viktig tillväxtfaktor. Vi har tagit fram en förstudie kring mötesindustrins 
potential i vår region och denna förstudie ligger till grund för en förnyad ansökan 
om finansiering för ett utvecklingsprojekt hos Region Jönköpings län. Vi har avsatt 
utvecklingspengar i förslaget till budgeten för vår egen insats och hoppas att vi 
kan övertyga regionen och våra ägare om att denna del i besöksnäringen i länet 
behöver prioriteras.  Ansökan kommer att revideras under våren för att skickas in 
till höstens utlysning av projektmedel för 2018.
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KOMPETENS, KUNSKAPS-
ÖVERFÖRING, TRENDER OCH 
UPPFÖLJNING

TRENDRAPPORT OCH OMVÄRLDSANALYS

Enligt vårt ägardirektiv ska Smålands Turism vara en kompetensresurs och kun-
skapsförmedlare. En del i detta är att besitta en god kunskap om omvärlden, 
målgruppen och om de trender som påverkar dessa. Det är avgörande för hur 
vi långsiktigt lyckas i vår kommunikation till en internationell besökare och i vår 
ansats att driva en produktutveckling tillsammans med destinationerna och fö-
retagen i länet. Detta är kostsamt och vi uppdaterar oss på olika sätt bl a via Visit 
Sweden, där vi köper in oss i deras analyser och rapporter. Vi har en stor fördel av 
att vi dagligen har personliga kontakter med olika marknader och även finns på 
plats ute i Europa  i olika sammanhang. Utifrån dessa gör vi bedömningar av vilken 
relevans dessa har för besöksnäringen i vårt län.

Ser vi tillbaka på förutspådda trender 2016 och hur dessa slog ut kan vi konstatera 
att en hel del fick stort genomslag, t ex:

• Det kontantlösa samhället

• Autonom transport

• AR (”augmented reality”)

• Big data-verktyg som demokratiseras

• Appar tar över från webben i mobilen    (källa: Visit Sweden)

I år ser vi en än mer tydlig riktning inom dessa trender och andra har förvandlats 
till något helt nytt. Fyra fokusområden har vi tittat närmre på är:

• Jordens befolkning blir äldre, rikare och friskare

• Exogena chocker och nya risker påverkar resebeteendet

• Trender inom arbetslivet 

• Demografiska klyftor kvarstår men i ny form

• Den globala tekniktillplattningen       (källa: Visit Sweden)

För verksamhetsåret 2018 har vi budgeterat detta i avtal med Visit Sweden kopplat 
till Masterplanarbetet, se avsnitt ”Marknad”.
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STATISTIK OCH ANALYS

Mätetal och indikatorer gällande besöksnäringens tillväxt är en nationell ange-
lägenhet och anpassning sker till system som gäller i övriga världen. Smålands 
Turism köper in för länets räkning den statistik som finns att tillgå.

För 2018 planerar vi att upphandla följande verktyg: 

• SCB: gästnattsstatistik i samverkan med sex regioner i södra Sverige inom ramen 
för samarbetet BI SYD (business intellegence)

• HUI (Handelns utredningsinstitut) ”Turismens omsättning och sysselsättning” 

• Bisnode s.k Simplermodell mäter utveckling av antal företag, förädlingsvärden 
och jämförelser med övrig näring i regionen 
 

KUNSKAPSÖVERFÖRING 

För att lyckas med vårt uppdrag att sprida information och kunskap till våra intres-
senter i länet är våra verktyg viktiga. Vi går även här mot en mer digitalisering och 
vill utveckla denna del i verksamheten ytterligare under 2018.

Vår partnersida www.smalandsturism.se utgör ett nav. Våra nyhetsbrev skickas ut 
till över 900 mottagare och pekar in mot vår partnersida. 
Vi har ett Instagram-konto med över 1500 följare, ett LinkedIN-konto och kommer 
även öppna fler sociala kanaler för att nå ut med vårt budskap.  
Under året kommer vi bygga upp ett CRM-system för att på ett effektivt sätt kunna 
underhålla och uppdatera kontakter samt göra riktade insatser mot utvalda seg-
ment bland våra intressenter. Detta kommer också ligga till grund för kategorise-
ring av besöksnäringens företag.
En ny digital kommunikationsstrategi ska börja gälla från och med i år.

SMÅLANDSDAGEN

Smålandsdagen är ett årligen återkommande arrangemang som samlar besöksnä-
ringens intressenter för en dag med inspiration och kunskapsförmedling. Anord-
nas i samverkan med Kronobergs- och Kalmar län.

SEMINARIER FÖR FÖRETAG OCH INTRESSENTER

Inom ramen för projekt Hållbar Produktutveckling kommer Smålands Turism att 
bjuda in till olika seminarier för företagare inom besöksnäringen i länet, för kom-
petenshöjande insatser.
Vi kommer även bjuda in till affärsdrivande nätverk i länets olika delar, s.k Kur-
bits-utbildning.
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ÅRETS TURISMPRIS OCH VÅR NOMINERING TILL STORA TURISMPRISET

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism delar årligen ut Stora Turismpriset 
och varje län får nominera en kandidat till finalen.  En nominering till Stora Turism-
priset är en merit i sig och för att främja besöksnäringen i regionen är det viktigt 
att medverka och nominera en länskandidat. Prissumman till vinnaren är 100 000 
kr och varje finalist tilldelas 10 000 kr. Prispengarna ska använda till kompetensut-
vecklingsinsatser. 

Smålands Turism pris för regionen ”Årets turismpris” har numera kriterier som 
stämmer mer överens med de som gäller för Stora Turismpriset. 

SAMVERKAN UTBILDNING MED JU OCH UF

I takt med att besöksnäringen växer, så växer också behovet av utbildad och kom-
petent personal. Därför är samverkan med utbildningar på olika nivåer viktigt. Vi 
samarbetar med gymnasieskolor och tar emot praktikanter. Vi har inlett ett sam-
arbete med JIBS (Jönköping International Business School), en del av Jönköping 
University, och startade under 2016 ett samarbetsprojekt där studenter i A-kursen 
Marketing management matchades med företag i regionen och arbetade fram 
strategier. Under 2018 vill vi utöka samarbetet med JIBS och arbeta med studenter 
på mastersnivå och med fadderprogram. Därtill få med fler företag i länet.

Vi samarbetar också med Ung Företagsamhet (UF) i länet och har tidigare suttit i 
tävlingsjuryn på UF-mässan. I år, 2017 kommer vi att medverka i Innovation Camp 
som riktar sig till elever i klasserna 7-9, där vi har satt upp ett eget besöksnärings-
pris. Vi undersöker möjligheten att utveckla konceptet till 2018.

SMÅLANDS TURISM AB

VD och Styrelsen för Smålands turism
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SMÅL ANDS TURISM

BUDGET 
2018

förslag till
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2017-03-15	 	  																					Förslag	 	
	  2017	 2018	 	
Sammanställning	 	    
Omsättning	 	    
Omsättning	ägarinsatser		 	 10	000	000	 11	000	000	 	
Omsättning	marknad	 	 521	000	 700	000	 	
Hållbar	produktutveckling	projekt	2016-2019	(HPU)	 5	795	000	 5	795	000	 	

	     
S:a	Omsättning	 	 16	316	000	 17	495	000	 	

	     
Direkta	kostnader	 	    
Direkta	kostnader	marknad	 	 -3	250	000	 -4	125	000	 	
Direkta	kostnader	utveckling	 	 -450	000	 -450	000	 	
Information,	omvärld,	webb	 	 -550	000	 -510	000	 	
Hållbar	produktutveckling	(HPU)	 -5	795	000	 -5	795	000	 	
Itplattform/digitalisering	 	 -500	000	 -500	000	 	
S:a	Direkta	kostnader	 	 -10	545	000	 -11	380	000	 	

	     
TB1	 	    
TB1	Ägarinsatser	 	 10	000	000	 11	000	000	 	
TB1	Marknad	 	 -2	729	000	 -3	425	000	 	
TB1	utveckling	 	 -450	000	 -450	000	 	
TB1	övriga	direkta	kostnader	 	 -550	000	 -460	000	 	
TB1	HPU	 	 -600	000	 -600	000	 	
TB1	IT-plattform	 	 -500	000	 -500	000	 	
S:a	TB1	 	 5	171	000	 5	565	000	 	
     
Personalkostnader	 	    
Lönekostnader	 	 -3	970	000	 -4	100	000	 	
Utbildning	 	 -10	000	 -25	000	 	
Övriga	personalkostnader	 	 -50	000	 -60	000	 	

	     
S:a	personalkostnader	 	 -3	985	000	 -4	185	000	 	

	     
Resultat	efter	personalkostnader	 1	786	000	 1	930	000	 	

	     
Övriga	externa	kostnader	 	    
Lokaler	 	 -525	000	 -550	000	 	
Tele,	datakommunikation	 	 -210	000	 -220	000	 	
Resekostnader	 	 -260	000	 -300	000	 	
Styrelse	 	 -270	000	 -280	000	 	
Övriga	direkta	kostnader	 	 -440	000	 -460	000	 	

	     
S:a	Övriga	kostnader	 	 -1	705	000	 -1	810	000	 	

	     
Resultat	före	avskrivningar	 	 81	000	 120	000	 	

	     
Avskrivningar	 	 -45	000	 -45	000	 	

	     
Resultat	efter	avskrivningar	 	 36	000	 75	000	 	

	     
Finansnetto	 	 4	500	 5	000	 	

	     
Resultat	efter	finansnetto	  40	500	 70	000	  
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Plats: Regionens hus, sal B

§77 Grants office
Diarienummer: RJL 2017/1070

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 bevilja Jönköping University och projektet Grants office 
3 532 852 kr. Finansiering sker ur anslaget för Regionala 
utvecklingsmedel

 Fördelning av medel sker enligt följande:

År: 2017    472 011 kr
      2018 1 176 300 kr
      2019 1 179 425 kr
      2020    705 116 kr

Sammanfattning 
Ett Grants office ska skapas för att stärka samarbetet mellan 
Region Jönköpings län och Jönköping University. Målsättning är 
att verka för ökad regional tillväxt.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-28
 Underlag till projektbeslut
 Ansökan om regionala projektmedel 2017-04-27

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Maria Hörnsten deltar ej i beslutet och meddelar att oppositionen  
återkommer vid nämndens sammanträde. En tydlig redogörelse av 
projektet önskas.

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-04-28 RJL2017/1070

Regionledningskontoret 
Elisabet Eriksson

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Grants office

Förslag till beslut 
Nämnden för arbetsmarkand näringsliv och attraktivitet

 beviljar Jönköping University och projektet Grants office 3 532 852 kr. 
 Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel.
 Fördelning av medel sker enligt följande:

År: 2017    472 011 kr
      2018 1 176 300 kr
      2019 1 179 425 kr
      2020    705 116 kr

Sammanfattning
Ett Grants office ska skapas för att stärka samarbetet mellan Region Jönköpings 
län och Jönköping University. Målsättning är att verka för ökad regional tillväxt.

Information i ärendet
Grants office är ett samarbete mellan Region Jönköpings län (RJL) och Jönköping 
University (JU). Syftet är att tillsammans stödja organisationerna så att forskning 
och arbetet med det regionala tillväxten hittar gemensamma samarbetsprojekt för 
att ytterligare förstärka den regionala tillväxten.
Grants office ska ta fram förslag på externa finansieringmöjligheter, ta fram 
underlag för ansökningar, utföra partnersökningar (t ex via Brysselkontoret), 
genomläsning och kontroll av ansökan innan denna skickas in samt rådgivning till 
pågående projekt. Kontoret ska också samarbeta med externa organisationer som 
till exempel Vinnova, EU-kommissionen och andra organisationer som erbjuder 
projektfinansiering.
För att öka kompetensen kring projektledning och ekonomihantering i EU- och 
externfinansierade projekt ska återkommande fortbildningstillfällen inom dessa 
områden arrangeras.

Strukturfondsprogrammen är en viktig källa till finansiering av projekt som vill 
bidra till genomförandet av strategin och handlingsplanen. Det gäller både 
nationella strukturfonderna och de transnationella och gränsregionala fonderna.
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Tjänsteskrivelse

2017-04-28 RJL2017/1070

I samband med uppdrag/aktiviteter, projekt och kontakter inom områden som 
omfattas av samordning skall Region Jönköpings län informeras för att säkerställa 
synergieffekter, ta fram beslutsunderlag för styrelsen (och vid behov nämnder) 
samt skapa förutsättningar för att internt och externt kommunicera en helhetsbild 
av Grants office samarbete. Uppföljning ska ske löpande och en analys ska göras 
innan avslut för att få arbetet att gå över till ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag 
 Projektansökan

 Underlag för beslut 

Beslutet skickas till 
Jönköping University

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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Projektuppgifter
Projektnamn Projektägare

Grants office Region Jkpgs län
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut

2017-08-14 2020-08-13
Status Diarienummer

     RJL2017/1070

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 län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

     
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS)är regionens verktyg för att möta och 
hantera de utmaningar och möjligheter vi ställs inför. Det regionala 
utvecklingsarbetet och de resurser som satsas från regionen, staten och EU ska 
vägledas av prioriteringarna i RUS. Som exempel kan nämnas följande delstrategier:
- En internationellt ledande industriregion där företag i vår region förmår mäta 
sig med internationell konkurrens. Viktigt att vi fortsätter vara en framgångsrik 
industriregion och stärker vår internationella position.
- En global livsmiljö för att attrahera nyinflyttning samt öka förutsättningar för 
länets invånare att hitta intressanta arbetstillfälen. 
I arbetet med att stärka regionens tillväxt så är samarbetet med Jönköping 
University (JU) viktigt där JU kan ses som en motor i regionens och näringslivets 
utveckling.

I vår internationella policy(som utgår från RUS)framgår det att:
-Region Jönköpings län ska genom sina kunskaper och nätverk vara resurs för 
regionen i EU-finansiering och projektstöd.
-Region Jönköpings län ska främja samverkan mellan olika aktörer i länet för att 
främja ökad internationalisering.
-Region Jönköpings län ska ha en bred internationell kompetens inom sin 
organisation.
-Öka andelen projekt, stötta projektutveckling med flera större aktörer i regionen, 
öka andelen extern finansiering från EU i regionen. 
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

Se nedan

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa
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I de projekt som ska tas fram inom projektkontoret så kommer det med stor 
sannolikhet bli projekt med syfte att främja miljö, integration och mångfald, 
jämställdhet, sociala frågor mm. Projekten utgår från vår RUS och de behov som vi 
har. Projektens syfte kommer att främja horisontella kriterier då det är av vikt 
att arbeta med dessa för att skapa tillväxt. Horisontella kriterier kan ses som en 
grund och bas för att skapa regional tillväxt, de ska inte ses som en egen del vid 
sidan av.

Projekt kommer också att skapas med andra aktörer och regioner utanför länets och 
Sveriges gränser vilket främjar mångfald.

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 472011 Regionala utvecklingsmedel

2018 1176300 Regionala utvecklingsmedel

2019 1179425 Regionala utvecklingsmedel

2020 705116 Regionala utvecklingsmedel

Totalt 3 532 852,00 kr

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

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

          

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

104



1(6)

© Region Jönköpings län  RjL1228  Version 4  2016.03

ANSÖKAN OM REGIONALA 
PROJEKTMEDEL JÖNKÖPINGS LÄN

Datum

2017-04-27

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

Grants Office
Projektperiod Totalkostnad Sökt belopp från Region Jönköpings län (totalbelopp)

170814-200813 7 065 704 3 532 852

Uppgifter om sökande
Projektägare E-post

Stefan Sandqvist stefan.sandqvist@ju.se
Postadress Postnummer Ort

Gjuterigatan 5 551 11 Jönköping
Telefon Mobiltelefon

+46 36-101091 072-5711840
Organisationsnummer CFAR-nummer** Plusgiro Bankgiro

556487-2744 00001 32 65 86-5 5328-2513 
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

Stefan Sandqvist stefan.sandqvist@ju.se
Telefon Mobiltelefon

036-10 10 91 072-5711840

Ekonomihantering
Namn E-post

Theresé Bengtsson therese.bengtsson@ju.se
Telefon Mobiltelefon

036-101906 -

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

Underskrift av behörig att företräda sökanden
Ort och datum

Jönköping 2017-05-02
Namnteckning Namnförtydligande
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Bilaga till ansökan om regionala 
projektmedel Jönköpings län

Projekt
Namn

Grants office

Sammanfattning av projektet

Grants office är ett samarbete mellan Region Jönköpings län (RJL) och Jönköping 
University (JU). Syftet är att tillsammans stödja bägge organisationerna så att 
forskning och arbetet med det regionala tillväxten hittar gemensamma 
samarbetsprojekt, så att organisationernas arbete stärks och nya möjligheter i 
gemensamma projekt kan skapas.
Grants office ska ta fram förslag på externa finansieringmöjligheter, stödja i 
ansökningsfas, utföra partnersökningar (t.ex. via Brysselkontoret), genomläsning 
och kontroll av ansökan innan denna skickas in samt rådgivning till pågående 
projekt. Kontoret ska också samarbeta med externa organisationer som till exempel 
Vinnova, EU-kommissionen och andra organisationer som erbjuder projektfinansiering.
För att öka kompetensen kring projektledning och ekonomihantering i EU- och 
externfinansierade projekt ska återkommande fortbildningstillfällen inom dessa 
områden arrangeras.

Strukturfondsprogrammen är en viktig källa till finansiering av projekt som vill 
bidra till genomförandet av strategin och handlingsplanen. Det gäller både 
nationella strukturfonderna och de transnationella och gränsregionala fonderna.

I samband med uppdrag/aktiviteter, projekt och kontakter inom områden som omfattas 
av samordning skall Region Jönköpings län informeras för att säkerställa 
synergieffekter, ta fram beslutsunderlag för styrelsen (och vid behov nämnder) samt 
skapa förutsättningar för att internt och externt kommunicera en helhetsbild av 
Grants office samarbete. 

Syfte
Beskriv avsikten med projektet

- Skapa regional tillväxt genom att samverkan mellan Jönköping University och 
Region Jönköpings län sker där projekt skapas genom att gemensamt analysera inom 
vilka områden och ämnen som behövs sjösättas för att skapa tillväxt. Som grund 
ligger den regionala utvecklingsstrategi (RUS). 
- Öka andelen EU-finansierade projekt i i vår verksamhet och region 
- Stötta projektutveckling med flera större aktörer i regionen
- Bygga upp ett fungerande Grants office som ska stödja olika samarbetspartners att 
aktivt arbeta med att få EU-finansierade projekt till regionen
- stimulera till ökad kompetens kring EU-finansierade projekt i regionen

Mål
Vad ska projektet uppnå för resultat?

- Kartläggning och analys av länets möjligheter utifrån den regionala 
utvecklingsstrategi för EU-finansierade projekt ska tas fram.
- Ur analysen ta fram en handlingsplan och implementera denna
- Projekt ska startas och genomföras utifrån analysen
- Påbörja uppbyggnad av en ordinarie verksamhet efter projektets slut

Målgrupp
Vem/vilka vänder sig projektet till?

Jönköping University,Näringsliv, myndigheter, kommuner, föreningar, ideella 
organisationer mm
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Förväntat antal deltagare i projektet
Totalt – varav kvinnor – varav män

13 kommuner, Jönköpings University,10-tal aktörer/verksamheter i länet/omvärld. 

Genomförande
Hur ska projektet genomföras, vilka aktiviteter är planerade?

Grants office ska skapas i samarbete mellan Jönköping University och Region 
Jönköpings län. Inom samarbetet ska två projektledare anställas av JU. Kostnaden 
för två projektledare ska delas mellan RJL och JU. Projektledaren ska ta fram en 
handlingsplan samt ta fram projektideér, förankra dessa hos berörda parter, skriva 
ansökningar, säkra finansiering och medfinansiärer samt ansvara för 
projektredovisning och rekvisitioner mot berörda myndigheter och samarbetspartner.
Projektledaren kommer samarbeta nära med externa organisationer som är 
kontaktmyndighet för olika program och fonder.
Arbetet ska ske i nära samarbete med projektets ägare samt länets 
samarbetspartners.
SmålandBlekingeHallands Brysselkontor blir en viktig samarbetspartner. 

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

Aktivitet Startdatum aktivitet Slutdatum aktivitet

Ta fram en handlingsplan 2017-08-14      

Ta fram projektideér, samarbetspartners löpande      

Ansöka och genomföra projekt löpande      

Utvärdering/överlämnande till ord. verk      2020-08-13

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Samtliga kommuner i Jönköpings län samt projektpartners i 
andra län/regioner. 

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)är regionens verktyg för att möta och 
hantera de utmaningar och möjligheter vi ställs inför. Det regionala 
utvecklingsarbetet och de resurser som satsas från regionen, staten och EU ska 
vägledas av prioriteringarna i RUS. Som exempel kan nämnas följande delstrategier:
- En internationellt ledande industriregion där företag i vår region förmår mäta 
sig med internationell konkurrens. Viktigt att vi fortsätter vara en framgångsrik 
industriregion och stärker vår internationella position.
- En global livsmiljö för att attrahera nyinflyttning samt öka förutsättningar för 
länets invånare att hitta intressanta arbetstillfälen. 
I arbetet med att stärka regionens tillväxt så är samarbetet med Jönköping 
University (JU) viktigt där JU kan ses som en motor i regionens och näringslivets 
utveckling.

I Region Jönköpings läns internationella policy(som utgår från RUS)framgår det att:
-Region Jönköpings län ska genom sina kunskaper och nätverk vara resurs för 
regionen i EU-finansiering och projektstöd.
-Region Jönköpings län ska främja samverkan mellan olika aktörer i länet för att 
främja ökad internationalisering.
-Region Jönköpings län ska ha en bred internationell kompetens inom sin
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organisation.
-Öka andelen projekt, stötta projektutveckling med flera större aktörer i regionen, 
öka andelen extern finansiering från EU i regionen.

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

I de projekt som ska tas fram inom projektkontoret så kommer det med stor 
sannolikhet bli projekt med syfte att främja miljö, integration och mångfald, 
jämställdhet, sociala frågor mm. Projekten utgår från vår RUS och de behov som vi 
har. Projektens syfte kommer att främja horisontella kriterier då det är av vikt 
att arbeta med dessa för att skapa tillväxt. Horisontella kriterier kan ses som en 
grund och bas för att skapa regional tillväxt, de ska inte ses som en egen del vid 
sidan av.

Projekt kommer också att skapas med andra aktörer och regioner utanför länets och 
Sveriges gränser vilket främjar mångfald.

Ordinarie verksamhet – projekt
Specificera vad som är särskiljande och unikt

Projektkontoret är en fristående enhet som inte finns inom Region Jönköpings län 
eller Jönköpings University.

Spridning
Ange hur information om projektet ska spridas

Information om projektet kommer spridas genom respektivs organisations 
kommunikations- och marknadsföringskanaler. Projektet kommer också att skapa egna 
gemensamma kanaler för att på bästa sätt nå ut för att skapa samverkan.

Uppföljning/utvärdering av projektet

Uppföljning sker kontinuerligt under projekttiden. Utvärdering görs innan projektet 
avslutas.

Kostnadsbudget*
Kostnadsslag År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Totalt

Egen personal (inkl. sociala avgifter)

Antal timmar:      

Lönekostnad per timme:      755 163 2 013 768 2 013 768 1 258 605 6041304

Externa tjänster                     0

Lokalkostnader 19 950 34 200 34 371 14 393 102914

Investeringar (gäller inte medel från Region 
Jönköpings län)

                    0

Övriga kostnader (ange kostnadsspecifikationen i 
bilaga)

168 908 304 633 310 711 137 234 921486

Indirekta kostnader (specificera i bilaga)                     0

Summa kostnader 944021 2352601 2358850 1410232 7065704

Intäkter -     -     -     -     0

Summa nettokostnader 944021 2352601 2358850 1410232 7065704

Offentliga bidrag i annat än kontanter                     0

Privata bidrag i annat än kontanter                     0
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SUMMA (A) 944021 2352601 2358850 1410232 7065704

Finansiering*
Finansiär År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Totalt

Region Jönköpings län 472 011 1 176 300 1 179 425 705 116 3532852

Jönköpings University 472 011 1 176 300 1 179 425 705 116 3532852

                         0

                         0

                         0

SUMMA (B) 944022 2352600 2358850 1410232 7065704

* 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).

Beräkningsunderlag till projektbudget (för hela projektperioden)
Egen personal 

(personens namn eller kategori) – bokförd kostnad
Syssel-

sättningsgrad 
Månadslön inkl. 

soc.avg. Antal månader Total kostnad

2 Projektledare, heltid 100 167 814 36 6041304

                    0

                    0

SUMMA EGEN PERSONAL 6041304

Externa tjänster Beräknat antal timmar Beräknad fakturerad 
timkostnad Total kostnad

               0

               0

               0

SUMMA EXTERNA TJÄNSTER 0

Investeringar Beräknat 
inv. datum

Inköpspris 
exkl. moms Total kostnad

                    

                    

                    

SUMMA INVESTERINGSKOSTNAD 0
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Övriga kostnader Total kostnad

          

PC 42 000

Arbetsplats 7 200

Övrig OH som ekonomi, HR, IT, koncerngemensamt 721 910

Resor och logi 120 300

Representation 30 076

          

          

          

          

          

          

     0

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 921486
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Regional utveckling Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Regionledningskontoret E-post: regionalutveckling@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
Box 1024 Hemsida: rjl.se Orgnr: 232100-0057
551 11   Jönköping

Regional utveckling
Regionledningskontoret
Ulrika Geeraedts
072-2356559
ulrika.geeraedts@rjl.se

Styrgruppen för Småland, Blekinge, Halland 
Brysselkontor

Finansieringsmöjligheter och 
sammanhållningspolitik

Det bedrivs utvecklingsprojekt, forskning och innovation inom en mängd 
områden i Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Halland. Dessa insatser 
syftar till att skapa en hållbar utveckling för människor och företag i våra län och 
bekostas på olika sätt. Ett av verktygen för att få finansiering till 
utvecklingsinsatser är EUs sammanhållningspolitik och Horisont 2020 fonderna. 
Förutom EU fonder finns nationella fonder, framförallt via Vinnova men även 
från annat håll.  

Genom att granska fördelningen av hur dessa medel används i Sverige kan man se 
att området Småland och Öarna (där Kronoberg, Kalmar, Jönköping och Gotland 
ingår) inte deltar speciellt aktivt inom Horisont 2020 programmet och att vi är 
sämst i Sverige på att generera projekt inom Europeiska Regionalfonden. Vi får 
även en mindre andel forskningsmedel till våra lärosäten än genomsnittet i 
Sverige. Därtill fördelas Vinnovapengar i stor utsträckning till större lärosäten och 
till storstäderna i Sverige. Anledningarna till detta är flera vilka kort belyses 
längre fram i texten. Den viktiga frågan att ställa är kanske om detta resultat 
påverkar vår utvecklingsförmåga och minskar möjligheterna till innovation och 
tillväxt i våra län? I denna frågeställning ligger givetvis frågan om det värde de 
projekt som faktiskt bedrivs genererar för våra regioner. Detta underlag visar 
kortfattat hur fördelningen av medel ser ut. Vårt Brysselsamarbete inkluderar även 
Blekinge och Halland som tillhör andra sk. Nutsområden än Småland och Öarna. 
Viss statistik finns här även från dessa regioner.
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Bakgrund

Sammanhållningspolitiken

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa 
tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Regionala prioriteringar 
och inflytande över medlen är en förutsättning för ett framgångsrikt regionalt 
utvecklingsarbete. Sammanhållningspolitiken syftar till att minska regionala 
skillnader och ojämlikheter inom EU och står för en tredjedel av EU:s totala 
budgetram (351,8 miljarder euro). Framförallt regionalfonden och socialfonden 
berör den lokala och regionala nivån, där Sverige i nuvarande programperiod 
(2014-2020) tar emot cirka 20 miljarder kronor i finansiering från EU. För 
området Småland och Öarna handlar det om ca 1,2 miljarder kronor under 
nuvarande programperiod. Med hjälp av EU:s strukturfonder kan projekt skapa 
regional tillväxt. Kompetensutveckling, spjutspetsforskning, tillgång till bredband 
- projekten kan vara mycket olika - men målet är det samma: Tillväxt och 
sysselsättning i alla Europas regioner. Det krävs att strukturfondsprojekten också 
har femtio procents medfinansiering från andra offentliga finansiärer. 
Strukturfonderna är således ett sätt att växla upp det regionala utvecklingsarbetet 
där regionala offentliga medel, medel från akademi eller näringsliv tillsammans 
med strukturfondsmedel bidrar till tillväxt och sysselsättning. Genom att 
strukturfonderna är fonder vars inriktning är regionalt anpassade och där 
ansökningsförfarandet sker på svenska i Sverige så upplevs dessa fonder ofta vara 
enklare att söka än Horisont2020 fonderna. 

Horisont2020

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 
2014-2020. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation 
och har en total budget på runt 80 miljarder euro.

Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra 
satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, 
satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade 
regler för deltagande. Horisont 2020 fokuserar på att förvandla vetenskapliga 
genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till 
affärsmöjligheter och förändra människors liv till det bättre. Programmet erbjuder 
möjligheter för en många olika aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, 
forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. 

Horisont 2020 består av ett specifikt program med tre prioriteringar: 
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1. Spetskompetens - Excellent Science - denna del ska stärka EU:s 
globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen 
på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie 
Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande 
forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt 
forskningsinfrastruktur.

2. Industriellt ledarskap - Industrial leadership - ska göra Europa mer 
attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den 
ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata 
och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl 
a ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom 
satsningar på sk Key Enabling Technologies, dvs mikro- och 
nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och 
avancerad tillverkning och bearbetning.

3. Samhälleliga utmaningar - Societal challenges - denna del fokuserar 
på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står 
inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att 
krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar 
samhällsvetenskap och humaniora. 

Resultat Europeiska Regionalfonden (ERUF)

I november 2016 hade 33 % av Småland och öarnas budget fördelats vilket är 
lägst i Sverige. Skåne och Blekinge har fördelat 61% av budgeten och västra 
Sverige (där Halland ingår) 44%. Utifrån att halva programperioden gått så borde 
mer än 50% av budgeten ha tagits i bruk. De områden som inte lyckas fördela ut 
sina medel under detta år kommer att få skicka tillbaka dem så att de kan 
användas i andra regioner. Vi har inte siffrorna från Europeiska Socialfonden men 
vi har fått veta att även om situationen inte är lika illa finns det risk att inte alla 
pengarna går åt och att det är ett lågt söktryck generellt jämfört med förra 
programperiod. 

Resultat Horisont 2020

Horisont 2020 har en total budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-
2020. Fram till juli 2015 har svenska organisationer beviljats drygt 260 miljoner 
euro vilket motsvarar 3,56% av kontrakterade medel. Detta placerar Sverige på en 
8:e plats av alla deltagande länder.
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Horisont 2020 erbjuder möjligheter för en många olika aktörer; universitet och 
högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället samt 
är öppet för deltagande från hela världen. Den första statistiken visar också att 
bland de deltagande lärosäten har Kungliga Tekniska Högskolan beviljades mest 
medel i Sverige, följt av Lunds universitet och Chalmers Tekniska högskola. De 
mest framgångsrika näringslivsaktörerna är Ericsson AB, AB Volvo och ABB 
AB. De forskningsinstitut som har beviljats mest medel är Mefos AB, SP Sveriges 
Tekniska forsknings institut AB samt Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. 
Bland de offentliga aktörerna hittar vi organisationer som Stockholms kommun, 
Statens energimyndighet och Formas.

Sammanfattning

Vi är inte bra på att söka projektmedel och extern finansiering vare sig nationellt 
eller internationellt. Vad som inte synes i tabeller eller statistik är huruvida vi 
söker och får avslag eller om vi inte alls söker bidragen. Den uppfattning som 
ERUF och ESF ger uttryck för är att vi har för få projektägare i våra regioner och 
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för få som är villiga eller har kompetensen att driva större utvecklingsprojekt. Det 
är både lågt söktryck och för få som vill driva projekt.

Den låga andelen forskningsmedel till våra lärosäten (förutom Linné universitetet) 
kan också påverka möjligheten att delta med i projekt. Detsamma kan sägas gälla 
mindre regioner som kanske inte kan växla upp medfinansieringen på samma sätt 
som större regioner gör. När man gick in i en ny programperiod 2014 så uppstod 
ett gap som gjorde att många projektägare försvann och valde att gå vidare till 
andra uppdrag. Därtill har regionbildningarna i våra län kanske påverkat 
regionernas förmåga att starta nya projekt då man varit i en 
omorganisationsprocess. 

ERUF och ESF utgör för våra län en viktig finansieringskälla för FoI, närmare 
88% enligt siffror från Tillväxtverket. Eftersom det nu pågår en diskussion om 
minskning av sammanhållningspolitiken och därmed minskade fonder så bör man 
fundera på vad detta innebär för våra län. Om vi inte blir bättre på FoI via andra 
program så kommer detta troligen få en konsekvens för regionernas fortsatta FoI 
utveckling.

Regional tillväxt och utveckling hänger samman med en regions förmåga att ta till 
sig nya kunskaper, att generera innovation och skapa nya samverkansformer. Att 
vi som regioner inte är mer aktiva i såväl nationella som internationella 
samverkansprojekt och inte lyckas växla upp våra tillväxtmedel bättre får troligen 
en konsekvens för vårt näringsliv. Det är i samverkan mellan det offentliga, 
akademin och näringslivet vi kan skapa förutsättningar för den omställning som 
behövs framöver och då bör vi nog se över hur vi strukturerar samverkan för att 
bli mer framgångsrika.  Därav blir det viktigt att driva processer för mer 
forskningsmedel till våra lärosäten (högre anslag), identifiera tydligare strukturer 
för hur vi regioner och lärosäten samverkar i projekt och identifiera vilka projekt 
och insatser som skapar störst värde för tillväxt och utveckling.

Med vänlig hälsning

Ulrika Geeraedts
Regional utvecklingsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Plats: Regionens hus, sal B

§66 Utvecklingsbidrag kultur 2017
Diarienummer: RJL 2016/3505

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden 

 Bevilja 725 000 kronor i utvecklingsbidrag kultur för 
projekt enligt redovisad sammanställning.

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i budget för 2017 anvisat 10,7 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Ramens ändamål är att 
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och 
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens 
utveckling och implementering finansieras.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-26

Beslutet skickas till
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-04-26 RJL 2016/3505

Utbildning och kultur
Lars Johansson

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Utvecklingsbidrag kultur 

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar

 725 000 kronor i utvecklingsbidrag kultur för projekt enligt redovisad 
sammanställning. 

Sammanfattning
Regionfullmäktige har i budget för 2017 anvisat 10,7 miljoner kronor för bidrag 
inom kulturområdet. Ramens ändamål är att utifrån den regionala kulturplanens 
mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar och enskilda. 
Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier samt 
aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och implementering finansieras.

Information i ärendet
Utvecklingsbidrag
Utvecklingsbidragets syfte är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter 
samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den Regionala 
utvecklingsstrategin och den Regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till 
utvecklingsprojekt på upp till tre år. 

Bidraget ska bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till 
kulturyttringar i hela Jönköpings län.

Bidrag kan ges för utvecklingsprojekt inom konstområdena dans, musik, teater, 
bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur samt museum och 
kulturarv och bildning. 

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets
 regionala potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, 

utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids 
utanför den egna orten

 möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och 
involvera nya målgrupper

 möjlighet att motverka diskriminering
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 nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment
 konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer.

Projekten bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den 
regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet 
och FN:s barnkonvention.

Regionens verksamheter kan söka utvecklingsbidrag som medfinansiering till 
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande. 

Tabell: Ansökningar om utvecklingsbidrag som föreslås beviljas Sökt belopp Förslag
SmåBUS, internationell barnboksfestival 228 000 100 000
Scenkonstklubb 500 000 100 000
Live on a stay of execution 55 000 53 000
Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer 500 000 150 000
KB ART - an international platform for contemporary art 400 000 100 000
Vit Dimma 92 500 25 000
Jönköpingskravallerna 100 000 50 000
Soffoperan 57 600 57 000

Unikt Måleri 325 000 90 000
Summa 2 258 100 725 000
Tabell: Ansökningar om utvecklingsbidrag som föreslås avslag
Film – ett verktyg för uppvaknande med hjälp av kultur 187 000 0
Dans för dig med Parkinson 457 929 0
Drömmen om det stora blå 150 000 0
Bä Krokodil 2.0 66 700 0
Musikserie - utredning 121 000 0
ScreenDance i Jönköpings regionen 300 000 0
KKN i Gummifabriken 872 200 0
From Sweden with Love 38 900 0
Klimatångest 98 000 0
Summa 2 291 729 0

Projekt Konstområde Förslag 
bidrag 

2017
SmåBUS, internationell barnboksfestival
Barn- och Ungdomslitteratur Småland 

Projektet avser planering och genomförande av en 
internationell barnboksfestival i Vetlanda i 
september 2018, med visionen att på sikt anordna 

Bildning, litteratur, 
museum/kulturarv

100 000
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festivalen vartannat år. Projektet föreslås beviljas 
2017-2018, med årlig ansökan.
Scenkonstklubb 
Riksteatern Jönköpings län

Projektet syftar till att stimulera unga människors 
möjlighet att bli delaktiga i kulturen och 
scenkonsten i länet. Projektet sträcker sig över tre 
år och strävar efter att engagera ett flertal 
kommuner. Projektet föreslås beviljas 2017-2019, 
med årlig ansökan. 

Bild och form, bildning, 
dans, film/rörlig bild, 
musik, teater

100 000

Digital teknik i gränsöverskridande 
konstnärliga processer
Kultur och utveckling, Region Jönköpings län

Projektet fokuserar på att ge fler personer med 
funktionsvariationer möjlighet att utveckla sin 
musikalitet genom att synliggöra teknik som kan 
användas för musicerande. Projektet föreslås 
beviljas 2017-2018, med årlig ansökan. 

Film/rörlig bild, musik 150 000

KB ART - an international platform for 
contemporary art
Kulturakademien i Mariannelund KAiM

Projektet syftar till att utveckla former för 
samverkan med andra konst- och kulturaktörer 
inom och över kommungränserna i Jönköpings län 
samt undersöka möjligheten till interregionala 
samarbeten, med tonvikt på Artist in Residence-
initiativ. Inom projektet genomförs seminarier och 
utställningar. Projektet föreslås beviljas 2017-
2018, med årlig ansökan. 

Bild och form 100 000

Soffoperan
Min(i)opera

Projektet syftar till att utveckla ett koncept där 
operaföreställningar kan förläggas på 
okonventionella spelplatser och därmed spridas till 
nya målgrupper och öka tillgängligheten till kultur 
och förståelsen för opera som konstform.

Musik, teater 57 000

Unikt Måleri
Eksjö kommun

Projektet vill i samverkan med ett flertal aktörer 
utveckla en modell för en kvalitativ digital 
visualisering av bilder i kulturhistoriska 
fastigheter och skapa intresse och engagemang för 
kulturarv för nya målgrupper. 

Museum/kulturarv 90 000

Jönköpingskravallerna
Affekt Film AB

Film/rörlig bild 50 000

120



TJÄNSTESKRIVELSE 4(5)

RJL 2016/3505

En dramatiserad dokumentärfilm som kretsar 
kring kravallerna i Jönköping 1948. 
Vit Dimma
Kim Forsberg
En novellfilm om mod och vad som gör barn till 
vuxna.

Film/rörlig bild 25 000

Live on a stay of execution
Ghaeeth alSaleeh
En danskortfilm om hur kriget i Syrien påverkat 
en grupp unga vuxna.

Film/rörlig bild 53 000

Dans för dig med Parkinson
Region Jönköpings län - Folkhälsa och sjukvård

Dans Avslag

Bä Krokodil 2.0
Min(i)opera

Musik, teater Avslag

Musikserie – utredning
Min(i)opera

Musik, teater Avslag

KKN i Gummifabriken
Värnamo kommun

Bild och form, bildning, 
dans, film/rörlig bild, 
hemslöjd, litteratur, 
museum/kulturarv, 
musik, teater

Avslag

ScreenDance i Jönköpingsregionen 
Cyntia Botello

Dans, film/rörlig bild Avslag

From Sweden with Love
Firdaus Bohari

Film/rörlig bild Avslag

Klimatångest
Eksjö animation

Film/rörlig bild Avslag

Drömmen om det stora blå
Carl-Gustaf Nykvist film

Film/rörlig bild Avslag

Film – ett verktyg för uppvaknande med hjälp 
av kultur
Keur Yakaar

Film/rörlig bild Avslag

 Avstämning utgiftsram  Belopp

Fullmäktiges anvisade utgiftsram 10 712 000

Kulturbidrag, beslut ANA 2016-12-13 -9 987 000

Förslag till beslut -725 000

Återstår att disponera 0
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Beslutsunderlag
 Regional kulturplan 2015-2017

 Ansökningar utvecklingsbidrag kultur, mars 2017 

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur

122



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Plats: Regionens hus, sal B

§79 Förstudie kultur och arbetsstipendier
Diarienummer: RJL 2017/1251

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta

 Ge regionledningskontoret i uppdrag att med 
utgångspunkt i genomförd förstudie ta fram förslag för ny 
hantering av arbets- och kulturstipendier från och med 
2018.

Sammanfattning 
En förstudie har genomförts för att se över regionala 
kulturstipendier och identifiera utvecklingsmöjligheter.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-24
 Skrivelse kulturstipendier i Region Jönköpings län

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
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Intygar

Lena Strand
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Utbildning och kultur
Lars Johansson

Nämnden för arbetsmarkand, näringsliv och 
attraktivitet

Förstudie kultur- och arbetsstipendier 

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och attraktivitet beslutar ge

 regionledningskontoret i uppdrag att med utgångspunkt i genomförd 
förstudie ta fram förslag för ny hantering av arbets- och kulturstipendier 
från och med 2018. 

Sammanfattning
En förstudie har genomförts för att se över regionala kulturstipendier och 
identifiera utvecklingsmöjligheter. 

Information i ärendet
Kultur och utveckling har genomfört en förstudie för att se över de kultur- och 
arbetsstipendier som årligen delas ut av Region Jönköpings län med syfte att 
undersöka potentiella nya former för stipendierna. Förstudien utgår från 
nuvarande stipendiekriterier och arbetssätt och relaterar dessa till nationella och 
regionala kulturpolitiska och utvecklingsstrategiska mål. 
 
I förstudien föreslås förändringar för respektive stipendieform med syfte att öka 
möjligheterna till tvärsektoriell samverkan och utveckling, samt i högre grad 
kunna möta målen och prioriteringarna i den regionala utvecklingsstrategin och 
den regionala kulturplanen. 

Föreslagna förändringar innebär bland annat: 
 Instiftande av jurygrupper som utser kandidater till stipendierna
 Höjning av budgetramen för stipendierna
 Tydligare kopplingar till mål och prioriteringar i regional 

utvecklingsstrategi och regional kulturplan

Beslutsunderlag
 Förstudie ”Kulturstipendier i Region Jönköpings län”
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Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur
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Kulturstipendier i  
Region Jönköpings län 

Kultur- och arbetsstipendiet som nu handhas av Region Jönköpings Län instiftades 1980 
och har delats ut både grupper, individer, till få och många mottagare. Man kan hävda att 
stipendieformen är en direkt konsekvens av ”74 års kulturpolitik” Prop	1974:28 som 
innebar konstruerandet av länsinstitutionerna och en infrastruktur av kompetens och 
lokaler över hela landet. Mycket av propositionens syfte hade blivit till mycket verkstad 
1980 och verkade i linje med konstområdes specifik utveckling, ett syfte som kan spåras i 
stipendiernas tilldelningsvillkor. 

”kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom konstnärliga 
områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild, bildning, 
litteratur samt museum och kulturarv.” 

Årligen delas 100 000 kr ut till professionella kulturutövare med tydliga länkar till länet, 
se lista nedan för de senaste fem årens mottagare. Många av mottagarna anger det på sitt 
CV kan man se vid sökningar på namnet vilket indikerar att det är ett statusfyllt 
stipendium. 

Arbetsstipendium Kulturstipendium  

2016  
Emelie Berglund, konstnär 

2015 
Jennie Ljungeskog, bildkonstnär 
Uta Arning, filmare och regissör 

2014 
Anna Dohrman, bildkonstnär 
Johan Ohlson, dansare, pedagog och 
koreograf 

2013 
Teresa Glad, animatör 

2012 
Britta Johanson, textilkonstnär 

2016  
Amy Deasismont, sångerska, skådespelare, 
musikalartist och programledare 

2015  
Danskompaniet KolKo ink 

2014 
Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans, 
konstnärer 

2013 
Mikael Syrén 

2012 
Tage Andersen 

Tabell 1 – Stipendiemottagare de senaste 5 åren 

På grund av samhällets förändring, kulturpolitikens förändring och konstnärernas 
arbetsförhållandens förändring finns det anledning att fråga sig om stipendiernas upplägg 
idag kan behöva förändras för att möta nya behov. Förhoppningen är att hitta en 
arbetsmodell som håller till 2025, samma tidshorisont som RUS. 
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Samtida kulturpolit ik  

De stödsystem som kan användas som en bas för regional utveckling kommer ständigt 
att vara underpåverkan av både nationella inriktningsbeslut och regionala prioriteringar. 
Som bakgrund till analysen av eventuella förslag till förändringar av stipediestrukturen 
ges en kortfattad översikt på det aktuella läget. 

Strategiska frågor som varför, hur, till vem och hur bedöma bör härledas till RUS, kulturplan 
men även till viss del till SOU2009:16 ”Kulturutredningen” samt till de befintliga 
bidragsformaten på kulturområdet i regionen och även den pågående Ku 2016:04 
Utredningen Konstnärernas villkor.  

Kulturutredningen 2009 

Kulturutredningen som presenterade sitt slutbetänkande 2009 har framförallt resulterat i 
den bidragsform som går under namnet Samverkansmodellen. Modellen bygger på en 
formaliserad dialog mellan den nationella och regionala nivån. Kulturutredningen gav oss 
förutom en ny finansieringsmodell även ett ramverk för var kulturpolitiken ”står” och 
vad som är stora förändringar jämfört med det arbete som legat till grund för den 
nuvarande stipendiestrukturen. 

Kulturutredningen fastslår 2009 precis som 1974 att den nationella kulturpolitiken ska, ta 
sin utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet och att den bidra till samhällets 
utveckling. Men hur denna utveckling ska gå till skiljer sig mellan de två utredningarna. 
2009 ligger fokus på att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var 
och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa 
förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att 
fritt utveckla sina skapande förmågor. 

• Statliga myndigheter och institutioner ska, utifrån arten av sina uppgifter och 
ansvarsområden, arbeta för 

• att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel, 
• att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, 

bryta mönster och vidga det möjligas rum, 
• att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas, 
• att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, 

miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling, 
• att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas. 

Man tillägger att målen bör vara vägledande för offentlig kulturpolitik även utanför det 
statliga området. 

I propositionen 1974:28 ligger fokus på att kulturen ska tillgängliggöras med hänsyn 
tagen till eftersatta grupper och hur ansvarsfördelningen mellan nationell, regional och 
kommunal nivå skall förtydligas. Det är också en tydligare uppdelning mellan 
konstområden som ska företrädas av centrumbildningar och understödjas av 
ämnesspecifika högskolor. Grovhugget kan man säga att kultur är mer ett mål i den äldre 
propositionen och lite mer av ett medel i den senare även om detta är en förenkling. 

Regional samtida kultur och utvecklingspolit ik 
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Det finns ingen motsättning i att kulturen både kan vara ett medel för vissa processer 
och ett mål i sig. Väl hanterat kan den hantera båda delarna dels som ett smörjmedel eller 
välbefinnande ökande och ett mål i sig då man väljer att anlägga olika perspektiv på 
praktiken och en klok styrning. För att härleda att den inte är motsägelsefullt kommer jag 
nedan att lyfta fram två olika regionala dokument som väljer två logiskt väldigt olika 
perspektiv, den regionala utvecklingsstrategin som väljer att betrakta regionens 
verksamhet med horisontella kriterier som Innovation, attraktivitet och globalisering 
begrepp som skär på tvären genom all verksamhet och å andra sidan kulturplanen som 
tittar vertikalt på sina verksamhetsområden t.ex. dansen, samtidskonsten och musiken. 

Regional utvecklingsstrategin 2013-2025 

	

	

Modell 1 – Visualisering av Region Jönköpings läns RUS 

Regionen har tagit en så kallad RUS som skall vara vägledande fram till 2025. RUSen 
precis väljer att lyfta ett antal nyckelbegrepp som kan hjälpa oss att förstå en önskvärd 
utvecklingsriktning som på grund av dess horisontella angrepp även kan hjälpa oss att 
förstå hur kulturstipendierna kan spela in i den regionala strategin. Kulturstipendiernas 
roll är kanske inte att lösa just Klimat och Energifrågorna, men det finns andra aspekter 
där de kan bidra på ett konstruktivt sätt.  

Nyckelbegrepp som följer med oss är: Regional kraftsamling och ledarskap, attraktivitet 
och kunskap och kompetens.  
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Utdrag ur kulturplan 2015-2017 

Tillskillnad från RUS är kulturplanen vertikalt orienterad, den tittar på specifika områden 
och den har en betydligt kortare horisont, den spänner över två år. Regionen står i stånd 
att fastställa en ny kulturplan för perioden 2018-2020 och i denna ska kulturstipendierna 
konkret ingå. 

Den innevarande kulturplanen kan dock ge oss stöd i att förstå om stipendierna har rätt 
roll i sin nuvarande utformning. I tabellen nedan visas de innevarande kulturpolitiska 
prioriteringarna. Stipendierna som de fungerar idag kan ses ha bäring på flera, de är en 
del av att skapa en kulturell infrastruktur, de förbättrar villkoren för konstnärligt 
skapande i regionen. Om vi tittar på tilldelningen över tid så bistår det vissa år 
tillgänglighet och andra år ger det uppmärksamhet till kultur för barn och unga. Vad 
stipendierna däremot inte uppfyller speciellt väl i dagsläget är att understödja 
interkulturellt samarbete eller samverkan. 

Kulturpolitiska	prioriteringar	 Verksamhetsområden	
• Kulturell infrastruktur 
• Villkor för konstnärligt skapande 
• Kultur med fokus på barn och 

unga 
• Tillgänglighet till kulturliv och 

kulturarv 
• Interregionalt, internationellt och 

interkulturellt samarbete 
• Samverkan och dialog 

• Professionell teater-, dans- och 
musikverksamhet   

• Regional museiverksamhet  
• Konst- och kulturfrämjande 

verksamhet  
• Regional enskild arkivverksamhet  
• Filmkulturell verksamhet  
• Hemslöjdsfrämjande verksamhet 
• Regional biblioteksverksamhet  
• Litteratur och läsfrämjande  
• Folkbildning  
• Övrigt 

Tabell 2 – Kulturpolitiska prioriteringar och verksamhetsområden 

Om vi zoomar ut och tittar på kulturstipendierna i ett bredare sammanhang där övriga 
finansiella stödfunktioner till kultursektorn tas med framträder en bild med vissa hålrum 
som stipendiemedlen eventuellt skulle kunna fylla. 
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Befintl igt  regionalt  stöd på kulturområdet  

Modell 2 nedan försöker visualisera den portfölj av verktyg Region Jönköpings Län har 
för att stimulera kulturell praktik och hur de är upplagt idag. Modellen har två axlar, eller 
spänningsfält: 

• Är stödet ämnesspecifikt eller tvärsektoriellt? Ett ämnesspecifikt stöd är t.ex. ett 
manusutvecklingsstöd som kan ges till en författare eller skribent som ett första 
steg i t.ex. en kortfilm eller animerad film. Ett tvärsektoriellt stöd skulle t.ex. 
kunna vara ett ”kultur i vården stipendium” där kan både en animatör eller en 
dansare söker om medel, ämnet är mindre viktigt det är med vem det görs som är 
prioriterat. 

• Är stödet effektorienterat eller filantropiskt? Manusstödet som användes som 
exempel ovan skulle även kunna fungera som exempel på något effektorienterat, 
det är ett konkret manus som ska komma fram, författaren har sökt med ett 
synopsis och stödet ska ge förutsättningar att skriva ut hela texten. Ett stöd som 
konst för konstens skulle inte ställa ett leveranskrav på ett manus. Exempel på 
stöd som tydligt är ”konst för konstens skulle” är det sedan ett par år avskaffade 
konstnärslönerna som gick till konstnärer vars livsgärning bevisat att de levererar 
konst av hög kvalité. 

Stöden idag har en tydlig slagsida mot att vara ämnesspecifika och effektorienterade. Att 
så är fallet följer som en konsekvens av att det är skattepengar som hanteras och att 
effekter är viktiga att visa upp samt att ämnesspecifika stöd är en direkt konsekvens av 
den verksamhetsuppdelning i konstområden som varit dominant under en lång tid. 

 

 

Modell 2 – Nuvarande finansieringsverktyg på det kulturpolitiska området  
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Stipendiernas tänkbara roll   
Med bakgrund i ”den sammanvägda bilden” av nationella kulturpolitiken, den regionala 
strategin och de regionala kulturpolitiska målen är det relevant att förskjuta 
kulturstipendierna lite. Stipendierna bör som tidigare vara en tydlig del av den kulturella 
infrastrukturen och fungera uppmuntrande för förtjänstfull verksamhet på kulturområdet 
men de bör även understödja samverkan, dialog och några av framgångsfaktorerna i 
RUS. 

Rapportförfattaren anser att uppdelningen i två kompletterande stipendier med lite olika 
inriktning bör bibehållas för att ha en viss substans i stipendierna. 

Man bör även överväga att skriva upp budgetramen för stipendiet med 10-20% för att 
upprätthålla stipendiets attraktivitet i målgruppens ögon. 

Båda stipendierna föreslås delas ut av en jury och inget öppet nomineringsförfarande bör 
användas. Regionen har redan många format för att hantera öppna processer, t.ex. 
projektstöd. Juryarbetet i bedömningsarbetet kan däremot användas för att öka den 
interregionala samverkan. 

Vidare föreslås följande specifika förändringar för de respektive stipendium. 

Kulturstipendiet 

Kulturstipendiet blickar bakåt i tiden och belönar redan genomförd verksamhet. Det 
belönar redan etablerade kulturarbetare och syftar till att ge dem energi och 
uppmärksamhet att fortsätta sin praktik. 

Följande ledord från RUS och kulturpolitiska prioriteringar är rimliga att tillskriva och 
uppdatera stipendiet med: Regional kraftsamling och ledarskap samt kunskap och kompetens 

Följande metod föreslås att möta målbilden: Kulturstipendiater från de föregående 36 
åren används för att nominera nyckelaktörer som med sin kunskap och kompetens visar 
på ett ledarskap som utvecklar regionens kulturliv. Exempelvis skulle bandet ”The 
Cardigans” få ge stipendiet till någon i regionen som de anser vara den 
nyckelkompetensen vilket kanske skulle kunna vara en musiklärare eller en föreståndare 
på en ungdomsgård.  

Arbetsordning: Personen eller gruppen som får äran att välja ut person ger ett förslag till 
chefen för Kultur och Utveckling som föredrar nomineringen för nämnden som tar det 
slutgiltiga beslutet. 

Önskvärd effekt: Personen eller gruppen som nominerar stipendiaten kommer ge 
stipendiet en stjärnglans och de själva kommer känna sig som hjältar som har möjlighet 
att ge tillbaka till regionen. Att den etablerade artisten eller konstnären delar ut priset på 
galan kommer dessutom att bibehålla samma funktion som tidigare att en kändis ger 
dragningskraft till galan. 
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Arbetsstipendiet 

Arbetsstipendiet blickar framåt i tiden och syftar till att stimulera nya och hittills okänd 
verksamhet i regionen. Stipendiet kan ges till både etablerade och talanger. 

Följande ledord från RUS och kulturpolitiska prioriteringar är rimliga att tillskriva och 
uppdatera stipendiet med: Innovation, attraktivitet och samverkan  

Följande metod föreslås att möta målbilden: Upprätta en arbetsgrupp som breddar 
ägandeskapet och perspektiven på lämpliga stipendiater och som främjar en 
samverkansdialog inom regionen. 

Arbetsgruppen bör utgöras av 3-5 personer som möts årligen med uppdrag att samtliga 
delegater tar med en utmaning till rummet, det kan vara en saknad varsamhet eller ett 
problem. Exempel tar länsstyrelsen med utmaningen om att det skulle behövas någon typ 
av konstnärlig verksamhet som visualiserar och involverar fiskare i Nissan för att 
stimulera medborgardialoger kring ett kraftverk medan universitetet kommer med en 
utmaning som handlar rekryteringen av utlandsfödda i Råslätt till universitetet. 

Arbetsordning: Mötet diskuterar öppet de utmaningarna och försöker identifiera 
kulturarbetare som på något sätt relaterar till de utmaningar som ligger på bordet. Man 
försöker hitta en lösning på problemen, kanske är det så att det bästa förslaget som 
kommer fram är att Österängens Konsthall skulle kunna vara en del i lösningen av 
universitetets rekryteringsproblem. Mötet nominerar då konsthallen till stipendiet vilket 
chefen för Kultur och Utveckling föreslår nämnden. 

Önskvärd effekt: Att väva band mellan kulturarbetare och problemägare runt om i länet 
och sätta dem samman i ett konkret projekt. 
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Den förändrade finansieringsportföljen  

I modell 3 visas den förskjutning av de finansieringsverktygen som skulle ske om 
metodförändringen genomfördes. Arbetsstipendiet skulle fungera mer som ett verktyg 
för tvärsektoriell samverkan på grund av nomineringsförfarandet och vara betydligt mer 
effektorienterat eftersom det adresserar ett uttalat problem medan kulturstipendiet 
potentiellt skulle kunna vara mer tvärsektoriellt då det förmodligen skulle få en större 
tyngdvikt på ledare som skapar kulturarbetare snarare än på kulturarbetarna själva. 

 

	

Modell 3 – Den framtida sammansättningen av finansieringsverktyg på det kulturpolitiska området  
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Bilaga 1 – rådande vi l lkor 

 

Villkor 

För kulturstipendierna gäller 

• Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull 
verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild 
och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv. 

• Stipendier delas ut på grundval av förslag eller ansökan.  Alla invånare i länet har 
möjlighet att skicka in förslag med motivering. Utdelning sker i samband med 
Regionfullmäktiges höstmöte. 

För arbetsstipendierna gäller 

• Region Jönköpings läns arbetsstipendier till kulturarbetare ges antingen för att ge 
en aktiv kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan 
avbrott, för att tillvarata idéer och uppslag eller stimulera till experiment inom det 
kulturella området. 

• Stipendier ges till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma 
person eller personer kan ske högst två år i följd. 

• Stipendier delas ut efter ansökan. I ansökan anger du hur du ska använda 
stipendiet. Som stipendiat ska du sedan rapportera till nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) om hur du använder 
stipendiet. 

Gemensamma bestämmelser 

• Anslagets storlek fastställs årligen av Region Jönköpings län efter förslag från 
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Det är nämnden 
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur stipendierna 
ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater. 

• Stipendierna delas ut av ANA. Stipendier delas ut till personer som är bosatta i 
Jönköpings län eller på annat sätt har anknytning till länet. Nämnden kan 
adjungera en expert inom respektive områden för att på bästa sätt kunna 
behandla fråga. 

• Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli. 
Det åligger nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom 
annons i pressen och på annat lämpligt sätt annonsera stipendierna. Ansökan 
inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till 
beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Plats: Regionens hus, sal B

§80 Remiss - Kultursamverkan för ett Sverige som 
håller ihop - framtida inriktning och 
utvecklingsmöjligheter för 
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)
Diarienummer: RJL 2017/846

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta

 Godkänna föreliggande yttrande som svar till 
Kulturdepartementet.

Sammanfattning 
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts 
möjlighet att yttra sig över ”Kultursamverkan för ett Sverige som 
håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för 
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)”.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-25

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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MISSIV 1(2)

2017-04-25 RJL 2017/846

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Kultursamverkan för ett Sverige som håller 
ihop - framtida inriktning och 
utvecklingsmöjligheter för 
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet godkänner 

 föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och 
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)”.

Information i ärendet
Sedan införandet av kultursamverkansmodellen 2011 har den kulturpolitiska 
dialogen i Sverige intensifierats och fått större utrymme. Detta har bland annat lett 
till att kultur har fått större utrymme och uppmärksamhet även inom andra 
politikområden, vilket till exempel satt mycket tydliga avtryck i de regionala 
utvecklingsstrategierna. 

På regional nivå har relationerna stärkts i och med att den kulturpolitiska 
samverkan med kommunerna och samrådet med kulturlivets aktörer fått tydliga 
strukturer och syften. Även samverkan på interkommunal och interregional nivå 
har stärkts så att de samlade resurserna mer och mer har kunnat riktas mot 
gemensamma mål. 

Jönköpings län har ingått i kultursamverkansmodellen sedan 2012. Region 
Jönköpings län vill gärna delta i arbetet med och bidra till att kultursamverkans-
modellen utvecklas så att dess fulla potential kan utnyttjas och resurserna används 
optimalt i arbetet med att nå de nationella kulturpolitiska målen samtidigt som 
utrymme ges för regionala prioriteringar. Det är därför glädjande att det i 
departementsskrivelsen lyfts att en väl fungerande samverkan mellan stat, region 
och kommuner bidrar till att de offentliga resurserna och kompetenserna inom 
kulturområdet kan användas på bästa sätt.
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MISSIV 2(2)

RJL 2017/846

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur
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YTTRANDE 1(3)

2017-05-23 RJL 2017/846

Regionledningskontoret Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter
Box 1024 E-post: regionen@rjl.se Bankgiro: 5216-2849
551 11  Jönköping Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057

                    
                    

Kulturdepartementet
     
           

Yttrande över ”Kultursamverkan för ett 
Sverige som håller ihop - framtida inriktning 
och utvecklingsmöjligheter för 
kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)”
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra sig 
över ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och 
utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)”. Regionen 
har tagit del av förslaget och lämnar följande yttrande.

Sammanfattning
Sedan införandet av kultursamverkansmodellen har den kulturpolitiska dialogen 
intensifierats och fått större utrymme. Detta har bland annat lett till att kultur har 
fått större utrymme och uppmärksamhet även inom andra politikområden, vilket 
till exempel satt mycket tydliga avtryck i de regionala utvecklingsstrategierna. 

På regional nivå har relationerna stärkts i och med att den kulturpolitiska 
samverkan med kommunerna och samrådet med kulturlivets aktörer fått tydliga 
strukturer och syften. Även samverkan på interkommunal och interregional nivå 
har stärkts så att de samlade resurserna mer och mer har kunnat riktas mot 
gemensamma mål.

Region Jönköpings län vill gärna delta i arbetet med och bidra till att 
kultursamverkansmodellen utvecklas så att dess fulla potential kan utnyttjas och 
resurserna används optimalt i arbetet med att nå de nationella kulturpolitiska 
målen samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar. Det är därför 
glädjande att det i departementsskrivelsen under avsnitt 2.1 lyfts fram som en 
bärande utgångspunkt att en väl fungerande samverkan mellan stat, region och 
kommuner bidrar till att de offentliga resurserna och kompetenserna inom 
kulturområdet kan användas på bästa sätt. Särskilt att den kulturpolitiska dialogen 
mellan statlig och regional nivå har uppgraderats under innevarande 
mandatperiod.
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YTTRANDE 2(3)

RJL 2017/846

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län:

 Tillstyrker förslaget att ta bort konst- och kulturfrämjande verksamhet som 
eget område i kultursamverkansmodellen och istället inkludera det inom 
respektive verksamhetsområde. Detta är i praktiken redan gjort i många 
regionala kulturplaner i landet.

 Tillstyrker förslaget att införa bild- och formområdet som nytt 
verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen. 

 Delar bilden av att det är viktigt med både nationell och regional 
samverkan på biblioteksområdet, men delar inte synpunkten att detta 
skulle motverkas av en decentraliserad medelsfördelning. Tvärtom är ju 
själva syftet med kultursamverkansmodellen ökad samverkan utifrån de 
nationella målen och de regionala prioriteringarna. 

 Välkomnar nya medel för litteratur- och läsfrämjande insatser inom ramen 
för kultursamverkansmodellen, men bedömer att medelsökningen får 
begränsad effekt med den summa som föreslås.

 Delar skrivningen om att filmområdets roll och utveckling inom ramen för 
kultursamverkansmodellen bör utvärderas. En utökad politisk samverkan 
mellan statlig och regional nivå är en framgångsfaktor för filmområdet. 
Det är dock oklart i departements- skrivelsen vad som ska uppnås. 

 Ser ett behov av ökad dialog kring de utvecklingsmedel som fördelas av 
staten. Samverkan mellan statlig, regional och kommunal nivå leder till 
gemensamma prioriteringar som gör att kultursamverkansmodellen kan nå 
sin fulla potential. 

 Tillstyrker att förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional 
kulturverksamhet bör upphöra att gälla. Det gynnar 
kultursamverkansmodellen att alla kommuner och regioner/landsting ingår 
i den. En aspekt är vem som fördelar de statliga medlen till regional 
kulturverksamhet, men ännu viktigare är att alla kommuner och 
regioner/landsting formellt ingår i den politiska samverkan som modellen 
innebär. 
De regionala kulturplanerna och processerna kring dem har betydelse för 
det ökade kulturpolitiska engagemang och inflytande som utvecklats i 
kommuner och regioner/landsting sedan kultursamverkansmodellen 
infördes. Detta ligger också till grund för kulturens ökade närvaro i de 
regionala utvecklingsstrategierna och ett påbörjat samspel med andra 
politikområden. Resonemanget om att de stora kommunerna skulle ha fått 
minskat inflytande ställer sig Region Jönköpings län frågande inför. Det 
framgår inte vad de skulle ha fått minskat inflytande över. Den 
kulturpolitiska dialogen med regional nivå – som ju fördelar både statliga 
och regionala medel till institutionerna – har aldrig tidigare varit så 
formaliserad, tydlig och kontinuerlig. Kommunerna har fått ett ökat 
inflytande avseende de regionala prioriteringarna tack vare 
kultursamverkansmodellen och den årliga formaliserade dialogen som 
modellen innebär.
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YTTRANDE 3(3)

RJL 2017/846

 Delar synpunkten att tydliga metoder och syften med samrådet med det 
civila samhällets aktörer är viktigt. I synnerhet så som 
departementsskrivelsen nämner, då det finns svårigheter att hitta 
representanter för det civila samhället att ingå i dessa samråd. Det samma 
gäller samrådet med de professionella kulturaktörerna. Syftet och 
formerna för detta är dock tydliggjorda i den regionala kulturplanen i 
Region Jönköpings län. Även dialogen och samråd med företrädare för de 
nationella minoriteterna är av vikt att beakta.

 Tillstyrker att dialogen mellan den nationella politiska nivån och den 
regionala politiska nivån formaliseras för att främja en ökad samverkan 
och möjliggöra en utvecklad dialog om gemensamma politiska 
prioriteringar. Att även dialogen och samråd på tjänstemannanivå med 
departement och samverkansrådet ingår i denna formalisering är önskvärt. 

 Tillstyrker också förslaget om att se över hur uppföljningen och 
utvärderingen av kultursamverkansmodellen kan förbättras. Ambitionen 
att göra en relevant och användbar uppföljning med minimal administrativ 
börda för berörda aktörer är att föredra. Det är också av värde att fundera 
på hur man kan hålla isär uppföljningen av de kulturpolitiska målen och 
statistik på verksamhetsnivå. 

En fråga som inte berörs i departementsskrivelsen är Kulturrådets förmedlade 
bidrag till det fria kulturlivet. Region Jönköpings län ser en stärkt 
kultursamverkansmodell och villkor för konstnärligt skapande om även dessa 
medel fördelades på regional nivå inom ramen för kultursamverkansmodellen. 

REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur
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Sammanfattning 

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om den framtida 
inriktningen och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkans-
modellen. Utgångspunkt för förslag och bedömningar är att 
minska skillnader i tillgång till kultur i hela landet samtidigt som 
utrymme ges för regionala prioriteringar. 

Bild- och formområdet föreslås fr.o.m. 2018 pekas ut som ett 
område som kan få stöd inom ramen för kultursamverkans-
modellen. Samtidigt tas konst- och kulturfrämjande verksamhet 
bort som eget område och inkluderas i stället inom respektive verk-
samhetsområde. Vidare görs bedömningen att Statens kulturråd 
aktivt bör verka för att inom befintliga ramar minska skillnader när 
det gäller tillgång till i kultur i hela landet. 

När det gäller filmområdets roll och utveckling inom ramen för 
kultursamverkansmodellen görs bedömningen att den bör utvär-
deras. 

Vidare görs bedömningen att utvecklingsbidrag fortsatt bör för-
delas av Statens kulturråd för att främja strategiska utvecklings-
insatser av nationellt intresse och användas som styrmedel av rege-
ringen för att peka ut särskilt prioriterade områden. 
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Därtill görs bedömningen att förordningen (1996:1598) om 
statsbidrag till regional kulturverksamhet bör upphöra att gälla. 
Fr.o.m. 2019 bör statens stöd till regional kultur regleras i förord-
ningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet.  

Bedömningen görs även att dialogen med det civila samhället 
bör utvecklas inom kultursamverkansmodellen. Det bör ske genom 
att landstingen vid framtagandet av kulturplaner tydliggör meto-
derna för och syftet med dialogerna för det civila samhällets aktö-
rer. Dialogen mellan den nationella politiska nivån och den region-
ala politiska nivån bör formaliseras för att främja en ökad samver-
kan och möjliggöra en utvecklad dialog om gemensamma politiska 
prioriteringar. 

En oberoende aktör föreslås ges i uppdrag att se över hur upp-
följningen och utvärderingen av kultursamverkansmodellen kan 
förbättras. 
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1 Bakgrund 

1.1 Kultursamverkansmodellen 

Riksdagen beslutade i december 2009 om en ny modell för fördel-
ning av statliga medel till regional kulturverksamhet, den s.k. kul-
tursamverkansmodellen (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). 

Syftet med kultursamverkansmodellen är att öka det regionala 
inflytandet samtidigt som ansvars- och rollfördelningen mellan 
nationell, regional och lokal nivå tydliggörs (se prop. 2009/10:3 s. 
33). Modellen infördes 2011. Sedan 2013 är alla län utom Stock-
holms län med i kultursamverkansmodellen. 

Kultursamverkansmodellen innebär att landstingen får fördela 
vissa statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet till 
såväl institutioner som aktörer inom det fria kulturlivet. Tidigare 
beslutade regeringen vilka regionala kulturinstitutioner eller kul-
turverksamheter som fick möjlighet att ansöka om statligt stöd 
från Statens kulturråd. I kultursamverkansmodellen ingår även 
delar av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet som 
Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksteatern och Stif-
telsen Svenska Filminstitutet tidigare ansvarade för.  

Efter det att en särskild utredare lämnat förslag kring modellens 
praktiska införande (SOU 2010:11) fick Statens kulturråd i upp-
drag av regeringen att förbereda införandet. Regeringens förslag 
om införande av kultursamverkansmodellen fanns i budgetpro-
positionen för 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 
2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113). Riksdagen beslutade därefter 
om en lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till reg-
ional kulturverksamhet. Regeringen beslutade också om förord-
ningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
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kulturverksamhet. Av förordningen framgår de sju stödberättigade 
kulturändamålen.  

Läs- och litteraturfrämjande verksamheter tillkom som ändamål 
inom kultursamverkansmodellen fr.o.m. 2015. 

1.2 Mål och syfte med kultursamverkansmodellen 

Målet med kultursamverkansmodellen är att föra kulturen närmare 
medborgarna och att ge landstingen ett ökat ansvar och ökad frihet 
inom kulturområdet. Staten har ett fortsatt övergripande strate-
giskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. Kultursamverkans-
modellen syftar till att samverkan mellan staten, landstingen och 
kommunerna samt civilsamhället och de professionella kultur-
skaparna ska öka. 

Enligt 4 § förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa 
statsbidrag till regional kulturverksamet ska fördelningen av stats-
bidraget bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås 
samt ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och varia-
tioner. 

Riksdagen beslutade i december 2009 om nya nationella kultur-
politiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 
2009/10:145). 

Målen är att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och 
obunden kraft med yttrandefriheten som grund, att alla ska ha 
möjlighet att delta i kulturlivet och att kreativitet, mångfald och 
konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå 
målen ska kulturpolitiken 

 främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och 
till att utveckla sina skapande förmågor, 

 främja kvalitet och konstnärlig förnyelse, 

 främja ett levande kulturarv som bevaras, används och ut-
vecklas, 

 främja internationellt och interkulturellt utbyte och 
samverkan, 

 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur. 
De nationella kulturpolitiska målen styr den statliga kultur-

politiken och ska även kunna inspirera och vägleda politiken i 
kommuner och landsting.  
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Även på regional och kommunal nivå uttrycks de kulturpolitiska 
prioriteringarna i särskilda måldokument. Kultur är en i huvudsak 
frivillig uppgift för kommuner utöver vad som föreskrivs i t.ex. 
arkivlagen (1990:7829), kulturmiljölagen (1988:950) och biblio-
tekslagen (2013:801). I den senare framgår t.ex. att varje kommun 
ska ha folkbibliotek och att varje landsting och de kommuner som 
inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet. 

1.3 Nuvarande reglering av 
kultursamverkansmodellen 

Kultursamverkansmodellen styrs genom såväl lag som förordning. 
Enligt lagen (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet får ett landsting fördela vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet om landstinget har upprättat en 
regional kulturplan och kulturplanen överensstämmer med de före-
skrifter som regeringen utfärdar. Enligt 3 kap. 20 § kommunallagen 
(1991:900) får kommuner och landsting bilda kommunalförbund 
och lämna över vården av kommunala angelägenheter till sådana 
förbund. Därmed kan landstinget överlämna frågor till exempelvis 
ett kommunalt samverkansorgan.  

I förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag 
till regional kulturverksamhet finns närmare bestämmelser om bi-
dragsgivningen. År 2015 justerades förordningen så att bidrag kan 
lämnas till organisationer som företräder det civila samhället och de 
professionella kulturskaparna för deras medverkan med att ta fram 
och genomföra regionala kulturplaner. Vidare har regeringen till-
fört läs- och litteraturfrämjande verksamhet som ett stödberättigat 
ändamål i förordningen. 

Med en regional kulturplan avses en beskrivning av de priorite-
ringar som landstinget vill göra i fråga om regional kultur-
verksamhet som avses få statligt stöd. Kulturplanen ska även be-
skriva prioriteringarnas förhållande till de nationella kulturpolitiska 
målen samt uppgifter om planerad statlig, kommunal och annan 
finansiering av verksamheterna. 

Den regionala kulturplanen ska avse tre år, om det inte finns 
särskilda skäl för annat. Många landsting har i dag kulturplaner som 
omfattar fyra år. Landstinget ansvarar för att den regionala kultur-
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planen tas fram i samverkan med länets kommuner och efter sam-
råd med länets professionella kulturliv och det civila samhället. 
Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det 
statsbidrag som landstinget ska fördela.  

Med utgångspunkt i statsbidragets ändamål ska landstinget an-
svara för att bidragsgivningen främjar en god tillgång för länets 
invånare till 

 professionell teater-, dans- och musikverksamhet, 

 museiverksamhet, 

 biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksam-
het, 

 konst- och kulturfrämjande verksamhet, 

 regional enskild arkivverksamhet, 

 filmkulturell verksamhet, och 

 främjande av hemslöjd. 
 

Landstinget får även lämna statsbidrag till sådana verksamheter 
som anges ovan och bedrivs i form av länsöverskridande samar-
beten om dessa uppfyller krav på anknytning till landstingets om-
råde eller dess medlemmar. Landstinget får även lämna statsbidrag 
till konstområdesöverskridande samarbeten.  Statsbidrag får endast 
lämnas till sådan verksamhet som också får bidrag från landsting, 
en kommun eller annan huvudman. 

Statsbidrag till regionala och lokala kulturinstitutioner i län som 
inte omfattas av kultursamverkansmodellen (dvs. enbart Stock-
holms län fr.o.m. 2013) lämnas enligt förordningen (1996:1598) 
om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

Under 2016 har Statens kulturråd tagit fram riktlinjer för arbe-
tet med regionala kulturplaner. Syftet med riktlinjerna är att skapa 
tydlighet kring behovet av underlag inför beslut om statsbidrag 
samt att öka transparensen och säkra likabehandling och rätts-
säkerhet i beredning och beslut om statsbidrag. 

1.3.1 Särskilda utvecklingsbidrag 

Statens kulturråd får besluta om tidsbegränsade bidrag till strate-
giska utvecklingsinsatser av nationellt intresse s.k. utvecklings-
bidrag. Utvecklingsbidrag får endast lämnas till sådan verksamhet 
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som också får bidrag från landsting, en kommun eller annan 
huvudman. Vid fördelningen av tidsbegränsade utvecklingsbidrag 
ska Statens kulturråd särskilt beakta de nationella kulturpolitiska 
mål som rör kvalitet, konstnärlig förnyelse och tillgänglighet till 
kulturutbudet. 

1.3.2 Uppföljning och utvärdering 

Enligt förordningen (2012:515) med instruktion för Statens kultur-
råd har myndigheten fått i uppdrag att följa upp och redovisa sin 
bidragsgivning. Statens kulturråd har under perioden 2011-2016 
utfärdat föreskrifter för kvantitativ uppföljning bl.a. avseende eko-
nomisk fördelning och riktlinjer för kvalitativ uppföljning gällande 
samråd, jämställdhet, barn och unga, tillgänglighet m.m. Statens 
kulturråd ska enligt instruktionen särskilt redovisa hur myndig-
heten verkat för det samiska folkets och övriga nationella minori-
teters kultur i kultursamverkansmodellen. 

Landsting som fördelar statsbidrag ska enligt förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet årligen följa upp och redovisa till Statens kulturråd hur 
de statliga medlen har använts och vilka effekter som har uppnåtts. 

Enligt förordningen (2011:124) med instruktion för Myndig-
heten för kulturanalys har myndigheten i uppdrag att löpande ut-
värdera kultursamverkansmodellen. 

1.3.3 Samverkansråd 

Som ett stöd i beslutsprocessen kring det regionala stödet finns ett 
samverkansråd vid Statens kulturråd med uppgift att samordna de 
nationella kulturpolitiska intressena inom ramen för kultur-
samverkansmodellen. Generaldirektören för Statens kulturråd är 
ordförande i samverkansrådet. I samverkansrådet sitter även repre-
sentanter för Konstnärsnämnden, Kungl. biblioteket, länsstyrel-
serna (för närvarande representerade av länsstyrelsen i Hallands 
län), Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet, Riks-
arkivet, Riksteatern och Stiftelsen Svenska Filminstitutet. 

Samverkansrådets uppgift är att gemensamt diskutera de region-
ala kulturplanerna och låta olika synsätt och aspekter mötas.  De 
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myndigheter och andra aktörer som ingår i samverkansrådet har en 
viktig roll när det gäller att följa upp hur deras respektive ansvars-
område speglas i kultursamverkansmodellen och hur den egna 
verksamheten förhåller sig till kulturverksamhet på regional och 
lokal nivå. Statens kulturråd ordnar varje år en konferens som 
samlar regionala kulturchefer och samverkansrådet i syfte att 
möjliggöra dialoger mellan samtliga parter. Samverkansrådet deltar 
också med ett gemensamt program i Almedalen. 

Regeringen har behandlat frågan om samverkansrådets roll i 
propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) som besluta-
des den 23 februari 2017. Där betonas att museiperspektivet bör 
kunna stärkas på nationell nivå genom att Riksantikvarieämbetet 
får i uppgift att vara samordnande myndighet för museisektorn i 
landet. Riksantikvarieämbetet är redan representerat i samverkans-
rådet och bör efter denna förändring kunna ta rollen att bevaka de 
statliga intressena inom museiområdet. 

1.4 Ett delat ekonomiskt ansvar mellan offentliga 
aktörer 

Den offentliga kulturpolitiken bygger på principen att stat, lands-
ting och kommuner har ett delat ansvar för kulturpolitikens 
genomförande. 

Statens kulturråds årliga uppföljning av kultursamverkans-
modellen visar att modellens offentliga finansiering under 2014 
totalt omfattar nära fyra miljarder kronor. Av dessa medel uppgår 
statens bidrag till cirka 1,2 miljarder kronor årligen. Landstingens 
totala årliga bidrag till verksamheterna inom kultursamverkans-
modellen utgjorde cirka 1,8 miljarder kronor och kommunernas 
årliga bidrag cirka en miljard kronor. Detta innebär att den statliga 
andelen uppgår till ca 30 procent, landstingens del till ca 45 procent 
och kommunerna står för ca 25 procent av finansieringen inom 
kultursamverkansmodellen. 

Både landstingens och kommunernas årliga bidrag till kultur-
samverkansmodellens verksamheter har totalt sett ökat relativt 

kraftigt under perioden 20102014. Även de statliga årliga bidragen 
har ökat sett till både löpande och fasta priser, men inte i lika stor 
utsträckning som de regionala och kommunala bidragen. Samman-
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taget har alltså de offentliga medlen till regional kulturverksamhet 
ökat totalt sett. 

Enligt Statens kulturråds rapport Kultursamverkansmodellen 
Ekonomi och personal till och med 2015 framgår att det enskilda 
arkivområdet är det område som haft den klart starkaste procentu-
ella utvecklingen av de årliga bidragen från stat och landsting sedan 
2010, 24,4 procents ökning. Medel till arkivområdet utgör dock 
liten andel av medel som fördelas inom kultursamverkansmodellen. 
För det professionella teater-, dans- och musikområdet, som är det 
område som tilldelats mest årliga bidrag från stat och landsting, har 
de årliga bidragen från stat och landsting ökat med 13,7 procent. 
Museiområdet har haft en något svagare utveckling under perioden 

20102015 av statliga och regionala årliga bidrag men däremot en 
betydande ökning av de kommunala årliga bidragen.  

Den konst- och kulturfrämjande verksamheten och hemslöjds-
främjande verksamhet har också stora procentuella ökningar av de 
kommunala årliga bidragen. Den totala bidragssumman är liten 
vilket göra att små förändringar ger stora procentuella utfall. Bibli-
oteksområdet är det enda verksamhetsområdet som uppvisar en 
minskning av de årliga bidragen från stat och landsting, räknat i 
fasta priser. Minskningarna för biblioteksområdet kan dock nästan 
helt förklaras av att Skåne läns landsting minskade sina bidrag till 
regional biblioteksverksamhet mellan 2010 och 2011 p.g.a. mins-
kade lokalkostnader. 

Stöd till filmområdet har ökat med 5,9 procent mellan 

20102015. Ökningen beror dock på en ökning av medlen till film i 
Region Skåne, varför medel till filmkulturell verksamhet generellt 
tycks ha minskat i övriga delar av landet. 

Enligt Kulturrådets uppföljning genererade kultursamverkans-
modellen 2014 motsvarande 5 700 årskrafter och därutöver 7 700 
arvoderade med F-skatt. Könsfördelningen mellan de anställda är 
övergripande jämn, ca 55 procent är kvinnor. 

I uppföljningen för 2014 konstaterar Kulturrådet att landstingen 
redovisar insatser för jämställdhet som bl.a. innefattar överens-
kommelser och uppdragsavtal med institutioner och kulturaktörer 
men också genom fortbildningar och i dialoger. I några regioner 
pågår även arbete för att lyfta fram hbtq-perspektiven. 

Vidare upplever Kulturrådet att det finns ett stort intresse för 
och en stark vilja bland landstingen att utveckla tillgänglighets-
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frågorna för funktionshindrade. Dock saknas beskrivningar av ar-
betet på mer övergripande nivå bland några landstings redovis-
ningar.  

År 2014 ställde Kulturrådet för första gången en särskild fråga 
om arbetet med nationella minoriteter i uppföljningsunderlagen. 
Samtliga landsting utom ett har redovisat att de nationella minori-
teternas kultur har främjats. I flera av redovisningarna saknas dock 
beskrivningar av insatser på övergripande nivå. 

Stockholms län ingår inte i kultursamverkansmodellen, men 
kulturverksamheter i Stockholms län får årliga statliga bidrag från 
anslaget 1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet.  

1.4.1 Regeringens satsningar på lokal och regional kultur 

De medel som fördelas inom kultursamverkansmodellen utgör en 
stor del av den statliga kulturbudgeten. Nära var femte krona inom 
den statliga kulturpolitiken beslutas av landstingen som därmed har 
ett stort ansvar för att bidra till uppfyllelsen av de nationella 
kulturpolitiska målen. Även utanför kultursamverkansmodellen 
görs statliga kulturpolitiska satsningar som kommer regional och 
lokal kultur till del.  

I syfte att möjliggöra för fler att ta del av och utöva kultur till-
förs kultursamverkansmodellen 30 miljoner kronor 2017 (prop. 
2016:17:1, utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83). I 
budgetpropositionen för 2017 beräknar regeringen motsvarande 
årliga förstärkning under perioden 2018–2020. Därutöver tillförs 
kultursamverkansmodellen 58 miljoner kronor 2017 i syfte att 
stärka scenkonsten i hela landet. I samma syfte beräknas kultur-
samverkansmodellen tillföras 50 miljoner kronor 2018 och 53 
miljoner kronor årligen 2019 och 2020. Regeringen beräknar 
dessutom att 5 miljoner kronor årligen tillförs kultursamverkans-

modellen under perioden 20172020 för läsfrämjande aktiviteter 
inför och under skollov.  

Sammantaget innebär detta att anslaget 1:6 Bidrag till regional 
kulturverksamhet förstärks med 93 miljoner kronor 2017 bl.a. i 
syfte att främja en mer jämlik tillgång till kvalitativ kultur. Totalt 
uppgår anslaget till 1423 miljoner kronor 2017. 
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Regeringen stöder också lokal och regional kulturverksamhet 
utanför kultursamverkansmodellen. Regeringen fördelar bl.a. 100 
miljoner kronor årligen till kommuner som gjort eller vill göra 
kvalitetssatsningar i musik- och kulturskolan och samtidigt sänka 
avgiften eller behålla en redan låg avgift. Under perioden 2016–
2019 beräknas 25 miljoner konor årligen avsättas för att stärka 
mindre biografer på landsbygden och i mindre orter. Medlen till 
Skapande skola har förstärkts så att även förskolor kan omfattas av 
satsningen och medel har tillförts Kungl. biblioteket för att ta fram 
en nationell biblioteksstrategi, vilket blir ett stöd för bl.a. folk-
biblioteken runt om i landet. Vidare har regeringen genom sats-
ningen Äga rum avsatt 50 miljoner kronor 2016 till kulturverk-
samhet i ett antal bostadsområden runt om i Sverige. Under peri-
oden 2017-2018 beräknas 40 miljoner kronor årligen fördelas inom 
satsningen. 

1.5 Utvärderingar av kultursamverkansmodellen 

1.5.1 Kulturutskottets utvärdering Är samverkan modellen? 

En grupp inom riksdagens kulturutskott har under 2015 följt upp 
och utvärderat kultursamverkansmodellen. Resultatet av uppfölj-
ningen redovisas i rapporten Är samverkan modellen? 
(2015/16:RFR4). 

Utskottets utvärdering visar bl.a. att kultursamverkansmodellen 
är en omfattande reform som har inneburit ett ökat regionalt och 
kommunalt inflytande över beslutsfattandet inom det regionala 
kulturområdet, samtidigt som det statliga inflytandet till en del har 
förändrats. Den statliga styrningen är dock i vissa hänseenden fort-
satt stark. Kultursamverkansmodellen har också bidragit till att 
kulturen har kommit högre upp på den politiska agendan i lands-
tingen. Kultursamverkansmodellen har dock hittills inte lett till 
några genomgripande förändringar i bidragsfördelning eller till 
förändrade möjligheter att nå de nationella kulturpolitiska målen. 
Mot den bakgrunden bedömer utskottet att kultursamverkans-
modellen behöver ses över.  
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Utskottet anser att kultursamverkansmodellen inte har påverkat 
de skillnader i kulturutbud som finns mellan olika län och kommu-
ner. Utskottet bedömer därför att det är viktigt att följa den fort-
satta utvecklingen av den regionala variationen, liksom av vilka som 
tar del av kulturen. Kultursamverkansmodellen har hittills inte 
heller resulterat i att nya deltagargrupper har nåtts. Utskottet be-
dömer därför att det är viktigt att följa utvecklingen av arbetet med 
att nå nya deltagargrupper i enlighet med de nationella kultur-
politiska mål som riksdagen har beslutat om. 

Vidare visar utvärderingen att kulturmiljöarbetets roll i kultur-
samverkansmodellen bör tydliggöras. Det bör också föras en dis-
kussion om vilka satsningar som ska ingå i kultursamverkans-
modellen.  

När det gäller filmområdet framförs bl.a. att filmen som konst-
område har förlorat finansering i och med modellen och att det 
behövs ett tydligare statligt engagemang för filmen. Filminstitutet 
menar, enligt utskottets uppföljning, att konstområden som saknar 
större institutioner – exempelvis filmen – behöver andra incitament 
för att uppleva att modellen gynnar områdets utveckling.  

När kultursamverkansmodellen infördes var avsikten att alla län 
skulle ingå i den efter några år. Det är, enligt utskottet, viktigt att 
alla kommuner – såväl stora som små – har ett skäligt inflytande 
inom ramen för kultursamverkansmodellen. Utskottet menar 
vidare att det också är avgörande att kulturskaparna och det civila 
samhället är med i kultursamverkansmodellen och att dialogerna 
med dessa läggs upp på ett bra sätt. Särskilt betydelsefullt är att i 
det fortsatta arbetet fortsätta följa det civila samhällets roll och 
deltagande i kultursamverkansmodellen. 

Vidare anser utskottet att det är angeläget att den nationella 
politiska nivåns engagemang blir mer synligt. Det är därför viktigt 
att överväga hur dialogen mellan regionala politiker och politiker på 
den nationella nivån kan vidareutvecklas. 

Av utvärderingen framgår att det är viktigt att regeringen följer 
resultaten av de statliga bidragen till regional kultur och redovisar 
detta årligen till riksdagen. 
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1.5.2 Myndigheten för kulturanalys utvärdering 

I rapporten Kulturanalys 2016 presenterar Myndigheten för kultur-
analys en sammanställning av tidigare utvärderingar av kultur-
samverkansmodellen med fokus på inflytande för olika aktörer. 
Myndigheten för kulturanalys slutsats är att den statliga styrningen 
av medlens användning fortsatt är stark. Kultursamverkans-
modellen har samtidigt medfört ett ökat engagemang bland de 
regionala politikerna och tjänstemännen för hur politiken på områ-
det utformas. En annan slutsats är att samverkan på alla nivåer har 
ökat, men att villkoren ser olika ut för olika aktörer. Det beror bl.a. 
på att vissa landsting är små och har begränsade resurser att fördela 
till kulturområdet. Myndigheten för kulturanalys har i sina utvär-
deringar av kultursamverkansmodellens effekter vid ett flertal till-
fällen också pekat på att det civila samhällets möjligheter att delta i 
dialogerna avseende kulturplanerna måste förbättras.  

I myndighetens årsrapport för 2016 framgår att kulturområdet 
ligger längre från målet om att spegla befolkningens mångfald 
bland personalen vid regionala institutioner än för tio år sedan. 

1.5.3 Övriga rapporter och utvärderingar 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade 2015 en 
uppföljning av kultursamverkansmodellen under namnet Kultur i 
hela landet som visar att kultursamverkansmodellen sammantaget 
är en uppskattad modell men att det finns flera utvecklings-
områden. Kultursamverkansmodellens legitimitet förutsätter på 
lång sikt utveckling och anpassning till samhällsförändringar.  

Landstingen har över tid ökat sin finansiering av kultursamver-

kansmodellen mer än staten har. Under perioden 20112014 har 
regionerna tillfört 149 miljoner kronor mer än staten till kultur-
samverkansmodellen. En majoritet av landstingen uppskattar att 
merparten av kostnadsökningarna kan hanföras till redan befintlig 
verksamhet. Några landsting uppskattar dock att ökningarna till 
största delen förklaras av ambitionshöjningar i länet. Kulturutbudet 
i landet påverkas, enligt SKL:s rapport, negativt av att staten inte 
höjt sina bidrag i samma omfattning som kommuner och landsting. 
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De regionala företrädarna efterfrågar en utvecklad och kontinu-
erlig politisk dialog mellan den regionala och nationella nivån för 
att kultursamverkansmodellen ska kunna fungera till fullo. 

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd 
(KLYS) och Ideell kulturallians (IKA) har också tagit fram 
rapporter om hur kulturskaparnas respektive det civila samhällets 
roll inom kultursamverkansmodellen ser ut. Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ) har under 2015 presenterat rapporten Kulturmiljöarbetets 
genomslag inom kultursamverkansmodellen – samverkan påverkar 
och otydlighet motverkar. 

1.6 Dialog med regionala politiska företrädare 

Kulturdepartementet har vid totalt fyra tillfällen sedan kultur-
samverkansmodellen infördes 2011 bjudit in ett fyrtiotal lands-
tingspolitiker till dialog om kultursamverkansmodellens framtida 
inriktning och utvecklingsmöjligheter. Vid den senaste dialogen, 
som hölls den 24 maj 2016, diskuterades de frågeställningar som 
lyfts i kulturutskottets utvärdering Är samverkan modellen? De 
regionala politiska företrädarna gavs därvid möjlighet att komma 
med inspel till det fortsatta arbetet med att vidareutveckla kultur-
samverkansmodellen.  

1.7 Särskilt om kulturmiljöområdets roll inom 
kultursamverkansmodellen 

I kulturmiljölagen (1988:950) fastställs att det är en nationell 
angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön, och ansvaret för 
kulturmiljön delas av alla. Länsstyrelserna har ansvar för det statliga 
kulturmiljöarbetet i länen och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har 
överinseende över kulturmiljöarbetet i landet. De regionala 
museerna tilldelas statlig finansiering genom kultursamverkans-
modellen, och i många av verksamheterna utgör kulturmiljöfrågor 
en betydande och viktig del för det omgivande samhället.  

Kulturutskottets uppföljning visar dock att kulturmiljöarbetet 
har en oklar roll i kultursamverkansmodellen och att det finns flera 
problem inom området (se avsnitt 1.5.1). I uppföljningen noteras 
t.ex. att både länsstyrelsernas, länsmuseernas och RAÄ:s roller i 
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kultursamverkansmodellen upplevs som otydliga. Utskottet fram-
för vidare att kulturmiljöarbete inte omnämns i förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur-
verksamhet. Det är enligt utskottets mening mycket viktigt att 
frågan om kulturmiljöarbetets ställning i kultursamverkans-
modellen klargörs, liksom de olika aktörernas roller. 

Innan kultursamverkansmodellen infördes fördelades det stat-
liga bidraget till de regionala museerna av Statens kulturråd efter 
samråd med RAÄ. Bidraget skulle stödja museerna i deras uppgift 
att ”samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens 
kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i 
övrigt”. Bidraget skulle ge museerna möjlighet att ta ansvar för sin 
del av det regionala kulturmiljöarbetet. Statens kulturråd har under 
hösten 2016 beslutat om riktlinjer för arbetet med regionala 
kulturplaner. I riktlinjerna tydliggörs att regional museiverksamhet 
även bör innefatta kulturmiljöfrågor samt en beskrivning av den 
samverkan som sker kring detta. 

Regeringen har behandlat frågan om kulturmiljöområdets roll 
inom kultursamverkansmodellen i propositionen Kulturarvspolitik 
(prop. 2016/17:116) som beslutades den 23 februari 2017. Där kon-
stateras att den kulturmiljöverksamhet som bedrivs vid de regionala 
museerna hela tiden ingått i bidragsgivningen inom ramen för 
kultursamverkansmodellen och regeringen aviserar ett tillägg i för-
ordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet för att förtydliga detta. 

1.8 Behovet av en översyn av 
kultursamverkansmodellen 

Införandet av kultursamverkansmodellen är en av de största 
kulturpolitiska reformerna som gjorts under senare år i Sverige. 
Landstingen har fått större ansvar men också frihet att utforma 
förutsättningarna för den regionala kulturen. Kultursamverkans-
modellen har lett till flera positiva effekter för kulturlivet i Sverige. 
Bland annat har kulturutskottets och Myndigheten för kulturanalys 
utvärderingar av kultursamverkansmodellen visat att den inneburit 
en vitalisering av det kulturpoliska samtalet i regionerna och att 
kulturfrågorna har hamnat högre upp på den politiska agendan. Det 
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avsätts också mer offentliga medel till regional kultur än tidigare, 
vilket framför allt är en följd av att bidragen från kommuner och 
landsting har ökat. Kultursamverkanmodellen är en viktig del i 
arbetet för att öka tillgången till kultur i hela landet. 

Samtidigt finns det flera utvecklingsområden och utmaningar 
inom kultursamverkansmodellen som bör hanteras. Det gäller bl.a. 
frågan om hur skillnaderna i tillgång till kultur i hela landet kan 
minska samtidigt som utrymme ges för regionala prioriteringar. 
Ytterligare en fråga är kultursamverkansmodellens omfattning i 
relation till andra nationella stöd som fördelas till regional och 
lokal kultur. Det finns behov av att utveckla dialogen med det civila 
samhället, liksom behov av en tydligare form för dialogen mellan 
politiska företrädare på nationell och regional nivå. 

I följande avsnitt presenteras bedömningar och förslag om 
kultursamverkansmodellens framtida inriktning. 
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2 Framtida inriktning och 
utvecklingsmöjligheter för 
kultursamverkansmodellen 

2.1 Utgångspunkter  

En förutsättning för ett öppet samhälle som främjar delaktighet 
och demokrati är ett fritt och vitalt kulturliv. Att stärka kulturlivet 
lokalt och regionalt, både inom ramen för institutionernas verk-
samhet och inom det fria kulturlivet, är också viktigt med tanke på 
den växande klyfta som finns mellan olika delar av landet såsom 
storstäder, mellanstora och små städer, tätorter, landsbygd och 
glesbygd. Förutsättningar måste skapas för människor att ta del av 
och utöva kultur i hela landet. En viktig del i denna strävan är 
kultursamverkansmodellen. 

Som redogjorts för tidigare har kultursamverkansmodellen 
dubbla syften: dels att bidra till att de nationella kulturpolitiska 
målen uppnås, dels att ge ökade möjligheter till regionala priorite-
ringar och variationer. Staten, landstingen och kommunerna, ska 
tillsammans med det civila samhället och de professionella kultur-
skaparna, samverka för att på så vis öka tillgången till och delaktig-
heten i kulturlivet. 

En väl fungerande samverkan mellan stat, landsting och kom-
muner bidrar till att de offentliga resurserna och kompetenserna 
inom kulturområdet kan användas på bästa sätt. Därmed förbättras 
förutsättningarna för att kulturen kan nå fler och bidra till ett 
Sverige som håller ihop. Att gemensamt ta del av eller utöva kultur 
för samman människor med skilda bakgrunder och olika erfaren-
heter. Kulturens betydelse för att inkludera bl.a. nyanlända och för 
social hållbarhet är stor.  
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Av de nationella kulturpolitiska målen framgår att kulturen ska 
vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefri-
heten som grund. För att leva upp till de målen krävs att det finns 
förutsättningar för konstnärligt skapande som utforskar nya områ-
den, överskrider gränser och synliggör olika aspekter av vår tillvaro. 
Att skapa dessa förutsättningar är en viktig uppgift för kultur-
politiken på både nationell, regional och lokal nivå. För att slå vakt 
om den konstnärliga friheten är det också avgörande att principen 
om armlängds avstånd mellan politiska beslut och konstnärligt 
innehåll upprätthålls.  

Staten har en viktig roll för att se till att minska skillnaderna i 
tillgång till kultur oavsett var i landet man bor. Regionala variat-
ioner är naturliga men inom ramen för kultursamverkansmodellen 
är målet ändå att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för att 
alla invånare i Sverige har likvärdig tillgång till kultur. Det finns 
också vissa institutioner och företeelser som är att anse som 
nationella intressen och därmed inte bör kunna vara möjliga att 
underlåta att tillhandahålla. Ett exempel på detta är biblioteksverk-
samhet på lokal och regional nivå, där det i lag är reglerat vad 
bibliotekens uppgift är och att det ska finnas folkbiblioteksverk-
samhet i varje kommun samt att varje landsting ska bedriva regional 
biblioteksverksamhet.  

Möjligheten till lokal och regional variation är, som nämns ovan, 
emellertid viktig och bör vidareutvecklas. Den statliga kulturpoliti-
ken har därför att balansera mellan kraven på likvärdighet och reg-
ional variation. Detta innebär inte att en specifik balanspunkt, ett 
jämviktsvärde, för evigt är givet; tvärtom behöver den statliga kul-
turpolitiken hela tiden utvärderas och justeras utifrån förändrade 
förutsättningar. 

Som tidigare nämnts visar kulturutskottets uppföljning att kul-
tursamverkansmodellen i sig inte direkt har förändrat landstingens 
och kommunernas arbete för att nå de nationella kulturpolitiska 
målen. Kultursamverkansmodellen har varit statisk i det avseendet 
att landstingen inte har gjort några större omfördelningar av medel 
mellan olika verksamheter. Modellen har inte heller medfört någon 
större omfördelning av medel mellan regioner eftersom medelstill-
delningen i huvudsak bygger på det statliga engagemanget i 
regionala kulturinstitutioner. Kultursamverkansmodellen är dock 
konstruerad så att det finns möjlighet för landstingen att göra en 
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omprioritering av medel mellan olika verksamhetsområden utifrån 
vad som lyfts fram i den regionala kulturplanen. I detta avseende 
ligger ett stort ansvar på landstingen att se till att de medel som 
fördelas främjar ökad tillgång till och delaktighet i kulturlivet. Det 
finns också utrymme inom kultursamverkansmodellen för Statens 
kulturråd att göra omprioriteringar av medelsfördelningen mellan 
länen. För att ytterligare öka dynamiken inom kultursamverkans-
modellen och för att främja en likvärdig tillgång till kultur finns 
skäl att på sikt se över hur medelsfördelningen sker i syfte att kul-
turlivet ska utvecklas i hela landet. 

Frågan om hur statens stöd till regional kulturverksamhet via 
kultursamverkansmodellen förhåller sig till EU:s statsstöds-
bestämmelser bör analyseras vidare. 

2.2 Kultursamverkansmodellens inriktning och 
omfattning 

Förslag: Bild- och formområdet pekas fr.o.m. 2018 ut som ett 
område som kan få stöd inom ramen för kultursamverkans-
modellen. Samtidigt tas konst- och kulturfrämjande verksamhet 
bort som eget område och inkluderas i stället inom respektive 
verksamhetsområde. 
     Bedömning: Statens kulturråd bör aktivt verka för att inom 
befintliga ramar minska skillnader när det gäller tillgång till i 
kultur i hela landet. 

Skälen för förslaget och bedömningen 

Bild- och formområdet nytt verksamhetsområde inom kultursam-
verkansmodellen 

Bild- och formkonstområdet är ett område under stark utveckling 
och karakteriseras av att många verksamheter håller hög kvalitet, 
också när det gäller helt nya aktörer. Svenska bild- och formkonst-
närer röner stor internationell uppmärksamhet och står sig väl i 
konkurrensen på den internationella konstscenen. Myndigheten för 
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kulturanalys gör årligen undersökningar av besök på museer. Av 
myndighetens statistik framgår att det årligen görs över 10 miljoner 
besök i hela landet på konsthallar, gallerier och museer som har 
konst i sina samlingar. Uppgifter från myndigheten visar också att 
andelen svenskar som går på konstutställningar har ökat snabbt på 
2010-talet. År 2014 hade nästan hälften av befolkningen tagit del av 
någon form av konstutställning. För att stärka bild- och form-
området har regeringen också presenterat en handlingsplan för 
området med särskilt fokus på bild- och formkonstnärernas villkor 
(Dnr Ku2017/00686/KO). 

Bild- och formområdet är redan i dag beskrivet i samtliga lands-
tings kulturplaner och en utbyggnad av infrastruktur inom området 
pågår i hög grad, delvis tack vare utvecklingsbidragen inom kultur-
samverkansmodellen. 

Verksamhetsområdet konst- och kulturfrämjande verksamhet 
har visat sig vara svårt att avgränsa. Konst- och kulturfrämjande 
verksamhet bedrivs med många olika inriktningar och i olika orga-
nisationsformer. De bidrag som tidigare fördelades till länskonsu-
lentverksamhet inom dans, bild och form och mångkultur utgör 
grunden för verksamhetsområdet. Det är med andra ord främst 
konsulentverksamhet som avses med konst- och kulturfrämjande 
verksamhet. Det bör vara upp till respektive landsting att bedöma 
om länskonsulentverksamhet fortsatt ska bedrivas eller om arbetet 
ska organiseras på annat sätt. Det är därför mer ändamålsenligt att 
konst- och kulturfrämjande verksamhet inkluderas i de övriga verk-
samhetsområdena som kan få stöd inom kultursamverkans-
modellen. 

Mot denna bakgrund föreslås att bild- och formområdet fr.o.m. 
2018 pekas ut som ett verksamhetsområde som kan få stöd inom 
ramen för kultursamverkansmodellen. Samtidigt tas konst- och 
kulturfrämjande verksamhet bort som eget området och inkluderas 
inom respektive verksamhetsområde. 

Kultursamverkansmodellens omfattning 

Kultursamverkansmodellen är, som tidigare har konstaterats, en av 
de större kulturpolitiska förändringarna på senare år och det är 
viktigt att kultursamverkansmodellens fulla potential kan utnyttjas. 
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Kultursamverkansmodellen omfattar en betydande del av de stat-
liga bidrag som fördelas till regional och lokal kultur, men även 
andra satsningar utanför kultursamverkansmodellen kommer reg-
ionala och lokala kulturverksamheter till del. Det gäller bl.a. Äga 
rum, stöd till den kommunala kultur- och musikskolan och 
Skapande skola. I kulturutskottets utvärdering (se vidare avsnitt 
1.5.1) görs bedömningen att det fortsatt bör föras en diskussion 
om vilka andra satsningar som ska ingå i 
kultursamverkansmodellen.  

 Kulturutskottets och andra aktörers utvärderingar visar att det 
dock finns flera frågor och utvecklingsområden inom kultur-
samverkansmodellen att komma till rätta med. Det är därför prio-
riterat att utveckla kultursamverkansmodellen till sin fulla potential 
inom nuvarande ramar. Kultursamverkansmodellen har inte varit i 
kraft under tillräckligt lång tid att det finns skäl att, utan att 
bedöma de långsiktiga effekterna av nuvarande stöd, lyfta in fler 
stödordningar inom kultursamverkansmodellen. Därför föreslås 
inte några förändringar när det gäller verksamhetsområden som kan 
få stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen utöver de för-
ändringar som föreslås när det gäller bild- och formområdet. 
Statens kulturråd bör däremot aktivt verka för att inom befintliga 
ramar minska skillnader i tillgång till och delaktighet i kultur hela 
landet. 

Vidare finns det skäl för staten att även framöver bedriva en 
aktiv kulturpolitik utanför kultursamverkansmodellen genom att 
stödja enskilda regionala verksamheter av nationellt intresse och 
initiera särskilda satsningar inom vissa kulturområden i syfte att 
uppnå de nationella kulturpolitiska målen. Statliga institutioner och 
myndigheter har dessutom ett brett geografiskt ansvar att vara 
verksamma i hela landet. Kultursamverkansmodellen och andra 
statliga kulturpolitiska insatser kompletterar därmed varandra i 
syfte att fler ska ges möjlighet att ta del av och utöva kultur. 

Särskilt om regional biblioteksverksamhet  

Läs- och litteraturfrämjande verksamhet ingår sedan 2015 tillsam-
mans med den regionala biblioteksverksamheten som ett ändamål 
inom kultursamverkansmodellen. Kulturutskottet pekar i sin upp-
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följning på att biblioteksverksamhet måste förhålla sig till biblio-
tekslagen (2013:801) som delvis pekar i motsatt riktning mot 
kultursamverkansmodellens decentraliseringstankar och möjlighet 
till regional variation. Bibliotekslagen betonar i stället vikten av 
nationell samverkan och samordning av det allmänna biblioteks-
väsendet. Svensk biblioteksförening har också uppmärksammat 
frågan i sin rapport Den osynliga handen – regionbiblioteken i 
modellen från 2016. 

Bedömningen är att kombinationen av en decentraliserad 
medelsfördelning, som kultursamverkansmodellen är ett exempel 
på, och lagreglering på vissa avgränsade men centrala områden 
skapar en rimlig avvägning mellan olika intressen. 

Regeringen har uppdragit åt Kungl. biblioteket att lämna förslag 
till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och 
kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet (dnr 
Ku2014/01693/KI och Ku2015/00747/KI). Syftet är att det ska 
finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som 
uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen. Kungl. biblioteket 
ska lämna en fördjupad delredovisning av uppdraget med förslag till 
en nationell biblioteksstrategi senast den 1 oktober 2017. En slut-
redovisning ska lämnas senast den 1 mars 2019. Mot bakgrund av 
uppdraget till Kungl. biblioteket finns det anledning att avvakta 
myndighetens redovisning, för att därefter kunna bedöma konse-
kvenserna för den regionala biblioteksverksamhetens roll inom 
kultursamverkansmodellen. 

Under perioden 20172020 beräknas 5 miljoner kronor årligen 
tillföras kultursamverkansmodellen för litteratur- och läsfrämjande 
insatser i samband med skollov (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 
2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83). 

2.3 Filmområdets roll inom kultursamverkans-
modellen 

Bedömning: Filmområdets roll och utveckling inom ramen för 
kultursamverkansmodellen bör utvärderas. 

 
Skälen för bedömningen: Inom ramen för kultursamverkans-
modellen fördelas medel till regional filmkulturell verksamhet som 
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innan kultursamverkansmodellens införande hanterades av Stiftel-
sen Svenska Filminstitutet. Medlen går bl.a. till regionala resurs-
centrum för film, vilkas verksamhet riktar in sig på aktiviteter för 
barn och unga. 

Som framkommit i kulturutskottets uppföljning har det fram-
förts kritik från berörda aktörer när det gäller filmen i kultur-
samverkansmodellen. Kritiken handlar t.ex. om att filmen som 
konstområde har förlorat finansiering jämfört med tidigare, att 
filmen inte passar in i modellens struktur och att det behövs ett 
tydligare statligt engagemang för filmen. 

En ny, sammanhållen och statligt finansierad filmpolitik gäller 
från och med 1 januari 2017. I processen kring att ta fram den nya 
filmpolitiken remitterades promemorian Framtidens filmpolitik 
(Ds 2015:31). Bland remissvaren framkom tydligt att det regionala 
och lokala engagemanget för film är stort. Ett utvecklat samarbete 
med den statliga nivån efterfrågades. I propositionen Mer film till 
fler – en sammanhållen filmpolitik (prop. 2015/16:132) gör rege-
ringen bedömningen att den nya filmpolitiken öppnar för ökad 
samverkan på filmområdet på politisk nivå. Regeringen ser stora 
möjligheter att utveckla samverkan framför allt med den regionala 
politiska nivån. Det noteras också att den regionala filmverksam-
heten är bred och har kopplingar till andra politikområden än film 
och till andra institutioner än Filminstitutet. En formaliserad dialog 
mellan nationell och regional politisk nivå inom ramen för kultur-
samverkansmodellen (se vidare avsnitt 2.7) bedöms ge utrymme 
för en sådan diskussion.  

Den nya filmpolitikens införande skapar också tillfälle till dis-
kussion om relationen mellan de stöd till film som fördelas 
nationellt och de stöd som fördelas inom ramen för kultursamver-
kansmodellen. 

Mot denna bakgrund är bedömningen att filmområdets roll och 
utveckling inom ramen för kultursamverkansmodellen bör 
utvärderas. En sådan utvärdering bör kunna göras inom ramen för 
det uppdrag som Myndigheten för kulturanalys har att löpande 
utvärdera kultursamverkansmodellen.  
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2.4 Utvecklingsbidrag för strategiska prioriteringar 

Bedömning: Utvecklingsbidrag bör fortsatt fördelas av Statens 
kulturråd för att främja strategiska utvecklingsinsatser av 
nationellt intresse och användas som styrmedel av regeringen 
för att peka ut särskilt prioriterade områden. 

 
Skälen för bedömningen: Statens kulturråd fördelar årligen ca 25 
miljoner kronor i utvecklingsbidrag inom kultursamverkans-
modellen. Utvecklingsbidragen ska avse tidsbegränsade bidrag till 
strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse. Utvecklings-
bidrag får endast lämnas till sådan verksamhet som också får bidrag 
från ett landsting, en kommun eller någon annan huvudman. 
Utvecklingsbidrag kan även fördelas till aktörer inom det fria kul-
turlivet som driver eller deltar i projekt som syftar till utveckling av 
regional kulturverksamhet. Landstingen kan själva söka bidrag för 
att utveckla sitt arbete, enligt förordningen (2010:2012) om fördel-
ning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Vid fördel-
ningen av utvecklingsbidrag ska Statens kulturråd särskilt beakta de 
nationella kulturpolitiska mål som rör kvalitet, konstnärlig förny-
else och tillgänglighet till kulturutbudet.  

Enligt regleringsbrevet för Statens kulturråd 2017 ska myndig-
heten genom utvecklingsbidrag bl.a. främja breddad delaktighet 
inom kulturlivet, insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete 
inom bild- och formområdet samt interregionala samarbeten. 

Kulturutskottets uppföljning visar att det finns olika åsikter om 
vem som ska fördela utvecklingsbidraget. Vissa aktörer som berörs 
av kultursamverkansmodellen anser att utvecklingsbidraget ska 
fördelas av landstingen, men de flesta anser att det ska ligga kvar 
hos Statens kulturråd som anses ha sakkunskap och ett nationellt 
perspektiv.  

Utvecklingsbidraget bidrar till att upprätthålla dynamik och 
stimulera utveckling på regional nivå samt till att uppfylla de 
nationella kulturpolitiska målen genom att ge stora möjligheter att 
strategiskt kunna stödja särskilda insatser som bedöms vara av stor 
betydelse. Utvecklingsbidrag bör därför fortsatt fördelas av Statens 
kulturråd och användas som styrmedel av regeringen för att peka ut 
särskilt prioriterade områden i syfte att öka tillgången till kultur i 
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hela landet. En dialog om vilka områden som bör priorieteras bör 
föras mellan nationell och regional nivå. 

2.5 Samtliga landsting med i 
kultursamverkansmodellen 

Bedömning: Förordningen (1996:1598) om statsbidrag till 
regional kulturverksamhet bör upphöra att gälla. Fr.o.m. 2019 
bör statens stöd till regional kultur regleras i förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional 
kulturverksamhet.  

 
Skälen för bedömningen: Statens stöd till de län som ingår i kul-
tursamverkansmodellen regleras i förordningen (2010:2012) om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. Där-
utöver regleras stöd till regional kulturverksamhet i förordningen 
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det 
betyder att det finns parallella system när det gäller ansökningar, 
ärendehantering, bidragsutbetalning samt uppföljning av det stat-
liga bidraget. Sedan 2013 är samtliga län, utom Stockholms län, 
med i kultursamverkansmodellen. Institutioner och organisationer 
som finns i Stockholms län erhåller statliga bidrag direkt från 
Statens kulturråd eller andra statliga aktörer. 

Kulturutskottet menar i sin uppföljning att det faktum att 
Stockholms läns landsting inte är med i kultursamverkansmodellen 
har begränsad betydelse för kultursamverkansmodellen som helhet. 
När kultursamverkansmodellen infördes var dock syftet att alla län 
skulle ingå i modellen för att skapa ett enhetligt system för fördel-
ning av statliga medel till regional kultur. Den bedömningen kvar-
står. Ett enhetligt system skapar en större legitimitet för kultur-
samverkansmodellen och innebär dessutom att Statens kulturråd 
inte längre behöver hantera parallella system för bidragsgivning till 
regionala kulturverksamheter. Om Stockholms läns landsting är 
med i kultursamverkansmodellen innebär det också att berörda 
kommuner, det civila samhället och det professionella kulturlivet 
ges ökat utrymme att påverka de regionala kulturinsatserna genom 
framtagandet av en regional kulturplan. 
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För att skapa ett enhetligt system för statens bidrag till regional 
kulturverksamhet bör förordningen (1996:1598) om statsbidrag till 
regional kulturverksamhet upphöra att gälla. Detta innebär att sta-
tens stöd till regional kultur fr.o.m. 2019 i sin helhet regleras i för-
ordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till reg-
ional kulturverksamhet. Det ger de inblandade aktörerna i Stock-
holms län tid för att hitta gemensamma lösningar för att möjliggöra 
ett inträde i kultursamverkansmodellen. 

Stockholms läns landsting har under 2015 utrett förutsättningar 
för införande av kultursamverkansmodellen i Stockholms län. Slut-
satsen i utredningen är att arbetet med att införa modellen i länet 
bör intensifieras och prioriteras av Stockholms läns landsting.  

Utskottet påpekar också i sin utvärdering att kultursam-
verkansmodellen har inneburit att stora kommuner, som står för en 
ansenlig del av finansieringen av kultur, har fått minskat inflytande. 
Flera regionala kulturinstitutioner ligger i de stora kommunerna. 
Det kan därför finnas skäl att fortsatt titta på hur Stockholms 
kommun och andra storstadskommuner ges utrymme inom kultur-
samverkansmodellen. 

2.6 Samråd med det civila samhället 

Bedömning: Dialogen med det civila samhället bör utvecklas 
inom kultursamverkansmodellen. Det bör ske genom att lands-
tingen vid framtagandet av kulturplaner tydliggör metoderna för 
och syftet med dialogerna för det civila samhällets aktörer. 

 
Skälen för bedömningen: Landstinget ansvarar för att den region-
ala kulturplanen utarbetas i samverkan med länets kommuner och 
efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila sam-
hället. Kulturutskottets uppföljning visar att det finns ett stort 
engagemang i länen kring framtagandet av kulturplaner. Arbetet 
med att ta fram planerna uppges gå allt bättre och olika aktörer, 
däribland kulturskapare och företrädare för det civila samhället, 
lämnar underlag till planerna.  

Det civila samhällets aktörer har på många sätt en avgörande roll 
för att skapa ett mångsidigt och tillgängligt kulturutbud som når ut 
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i hela landet. Dialogen med det civila samhällets aktörer är därför 
av stor vikt vid framtagandet av de regionala kulturplanerna. 

Det allmänna har ett särskilt ansvar att främja det samiska 
folkets och de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sitt kulturliv och sin kultur, särskilt gällande barns ut-
veckling av en kulturell identitet. Det är därför viktigt att före-
trädare för det samiska folket och de nationella minoriteterna har 
möjlighet att utöva inflytande i framtagandet och utförandet av de 
regionala kulturplanerna.   

Det professionella kulturlivet har bl.a. genom KLYS arbete på 
ett tydligt sätt hittat en fungerande form för medverkan i dialog-
processerna inför framtagande av de regionala kulturplanerna. Den 
pågående utredningen om konstnärernas villkor (Ku 2016:04) ska 
bl.a. analysera hur införandet av kultursamverkansmodellen har 
påverkat förutsättningarna att verka som professionell konstnär 
och föreslå eventuella förändringar för att förbättra möjligheterna 
att verka som professionell konstnär i hela landet. 

Inom ramen för regeringens politik definieras det civila sam-
hället på följande sätt: Begreppet det civila samhället används i be-
tydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda 
hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar till-
sammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället 
verkar bl.a. ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossam-
fund, men även nätverk, upprop och andra aktörer (prop. 
2009/10:55).  Själva begreppet det civila samhället upplevs dock av 
vissa län vara otydligt och samrådet med det civila samhället har 
ännu inte etablerat några fasta former. Från det civila samhällets 
sida bygger samrådet på medlemmars ideella arbete. Dessa aktörer 
efterlyser tydligare resultat av samråden. En av de svårigheter som 
har uppmärksammats från regionalt håll är att det är svårt att hitta 
representanter för det civila samhället, inte minst på regional nivå.  

När kultursamverkansmodellen infördes gav det upphov till en 
diskussion inom olika organisationer kring hur föreningslivet 
skulle kunna formera sig. Ideell kulturallians (IKA) startade 2008 
som ett nätverk och blev 2010 en formell organisation. Initiativet 
togs av Riksteatern. Initialt handlade det om att synliggöra betydel-
sen av de samhällsinsatser som görs av civilsamhället på kultur-
området.  
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I Statens kulturråds regleringsbrev för 2017 har regeringen 
öronmärkt 2 miljoner kronor till det civila samhällets och de pro-
fessionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och 
genomföra regionala kulturplaner.  

Det är viktigt att landstingen i sitt arbete med regionala kultur-
planer tydliggör syftet med dialogerna och utvecklar förutsättning-
arna för att det civila samhällets synpunkter kan ges ökat genom-
slag inom modellen. För närvarande pågår projekt finansierade av 
Statens kulturråd för att utarbeta modeller och goda exempel för 
hur dialog med det civila samhället kan utformas. Förhoppningsvis 
kan dessa projekt leda till modeller och goda exempel på hur reg-
ionerna kan föra dialogen med det civila samhället inom kultur-
samverkansmodellen. I samverkansrådet har Riksteatern som ideell 
förening och viktig aktör inom det lokala kulturlivet en viktig upp-
gift att bevaka frågor som rör ideella insatser inom kulturlivet. 

Inom Regeringskansliet har en ny metod för samråd utarbetats, 
s.k. sakråd (Ku2017/00377/D). Detta metodstöd är framtaget till-
sammans med drygt hundra nationella organisationer inom det 
civila samhället och syftar till att bredda och fördjupa regeringens 
kunskapsunderlag i sak. Detta metodstöd – där det är relevant – 
bör även kunna användas på regional nivå inom ramen för arbetet 
med kultursamverkansmodellen. 

2.7 Om dialogen mellan nationella och regionala 
politiska företrädare 

Bedömning: Dialogen mellan den nationella politiska nivån och 
den regionala politiska nivån bör formaliseras för att främja en 
ökad samverkan och möjliggöra en utvecklad dialog om gemen-
samma politiska prioriteringar.  

 
Skälen för bedömningen: Införandet av kultursamverkans-
modellen har inneburit att kulturen har hamnat högre upp på den 
politiska agendan på regional och lokal nivå. Genom kultursam-
verkansmodellen uppmärksammas olika konst- och kulturområden 
och den regionala och kommunala kulturpolitiken kan i det avse-
endet sägas ha blivit mer aktiv. Kompetensen i kulturfrågor har, 
enligt kulturutskottets uppföljning, höjts i regionerna och de flesta 
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aktörer menar att regionala och lokala politikers engagemang har 
ökat till följd av kultursamverkansmodellen. 

Landstingen har dock framfört att det finns en obalans i kultur-
samverkansmodellen eftersom den nationella nivån inte represente-
ras av politiker utan av tjänstemän på Statens kulturråd. 
Landstingen efterlyser ett tydligare politiskt engagemang och en 
utvecklad dialog med politiker på nationell nivå.  

Statens kulturråd ordnar årligen en regional samverkanskonfe-
rens där regionala tjänstemän får möjlighet att träffa myndighet-
erna i samverkansrådet i syfte att diskutera utvecklingsfrågor inom 
kultursamverkansmodellen. Sedan kultursamverkansmodellen 
infördes har också regelbundna dialoger hållits mellan den nation-
ella och den regionala politiska nivån. Det finns skäl att formalisera 
dessa dialoger. Dialogen bör genomföras regelbundet på politisk 
nivå med ett möte på våren och ett möte på tjänstemannanivå 
mellan företrädare för Kulturdepartementet och de regionala 
kulturförvaltningarna på hösten. Inför mötena bör en gemensam 
dagordning tas fram. Diskussionen bör kunna innefatta bredare 
kulturpolitiska diskussioner och möjliggöra diskussion om poli-
tiska prioriteringar inom ramen för kultursamverkansmodellen. 
Inspiration kan hämtas från det arbete som bedrivs inom Forum 
för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 som är 
regeringens forum för dialog med berörda aktörer på den regionala 
nivån. Syftet är bidra till en stärkt dialog och samverkan om strate-
giskt viktiga frågor för den regionala utvecklingen i hela landet. 

Samtidigt är det viktigt att tydliggöra att Statens kulturråd även 
framöver kommer att ansvara för fördelning av medel inom kultur-
samverkansmodellen och ansvara för bidragsgivningen. En kon-
struktiv dialog mellan den regionala nivån och Statens kulturråd är 
därför avgörande för kultursamverkansmodellens framtida ut-
veckling. 

De regionala kulturplanerna tas i de flesta län fram i samklang 
med länens regionala utvecklingsstrategier. Kulturområdet har en 
viktig roll för regioners hållbara regionala tillväxt och 
attraktionskraft. 
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2.8 Mer ändamålsenlig uppföljning av 
kultursamverkansmodellen 

Förslag: En oberoende aktör ges i uppdrag att se över hur upp-
följningen och utvärderingen av kultursamverkansmodellen kan 
förbättras.  

 
Skälen för förslaget: Utifrån de nationella kulturpolitiska målen är 
det viktigt att kunna följa den geografiska fördelningen av statens 
stöd inom kultursamverkansmodellen liksom fördelningen mellan 
olika aktörer och verksamhetsområden. De kulturpolitiska målen 
är tydliga när det gäller att alla i hela landet ska ha möjlighet att 
delta i kulturlivet och att allas möjlighet till kulturupplevelser och 
till att utveckla sina skapande förmågor ska främjas. Det är därför 
viktigt att såväl riksdag och regering som landsting och kommuner 
kan följa upp hur offentliga medel används och vad satsningarna 
har lett till. Ytterst är syftet att se till att det blir mer kultur till fler 
i hela landet. 

Landstingens redovisning av statsbidrag som fördelas inom 
kultursamverkansmodellen har varit föremål för diskussion genom 
åren. Landstingen anser att redovisningen är för omfattande och 
tidskrävande. Kultursamverkansmodellens införande har dock 
inneburit att Statens kulturråd inhämtar betydligt färre uppgifter i 
uppföljningen av statsbidraget än i det tidigare systemet. Kulturrå-
det har också sett över och gjort förenklingar av uppföljningen, 
senast under 2016. Det är dock viktigt att uppföljningen är relevant 
och användbar för både staten och regionala aktörer. Utgångs-
punkten är att minska den administrativa bördan hos berörda aktö-
rer. 

Det finns skäl att låta en oberoende aktör som Statskontoret se 
över hur uppföljning och utvärdering av de medel som fördelas 
inom kultursamverkansmodellen kan förbättras. Det bör också 
finnas viktiga paralleller och jämförelser att göra mellan uppfölj-
ningen av andra politikområden som t.ex. det regionala tillväxtar-
betet och kultursamverkansmodellen. Syftet är att utveckla en 
ändamålsenlig och enklare uppföljning som visar på hur de nation-
ella kulturpolitiska målen nås. 
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3 Konsekvenser 

3.1 Vilka som berörs av förslagen 

Förslagen och bedömningarna i promemorian berör i huvudsak de 
landsting som ingår i kultursamverkansmodellen samt Stockholms 
läns landsting som idag står utanför modellen. Därutöver påverkas 
den kommunala nivån, de professionella kulturskaparna och det 
civila samhället som är med i arbetet med att ta fram och genom-
föra de regionala kulturplanerna. I förlängningen påverkas alla de 
kulturverksamheter som får stöd via kultursamverkansmodellen. 

På statlig nivå är det framför allt Statens kulturråd som påverkas 
av förslagen i och med att myndigheten är ansvarig för fördelning 
av medel och uppföljning av kultursamverkansmodellen. Även 
Myndigheten för kulturanalys berörs i och med att myndigheten 
har i uppdrag att utvärdera modellen. Övriga myndigheter och 
aktörer som ingår i samverkansrådet påverkas också. 

3.2 Ekonomiska och andra konsekvenser 

Förslag och bedömningar som lämnas i promemorian bedöms inte 
leda till några direkta ekonomiska konsekvenser för stat, landsting 
eller kommuner. De förslag och bedömningar som lämnas rör ut-
veckling av kultursamverkansmodellen inom nuvarande budgetra-
mar. 

Kultursamverkansmodellen har inneburit nya former för fördel-
ning av statliga medel till regional kultur och förutsätter ett fortsatt 
delat finansieringsansvar mellan stat, kommuner och landsting. 
Modellen innebär däremot inte i sig ökade krav på landstingens och 
kommunernas ekonomiska stöd till kulturverksamhet. Kritik har 
dock framförts från regionalt håll att staten inte höjer anslaget till 
regional kulturverksamhet i lika hög utsträckning som landstingen 
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har gjort. I budgetpropositionen för 2017 tillför regeringen kultur-
samverkansmodellen 93 miljoner kronor för 2017. Detta möjliggör 
bl.a. satsningar på kultur i hela landet. 

En förnyelse och utveckling av kultursamverkansmodellen för-
vantas leda till en ökad tillgång till kultur i hela landet. Utvärde-
ringar visar att kultursamverkansmodellen inneburit en vitalisering 
av det kulturpolitiska samtalet i hela landet och att kulturfrågorna 
har kommit högre upp på den politiska agendan. 

Att peka ut bild- och formområdet som ett område som kan få 
stöd inom ramen för kultursamverkansmodellen betonar vikten av 
konstområdet för kulturlivet i hela landet. Det är dock ett område 
som redan i dag finns beskrivet i de flesta regionala kulturplaner 
och bör därför inte leda till några större ekonomiska konsekvenser 
för landstingen.  

De förslag som lämnas när det gäller förändrad uppföljning och 
dialog inför framtagande av regionala kulturplaner bedöms inte leda 
till några nämnvärda kostnadsökningar för varken landstingen eller 
staten. Kultursamverkansmodellen har hunnit verka ett antal år och 
kompetens har hunnit byggas upp regionalt och vid Statens kultur-
råd när det gäller framtagande av kulturplaner och dialog om för-
delning av medel. 

Kultursamverkansmodellen syftar till att ge landstingen ett 
större ansvar för fördelning av statliga medel. Den ligger således i 
linje med regeringens reform med inriktning på tillitsbaserad styr-
ning.  

I de nationella kulturpolitiska målen betonas bl.a. att allas möj-
lighet till kulturupplevelser, bildning och eget skapande ska främ-
jas. Värnandet om jämställdheten mellan män och kvinnor och 
principen om icke-diskriminering framhålls i detta sammanhang. 
Målen är styrande för den nationella kulturpolitiken och vägle-
dande för den regionala kulturpolitiken. En given målsättning med 
de förslag och bedömningar som lämnas är att befrämja målupp-
fyllelsen i det avseendet. 

Kulturområdet har en stor och växande betydelse för regional 
tillväxt och hållbar utveckling. Att utveckla kultursamverkans-
modellen och därmed ge kulturlivet bättre förutsättningar, bör på 
sikt främja både sysselsättning och företagande. 

Förslagen och bedömningarna bedöms inte ha några konsekven-
ser för den kommunala självstyrelsen, för brottsligheten och det 
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brottsförebyggande arbetet eller för offentlig service. De bedöms 
inte heller ha några miljökonsekvenser. 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 65-84
Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Plats: Regionens hus, sal B

§81 Ny arbetsmarknadsutbildning vid Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum
Diarienummer: RJL 2017/1156

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden besluta

 godkänna start av ny arbetsmarknadsutbildning vid Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum.

Sammanfattning 
Gislaveds kommun har framfört frågan om möjligt samarbete 
med Stora Segerstad Naturbrukscentrum angående utbildning 
inom ramen för ett pågående projekt kallat ”konjunkturpaketet”. 
Utbildningen kommer att upphandlas och Stora Segerstad 
kommer att offerera ett marknadsmässigt pris för genomförandet.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-13
 Konjunkturpaketet 2015-2018, Gislaveds kommun

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras
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Tid: 2017-05-09  kl. 16.00-18.05

Malin Olsson 
ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-04-13 RJL 2017/1156

Utbildning och kultur, naturbruk
Ulrik Svensson

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Ny arbetsmarknadsutbildning vid Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner start av ny arbetsmarknadsutbildning vid Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum.

Sammanfattning
Gislaveds kommun har framfört frågan om möjligt samarbete med Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum angående utbildning inom ramen för ett pågående 
projekt kallat ”konjunkturpaketet”. Utbildningen kommer att upphandlas och 
Stora Segerstad kommer att offerera ett marknadsmässigt pris för genomförandet. 

Information i ärendet
Projektet har pågått sedan 2015 där målet är att stärka ställningen på 
arbetsmarknaden för identifierade målgrupper, nyanlända, ungdomar i åldern 15-
24 år samt långtidsarbetslösa och att snabbt få dessa i arbete genom en speciellt 
framtagen metod. Fokus i detta fall är de ”Gröna näringarna” och genom urval 
erbjuds 6-8 elever plats på utbildning inom detta område. Utbildningen, som 
finansieras av projektet, är på 10 veckor med start i sommar. Upplägget är en 
kombination av undervisning på skolan och praktik hos potentiella arbetsgivare.

Gislaveds kommun är projektägare och arbetsförmedlingarna i Gislaveds kommun 
samt kringliggande kommuner är samverkanspartners. Projektet finansieras till 
största del (47%) av Europeiska socialfonden (ESF) och resterande del (53%) av 
olika medfinansiärer. Metoden i korthet går ut på att med hjälp av expertis på 
området identifieras individer ur valda målgrupper som har en viss grundläggande 
kompetens, erfarenhet samt intresse av arbete inom en viss bransch/näring. Dessa 
erbjuds därefter en 10-20 veckors utbildning kombinerad med praktik hos 
potentiella arbetsgivare. Metoden har använts inom andra branscher med 
framgång och därför vill man nu prova även med de ”gröna näringarna” där det 
föreligger ett kompetensbehov i regionen.
Gislaveds kommun avser nu gå ut med en riktad upphandling för att genomföra 
denna utbildning och där Stora Segerstad Naturbrukscentrum framstår som en 
naturlig partner.
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Beslutet skickas till
Stora Segerstad Naturbrukscentrum

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Verksamhetsområdesdirektör
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1 Projektplan Konjunkturpaketet 2015-2018 /version 20150322 

 
Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan version 20150322 

 
Projektägare:  Gislaveds kommun, Kommunstyrelsekontoret 
Kontaktpersoner: Projektägaransvar: Karin Gustafsson, kommundirektör 
  Projektekonomi: Nicklas Bergstedt 
  Kontaktperson: Camilla Wallin Kupferberg 
  camilla.wallin.kupferberg@gislaved.se 0371-81282 
 
Samverkanspartner: Arbetsförmedlingen område Värnamo, EPAB, Svenljunga-Tranemo 
arbetsmarknadsenhet (sammanslagning 1 maj 2015) som medfinansiärer. Ytterligare 
kommuner och organisationer bjuds in för samverkan i syfte att sprida och förädla metoden. 
 
Ansökan till ESF, Europeiska Socialfonden 
Utlysning 2015/1: Stärkt ställning på arbetsmarknaden PO2 Mål 2.1 
Målgrupper: Arbetslösa mer än 12 mån, Ungdomar 15-24, Nyanlända (AF def.) 
 
Summering:  
En metod framtagen genom en ESF-förstudie 2014 skall testas på 150 deltagare i ett 
genomförande i form av individuella insatspaket. Metoden är baserad på en rad 
succékriterier hämtade från forskning och 200 tidigare projekt. Succékriterierna är 
var för sig inte unika, men de är tidigare aldrig testade samtidigt. Insatserna är konkreta, 
affirmativa och icke låsningsbara och skall stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. 
Ytterligare en förstudie har tagit fram ett mentorskapsprogram som skall testas på en del av 
deltagarna. Projektet skall skapa beredskap inför konjunktursvängningar genom att bygga 
upp samverkansrutiner mellan förvaltningar och mellan deltagande aktörer att bli en del av 
den ordinarie verksamheten. Vid projektets slut har metoden spridits till fler kommuner, och 
en digital informationsbas lever kvar för arbetssökande oavsett målgrupp samt aktörer att 
hitta inspiration till vägval. Det långsiktiga målet är dels utnyttja den oanvända potential som 
finns hos 
individer utanför arbetsmarknaden, dels att komma närmare delstrategin i RUS Ett 
inkluderande samhälle, där målet är att Alla människor har lika möjligheter att bidra i ett 
tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle. 
 
Tidsplan: 20150901-20180530 fördelat på planeringsfas, genomförandefas med 
successiv uppskalning och sedan utfasning, samt avslut 

Budgetöversikt (150 deltagare) krav 53% medfinansiering Belopp 

Summa kostnader 5 029 604 kr 

ESF-stöd 3 579 604 kr 

Offentligt bidrag i annat än pengar 2 551 577 kr 

Offentligt finansierad ersättning till deltagare  0 

Offentliga kontanta medel från projektägaren 1 450 000 

Privata bidrag i annat än pengar 87 747 kr 

Privata kontanta medel tillförda projektet 0 

Summa offentlig och privat medfinansiering 4 089 324 kr 

Summa total finansiering 7 668 928 kr 

ESF-stöd 46,68 % 

Budgeterad medfinansiering från projektet 53,32 % 
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Medfinansiering offentlig sektor, kontanta medel: 
 

Gislaveds kommun 1 450 000 (250/år 4 år samt 150/år 3 år) 2015-2018 
   

Totalt kontanta medel 1 450 000  

*Vid ev. ytterligare deltagande kommun så justeras budget mellan kommunerna med samma 
totalsumma. Budgeten är beräknad på 100 deltagare totalt 
 
Medfinansiering offentlig sektor, arbetstid och subventioner: 

Gislaveds kommun 1 662 843 10 tjänstemän 4-10 tim/mån* (AMO 16tim/mån) 
Svenjunga-Tranemo  175 494  

Arbetsförmedling  263 240 Handläggartid, starta-eget rådgivning, 
referensgrupp, styrgrupp 

Totalt offentlig arbetstid 2 101 577  
Gislaveds kommun m.fl 450 000 Subvention årsinträde simhall, gym, träning, annat 

värde 3000 kr/deltagare 150 deltagare 
* Styrgrupp samt arbetsgrupp paketering insatser. 
Referensgrupp, delprojektledare, informatör, ekonom, utredare, studievägledare, samordnare AMO, 
hälsocoach, beteendevetare, affärsutvecklare. 
 
 
Medfinansiering övriga, arbetstid: 
 

EPAB 87 747 Bemanningsföretag deltagande i referensgrupp 
 87 747  
Ytterligare privata aktörer deltar under projektets gång 

 
Tidsplan 
 

Fas 0 Kommunikation och dialog efter beslut      
Fas 1 Planering 20150901 20151130 
Fas 2a Genomförande test 20151201 20160331 
Fas 2b Genomförande fullskaligt 20160401 20170731 

Fas 2c 
Genomförande och spridning av metod,  
utfasning av projekt(inga nya deltagare) 20170801 20171231 

Fas 3 Avslut 20180101 20180331 
Reserv     20180530 

 
se separat Tids och aktivitetsplan för detaljer – finns även på s.19 
 
För detaljer i budget, översikt över projektets delar och statistik, se s. 13-22 i detta 
dokument. 
 
För bakgrund, beskrivning av projekt och metod, se s.6-12 i detta dokument 
 
För ytterligare fördjupad info så finns slutrapport från förstudie samt bilagor. 
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Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är en situation med stort antal arbetslösa parallellt med ett växande 
behov av arbetskraft inom näringslivet. De arbetslösa matchar i dagsläget inte behovet av 
arbetskraft och konjunktursvängningar inom olika branscher slår arbetsmarknaden ut balans. 
 
I november 2012 kom en motion och ett KF-beslut i Gislaveds kommun om att undersöka 
möjligheterna för ett konjunkturpaket med utbildning och praktik för arbetslösa att stå bättre 
rustade när konjunkturen vänder.  
Ett internt planeringssamråd (PS Mjuk) konkretiserade uppdraget och en intern mindre 
utredning gjordes. 
Konkreta förslag togs fram, men organisationen var inte redo att starta ett genomförande 
över förvaltningsgränserna, och det var även osäkert om de föreslagna insatserna var 
långsiktigt hållbara. 
 
Våren 2014 genomfördes en förstudie, finansierad av ESF, Europeiska Socialfonden med 
450.000 kr, där ett team på 2,5 personer, processledning och referensgrupp, arbetade fram 
ett förslag till en långsiktigt hållbar metod efter analys av 200 tidigare genomförda projekt, 
enkäter och forskning 
 
Juni 2014 godkände Kommunstyrelsen ett beslut om genomförande och test av metoden 
under förutsättning att en finansiering och en samverkan mellan aktörer kom på plats. 
 
December 2014 godkänns slutrapporten av ESF och ett genomförande är planerat till tidigast 
hösten 2015 
 
Under 2014-2015 har en parallell förstudie pågått på arbetsmarknadsenheten i Gislaved om 
mentorskapsprogram för unga, och det finns nu metoder framtagna som med fördel kan 
testats kombinerat med Konjunkturpaketets framtagna metod i utbyte med grannkommuner 
inom framför allt arbetspendlingsområdet.  
 
Svenljunga och Tranemo kommuner har bl.a. tagit fram metoder som kompletterar 
Konjunkturpaketet, och man har från 1 maj en gemensam arbetsmarknadsenhet mellan 
dessa två kommuner. Parallella projekt i länet - både länsöverskridande som lokala - är 
intressanta att utbyta erfarenheter med för att med kunskapsutbyte förädla respektive 
projekts metoder och sprida dessa. 

Projektets genomförande 
 
Projektet består av en analys och planeringsfas där projektorganisation, rutiner och 
förhållningssätt skall sättas. Samtliga samverkanspartner som går in i projektet skall vara 
medvetna om att metoden under projekttiden övergår till att vara en del av den ordinarie 
verksamheten. Genomförandefasen är indelad i olika etapper, där det först testas av med få 
deltagare i en kommun, för att sedan skalas upp för att så småningom under sista halvåret 
stoppa intaget av nya deltagare för att fokusera på spridning av metod och säkerställa 
infasningen i den ordinarie verksamheten hos alla medverkande aktörer.  
 
För att metoden under projekttiden skall kunna bli en del av den ordinarie verksamheten, så 
kommer även redan befintliga resurser användas (ex. studievägledare). Individens formella 
process får inte heller övertas av projektet, utan endast kompletteras/stärkas som en del av 
ordinarie insats beslutad av handläggare på t.ex. AF, FK, IFO etc. 
 
Det skapas därför ingen fysisk plats för deltagarna att mötas, utan varje insats sker 
individuellt (ex praktik på företag el utbildning) 
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Det skapas däremot en digital plats/växande digitalt ”moln”/ där experter, individuella 
utbildningar och liknande läggs upp så att både arbetssökande och aktörer kan se exempel 
och hitta kontaktuppgifter och få digital hjälp att hitta en väg på egen hand. Den digitala 
plattformen skall sedan leva vidare efter projektet och förhoppningsvis även kunna nå/vara 
till hjälp för de som är utanför systemet idag. 
 

Problem och behovsanalys, summering (se även slutrapport förstudie) 
Problem och behov har sin bakgrund i näringslivets utveckling där det också finns en tydlig 
skillnad mellan Gislaved, riket och länet och där det finns mer gemensam utveckling i 
närregionen, GGVV (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo) samt FA5 (Gislaved, Gnosjö, 
Värnamo, Tranemo) samt mellan Gislaved och angränsande 9 andra kommuner i tre andra 
län mellan vilka det finns en viktig arbetspendling. 

Området har en stark industriell inriktning där det finns många underleverantörer till andra 
branscher. Den första industriella nedgången resulterade inte i så kraftiga 
arbetsmarknadsförändringar, medan den senare syntes mycket tydligare. Historiskt har 
arbetslösheten varit låg i området, varvid man inte haft en beredskap för att hantera 
arbetslöshet varken ur ekonomiskt, socialt och strukturellt perspektiv. Det har också skett 
andra förändringar som inte synts lika tydligt då de haft en långsammare utveckling. Dels har 
industrin rationaliserat för att kunna överleva. Det sker en automatisering av olika processer 
som kräver färre i antal arbetstillfällen men ny typ av kompetens hos arbetskraften. 
Arbetskraften inskriven på arbetsförmedlingen idag matchar inte behovet hos näringslivet. 
De som fortfarande är arbetslösa på grund av krisen 2008-2009, har extra svårt att ta sig 
tillbaka då just deras kompetens inte är efterfrågad längre inom industrin.  

Stormarna Gudrun och Per är också exempel på händelser vars effekter inom 
arbetsmarknadsområdet har stor betydelse. De skogar som förstördes under stormen ledde 
till en tillfällig ökning av virkesförsäljning för att långsamt övergå till en avstannad 
verksamhet. 

Centraliseringen av statliga myndigheter har också haft betydelse, vilket har minskat antal 
administrativa tjänster. 

Tjänstenäringar har ännu inte utvecklats fullt ut, besöksnäringen är ännu ny och handeln står 
inför strukturförändringar. Industrins största områden är framför allt plast och gummi men 
även metall och trä. Den största arbetsgivaren är industrin, följt av omsorg o offentlig sektor 
och sedan handel. 

Framtida möjliga näringar är, förutom besöksnäringen, t.ex. kulturella och kreativa näringar 
samt miljöteknik. Inkubatorverksamhet för näringar utanför industrin och vissa tjänstenäringar 
är inte fullt utvecklad i området, och hindrar nya arbetstillfällen och vissa målgrupper att 
utvecklas. Generationsskiftet är ytterligare en utmaning som kommer att få enorma följder för 
området både inom den privata och offentliga sektorn. 

Arbetslöshetsstatistiken lokalt har en stark koppling regionalt, eftersom området har en 
betydande arbetskraftspendling. Statistik bör därför ses både ur kommunalt perspektiv, men 
även regionalt. 

Förutsättningarna kan dock vara olika ur perspektivet att vissa branscher traditionsenligt 
byggt upp en struktur med koppling till ex gymnasieutbildningar men där frånvaron av 
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relevant högskoleutbildning i närområdet skapat en naturlig utflyttning av kompetens. Många 
privata företag tillämpar idag egen kompetensutveckling för sina anställda, men de som inte 
finner rätt kompetens i området tenderar att flytta närmare andra inom branschen för att vara 
nära arbetskraftskompetensen. Näringslivet är inte differentierat i området i lika hög grad 
som i andra områden. De tjänstenäringar som tillgodoser de lokala företagens behov av 
företagstjänster idag återfinns t.ex. till större delen i storstadsområden, eftersom näringarna 
inte är närvarande i så hög grad i närområdet. Det finns också vissa näringar som rent av är 
underutvecklade eller knappt finns närvarande alls som t.ex. miljötekniska verksamheter. Ett 
stort hot är också pågående generationsskifte inom privat och offentlig sektor där vi riskerar 
att inte bara tyst kunskap går förlorad utan även att företagen eller funktionerna inte drivs 
vidare och vi förlorar både arbetstillfällen och kompetens i området. 

Därför måste man satsa både på den potential som finns i individer utanför 
arbetsmarknaden, parallellt med lösningar för näringslivet att breddas och få tillgång till rätt 
kompetens.  

Konjunkturpaketet innehåller satsning på potentialen hos individer för en stärkt ställning på 
arbetsmarknaden och innehåller i det även en satsning på förberedelse för 
generationsväxlingen. Konjunkturpaketet kan, i kombination med andra parallella lokala och 
regionala satsningar skapa en brygga mellan satsningar på individnivå och satsningar på 
kommunal och regional nivå. 

I augusti 2014 var totalt 3087 p arbetslösa i GGVV / 2911 p i FA5 (öppet och i program) där 
52% är kvinnor och 48% män, jämfört med länet (K 47%, M 53%) och riket (K 46%, M 54%) 
med fler män än kvinnor. Gislaveds kommun, Tranemo och Svenljunga kommuner (K 51%, 
M 49%) och 10 gränskommuner sammanlagt (K 49%, M 51%)  

Åldersfördelningen i augusti 2014 var i GGVV, FA5 och länet 25% 18-24 år och 75% 25-64 
år, jämfört med riket (18-24 år 23%, 25-64 år 77%). 

Gislaveds kommun har samma åldersfördelning som riket, medan Värnamo, Tranemo och 
särskilt Vaggeryd har ett par procent mer för 18-24 år. 

Samtliga exempel har större andel unga män än kvinnor i arbetslöshet, med undantag från 
Tranemo där andelen unga kvinnor är större än andelen unga män i augusti 2014. 

Såväl GGVV som Gislaveds kommun samt Tranemo-Svenljunga kommuner har en högre 
andel kvinnor än män arbetslösa i åldern 25-64, medan det i riket och länet är tvärtom. 

Statistik över tid från 1996 till 2014 visar att det var främst män över 25 som drabbades 
2008-2009, följt av kvinnor över 25. Antal arbetslösa kvinnor över 25 har dock inte minskat 
varken i lika hög grad eller i samma takt som för män över 25. Det skedde även en ökning för 
unga under 25 under 2008-2009, där män under 25 ökade i högre grad än kvinnor under 25, 
men där andel kvinnor minskade i högre grad och i någåt högre takt än för män under 25. 
För båda ålderskategorier syns dock att antal kvinnor ökade något år senare än antal män. 

Fördelning mellan inrikes och utrikes födda i augusti 2014 är i GGVV fördelat på 50% utrikes 
och 50% inrikes födda, liknande FA5 (U 51%/ I 49%) medan riket och även Vaggeryd har 
fördelningen U 44% / I 56%, Gislaved U 47%/ I 53% medan övriga i GGVV/FA5 har något 
högre andel arbetslösa utrikes födda särskilt Gnosjö (U 59% / I 41 %) Länet har fördelningen 
U 46% / I 54%. Tranemo och Svenljunga sammanslaget hade U 48% / I 52%, medan 
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Gislaveds och 9 gränskommuner som helhet hade U 47%/ I 53%. Bara i Gislaveds kommun 
finns över 110 länder representerade och runt 200 språk. Det finns ett behov av att 
genomföra insatser som tar tillvara på, validerar och utvecklar potentialen hos utrikes födda 
som 2014 utgjorde 20% av Gislaveds kommuns invånare. Barn med föräldrar med utrikes 
bakgrund utgör runt 30% av totala andelen barn. I Gislaveds kommun finns en 
integrationsstrategi framtagen under 2014 med en handlingsplan som kräver insatser från 
alla förvaltningar. 

Förstudien för Konjunkturpaketet tog bl.a. hjälp av Lunds universitet som forskar i utländsk 
entreprenörskap och där man i en rapport för region Skåne kommit fram till att det krävs 
både riktade och generella insatser. Utländskt födda har vissa gemensamma utmaningar, 
som tillgänglighet i form av språk etc, men är inte en homogen grupp. 

I februari 2015 är arbetslöshetssituationen liknande inom Gislaveds kommun, med den 
skillnad att den öppna arbetslösheten ökat sedan i augusti, men minskat sedan februari 
2014.  Längre tids arbetslöshet har också gått ner något. 260 Kvinnor och 230 män inom 
Gislaveds kommun, hade i februari 2015 varit arbetslösa mer än 12 månader. 

Ser man till hur lång tid man varit arbetslös så är det fler kvinnor än män, medan om man ser 
till ålder, utan hänsyn till längd på arbetslöshet, så är det fler unga män (160) än kvinnor 
(139) som är arbetslösa. I februari 2015 var 329 kvinnor utrikes födda arbetslösa och 283 
män. 

Den demografiska utmaningen för området är en sjunkande befolkning och en åldersstruktur 
i obalans, samt en låg utbildningsnivå. 

Arbetsmarknaden står inför ett generationsskifte där över 50 % av arbetskraften inom jord 
och skogsbruk är över 60 år samt 20-30% i fastighetsbranschen, transportbranschen och 
företagstjänster inom teknik, juridik och ekonomi. Även vårdsektorn har 20% andel 
arbetskraft över 60 år, och andelen inom tillverkningsindustrin, handel och bygg är 10-20%. 

(Siffrorna är beräknade utifrån Gislaveds kommun baserat på statistik från 2011) 

Det finns därför även ett behov av att hitta lösningar för generationsskiften inom olika 
områden i samverkan mellan privat och offentlig sektor. 

Risken är att arbetstillfällena går förlorade, om verksamheter på grund av brist på kompetens 
flyttar eller stänger ner. 

Det finns ett stort behov av att utnyttja potentialen i individer som är utanför 
arbetsmarknaden, i kombination med resurser som finns hos offentliga och privata aktörer, 
genom att testa och förädla framtagna metoder på både individuell nivå och 
organisationsnivå i samverkan mellan olika aktörer. 
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Metod 
Metoden innehåller en sammansättning av succékriterier från bl.a. 200 projekt och 
avstämning med forskningsresultat. 
 
Rutinen kring framtagen metod innebär att handläggare som fått information om projektet 
kan rekommendera individer ett deltagande som kompletterande insats. 
Metoden i sig startar med att individen själv (eller med stöd av sin ordinarie handläggare) 
genom en enkel process undersöker om man är redo eller inte för en insats. 
 
Är man redo så är första insatsen ett avgränsat möte med en expert inom det tematiska 
område man siktar på/är nyfiken på, för att få svar på frågor och få höra om förutsättningar 
och den verkliga situationen inom just det yrket/branschen. (150 deltagare) 
Om man inte ännu är redo så är ges en annan typ av förberedande insats som skall lyfta 
självförtroendet och insikten, (10 deltagare) och skapa beredskap för en insats 
 
Efter möte med den tematiska experten så ges vid behov en paketinsats i form av utbildning, 
praktik och hälsofrämjande aktivitet. (75 deltagare) 
 
Även de som inte är i behov av en paketinsats, utan kommer vidare med annan hjälp/på 
egen hand, får tillgång till en hälsofrämjande aktivitet i form av t.ex. inträde till simhall, gym 
eller annan aktivitet 
Syftet med en hälsofrämjande insats är främst att öka närvaron av nätverk samt rörelse i 
individens dagliga vardag, men på en frivillig grund. Även den psykiska hälsoaspekten tas i 
beaktning. 
 
Paketinsatsens utbildningsdel består av en kort yrkesinriktad kurs, (YHL Yrkeshögskola Light 
med ram 10 veckor) helt anpassad efter individens behov, varvat med 
praktik/arbetsträning/lärlingskap) 
En vecka kan ex bestå av 3 dagar utbildning, 1,5 dag praktik, 0,5 dag hälsoaktivitet. 
 
För de som funderar på att starta eget, starta tillsammans, ta över generationsföretag, ges 
utbildning inom entreprenörskap och branschkunskap, kompletterat med individuell coaching 
(10 deltagare) 
 
Deltagare behåller sin kontakt och process med sin handläggare, och genomgår insatsen 
som kompletterande insats, och handläggare använder projektet som ett kompletterande 
verktyg i vardagen. 
 
Deltagaren kan både vara aktivt arbetssökande och rekommenderas genom AF, en 
branschorganisation eller ett bemanningsföretag, men kan också vara mer passivt 
arbetssökande och rekommenderas av FK, IFO, AMO. Deltagare kan även befinna sig i 
studier eller utanför systemet. 
 
Vissa deltagare med lägre egen drivkraft eller där formella problem att ta del av en insats 
uppstår, kan då delta genom AMO, där struktur och stöd finns.  
Andra deltagare med en hög egen drivkraft kan ta del av insatsen på egen hand utan extra 
stöd. Om man befinner sig i ett mellanläge så kan ett privat socialt företag eller ett företag 
med socialt engagemang användas som tillfälligt stöd under tiden för insatsen. 
Projektet får inte under några omständigheter skapa låsningseffekter för individen, utan skall 
alltid eftersträva korta, affirmativa insatser som komplement till andra verktyg. 
 

195



   

9 Projektplan Konjunkturpaketet 2015-2018 /version 20150322 

Visualisering av metod och resultat liksom uppbyggandet av en digital plattform som sprider 
metoden och med konkreta exempel på individuella lösningar, är en viktig del av 
måluppfyllnaden och resultatets fortlevnad. 
För att säkerställa att önskade effekter uppnås kommer även processledning med fokus på 
Social Return of Investment kopplas på, liksom utvärderingsaktiviteter och långsiktig 
följeforskning. 
En del av måluppfyllnaden är också att i varje deltagande kommun bygga upp en lokal 
referensgrupp med nyckelpersoner som kan hantera frågor kring insatser där 
arbetsmarknadsåtgärder skall ske över förvaltningsgränser och med aktörer som 
arbetsförmedling och näringslivsbolag. 
Rutiner för att flytta individer över kommungränser för insatser är en mycket viktig 
måluppfyllnad. Att som individ i utanförskap få möjligheten att byta miljö under en period är 
en viktig ingrediens. 
Den digitala plattformen skall också kunna svara på om möjligheten finns i den egna 
kommunen och hur man gör. 
 
En viktig måluppfyllnad är också att bredda deltagande samverkanspartners under projektet 
samt hitta samverkansformer med andra pågående projekt i området. 
Ett fåtal branschorganisationer från start skall öka i antal under projektets gång för att 
säkerställa tematiska experter, samt ge signaler om konjunkturläget och framtiden inom resp. 
bransch. 
Utbildningsleverantörer förväntas kopiera konceptet och skapa egna paket i samverkan med 
deltagande aktörer. 
Antal företag som erbjuder praktik/ arbetsträning/lärlingskap förväntas växa under projektets 
gång. 
Antal kommuner och aktörer som testar metoden förväntas breddas geografiskt till hela AF 
Omåde Värnamo, FA5, länet och grannkommuner. 
 

Illustration insatser 

Konjunkturpaketet 

Parallella individuella insatser 

Arbetsmarknadsinsats Entreprenörscoaching 

Möte med tematisk expert (150 individer) 

Utbildning YHL (75 individer) 

Praktik/lärling/arbetsträning (75 individer) 

Mentorskapsprogram (25 individer) 

Hälsofrämjande insats (150 individer) 

Annan stödjande insats 
ex. förberedande insats (10 individer) 

Starta eget/Starta tillsammans/Ta över 
(10 individer) 
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Måluppfyllelse och förväntade effekter 
 
Måluppfyllelse övergripande är att 150 individer har fått ta del av insats steg nr 1, (möte med 
tematisk expert), och har därmed gått vidare antingen på egen hand direkt närmare 
arbetsmarknaden eller till ett av projektet ordnat insatspaket bestående av utbildning, praktik 
och hälsofrämjande åtgärd. 
 
75 individer har fått ta del av insatspaket utbildning, praktik och hälsofrämjande åtgärd och 
har fått en stärkt ställning på arbetsmarknaden 
 
10 individer har fått ta del av insatspaket utbildning, praktik och hälsofrämjande åtgärd med 
inriktning mot entreprenörskap i kombination med coaching inför att starta eget, starta 
tillsammans eller ta över generationsföretag. 
 
10 individer har fått ta del av insatspaket utbildning, praktik och hälsofrämjande åtgärd med 
inriktning mot kombinationstjänst, där två minst 1 yrkesinriktning + 1 kreativ kompetens hos 
individen utvecklas genom insatsen, varav en kompetens har en kreativ inriktning. 
 
10 individer har fått en förberedande insats i form av lyft för självkänslan och med resultatet 
beredskap för att kunna ta del av insats. 
 
25 individer har fått genomgå mentorskapsprogram framtaget genom parallell ESF-förstudie 
2014-2015. Samtliga i den yngre målgruppen skall erbjudas delta, även de som får 
insatspaket med inriktning entreprenörskap. 
 
Samtliga insatser skall vara konkreta, affirmativa och icke-låsningsbara, samt att flytt av 
individer skall testas mellan kommuner för att öka individens möjligheter till utveckling genom 
byte av miljö. Deltagande individer skall ha fått en ökad närvaro av nätverk och möjlighet till 
rörelse, samt att upplevelsen hos majoriteten skall vara en ökad medvetenhet om vilken väg 
man bör/kan/vill gå för att komma in på ordinarie arbetsmarknad, i entreprenörskap eller i 
studier. 
Icke-deltagande individer samt olika aktörer som arbetar med målgruppen, skall ha fått en 
digital plattform att ta del av där exempel på vägar att gå, exempel på individuella lösningar, 
kan användas som inspiration för att hitta egna lösningar individuellt eller i grupp. 
Detta förväntas särskilt vara en fördel för den målgrupp som är utanför systemet att kunna 
hitta vägen till olika insatser. 
 
På organisationsnivå så förväntas resultatet bli att en kompletterande metod implementerats 
hos samtliga deltagande aktörer.  
En referensgrupp skall finnas kvar efter projektet med uppbyggda kanaler som tvärgående 
över förvaltningsgränser kan hitta lösningar på hur man med befintliga resurser kan hantera 
tvärgående frågeställningar inom näringsliv och arbetsmarknad. En arbetsgrupp för 
paketering av insatser skall vid behov finnas kvar efter projektet för att kunna skapa konkreta 
lösningar för individer eller mindre grupper utifrån lärdomarna från projektet och med 
tillgängliga resurser. 
 
På regional nivå förväntas obalansen i arbetsmarknaden jämnas ut på längre sikt. Detta 
projekt skall testa en metod i strävan efter att i enlighet med den regionala delstrategin om 
ett inkluderande samhälle, uppnå målet om att Alla människor har lika möjligheter att delta 
och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle.  
Om metoden fungerar så har den just den effekt som målet beskriver. 
 
Om förväntat samarbete med branschorganisationer utvecklats, så har det inte bara skapats 
en kanal för signaler inför konjunktursvängningar men även ett kompletterande verktyg för att 
hantera generationsväxlingen. Detta har till följd att effekten av såväl framtida 
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konjunktursvängningar som pågående generationsväxling, inte blir lika omfattande, och 
mängden arbetstillfällen och kompetens som går förlorade begränsas. 
 
Om projektet visar att ett samarbete mellan den offentliga sektorn och den privata ger 
resultat, så kan det få en spiraleffekt där den offentliga och privata sektorn lär av varandra. 
 

Aktörer 
För att metoden skall kunna testas, förädlas och sedan implementeras i den ordinarie 
verksamheten så är det också befintliga aktörer som levererar de olika insatserna, i 
kombination med viss komplettering av specialistkompetens. 

Konjunkturpaketet 

Parallella individuella insatser i samarbete med: 

Arbetsmarknadsinsats 
AMO (AF, IFO) 

Entreprenörscoaching 
GNAB/GNR 

Möte med tematisk expert (150 individer) 
Branschorganisationer, GNAB/GNR 

Utbildning YHL (75 individer) 
Komvux, Studieförbund, privata aktörer 

Praktik/lärling/arbetsträning (75 individer) 
Företag, sociala företag, bemanningsföretag (beroende på inriktning) 

Mentorskapsprogram (25 individer - alla under 25 år och alla med 
entreprenörskapscoaching) 

Näringslivsföreningar, branschorganisationer, nätverk 

Hälsofrämjande insats (150 individer) 
Lokala/kommunala/privata instanser ex gym 

Annan stödjande förberedande insats  
(10 individer) 

AMO (AF, IFO) 
Parallella projekt 

Starta eget/Ta över, strata tillsammans 
(10 individer) Entreprenörscoaching 
GNAB/GNR, Science Park / Almi / 
Branschorg /AF/Coompanion mfl. 

 
Det finns även en rad andra projekt i länet som med fördel skulle kunna vara kompletterande 
till projektet som bygger på bl.a. ESF förstudier - t.ex. Hela Kedjan till företag, IT-spåret, Odla 
förädla förena, Ingjuta samt förstudier kring sociala företag. 
Projekt kring validering är extra intressanta att samverka med, då förstudien för detta projekt 
har kompetens i referensgruppen för validering, men ännu inte hittade någon kompletterande 
metod att tillämpa. 
 
Projekt Konjunkturpaketet kommer initiera projektteamträffar med andra pågående projekt i 
syfte att skapa mervärde i samarbete mellan projekt till nytta både för deltagare som för 
projekten och organisationerna bakom. 
 
Man ser också positivt på om Region Jönköpings län fortsätter de träffar som startades 
under 2014 för de som bedriver liknande projekt. 
 
Det finns även andra organisationer och aktörer som varit med under förstudien som 
kommer involveras, som Internationella vänner, Lunds universitet, privata lokala företag m.fl. 
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Projektorganisation 

 
  

Styrgrupp

Gislaveds kommun, AF, EPAB, GNAB, samverkanspartner

Gislaveds 
kommun

Kommunresurser:

Delprojektledare

Informatör

Ekonom

Utredare

AMO samordnare

Studievägledare

Affärscoach

Hälsocoach
Betendevetare

Referensgrupp
Kommun, AF mfl

Samverkans 
Kommun

Egna interna 
resurser 

Parallella projekt

Kontaktytor

Referensgrupp

Samverkans 
organisation

Egna interna 
resurser 

Parallella projekt

Kontaktytor

Referensgrupp

Projektteam:

Projektledare 100%

Entreprenörscoach 10%

Koordinator insatspaket 10%

Projektadministratör 5%

Arbetsgrupp paketering 
insatser
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Detaljerade översikter Budget, Statistik, Projektmetod, Tids och aktivitetsplan etc. 
Budget bygger på 150 deltagare varav 75 får kompletta insatspaket med bl.a. utbildning, 
praktik och hälsofrämjande insats och ytterligare 75 får insatser steg 1 samt 
hälsofrämjande/nätverksbyggande insats. Det är ett strategiskt beslut att inte använda 
deltagarnas ersättningar som medfinansiering framför allt på grund av att projektet skall ha 
ett inkluderande förhållningssätt vilken är en del av själva metoden och även en delstrategi i 
den Regionala Utvecklingsstrategin: Ett inkluderande samhälle. Det är också en risk för 
projektets genomförande som elimineras. 

Budget översikt 

Budgetöversikt (150 deltagare) krav 53% medfinansiering Belopp 

Summa kostnader 5 029 604 kr 

ESF-stöd 3 579 604 kr 

Offentligt bidrag i annat än pengar 2 551 577 kr 

Offentligt finansierad ersättning till deltagare  0 

Offentliga kontanta medel från projektägaren 1 450 000 

Privata bidrag i annat än pengar 87 747 kr 

Privata kontanta medel tillförda projektet 0 

Summa offentlig och privat medfinansiering 4 089 324 kr 

Summa total finansiering 7 668 928 kr 

ESF-stöd 46,68 % 

Budgeterad medfinansiering från projektet 53,32 % 

 

Budget uppstartsfas/ analys och planeringsfas  

Personal (100% projektledare 2,5 mån) 162 537 kr 

Externa tjänster (IT, Processledning, Utvärdering, Följeforskning) 140 000 kr 

Resor och logi 0 kr 

Utrustning och materiel 0 kr 

Indirekta kostnader (automatiskt beräknat) 24 381 kr 

Intäkter 0 kr 

Totalt 326 918 kr 

 

Budget genomförandefas  

Personal (100% projektledare, 10% entreprenörscoach,  

10% koordinator paketering insatser, 5 % projektadministration) 2 084 944 kr 

Externa tjänster (IT, Processledning, Utvärdering, Följeforskning, 

marknadsföring, utbildning, insats psykisk ohälsa) 2 240 000 kr 

Resor och logi 65 000 kr 

Utrustning och materiel 0 kr 

Indirekta kostnader (automatiskt beräknat) 312 742 kr 

Intäkter 0 kr 

Totalt 4 702 686 kr 
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Medfinansiering från offentlig och privat sektor i arbetstid, detalj 

 

Arbetsförmedling: Handläggare/Starta eget rådgivare /Referensgrupp/Styrgrupp (3p 0,5-1,5 
dag/mån 

EPAB: Styrgrupp, referensgrupp (1 p 1 dag/mån) 

Kommunstyrelsekontoret/Arbetsmarknadsenhet Svenljunga Tranemo Referensgrupp (2p 1 
dag/mån) 

Kommunstyrelsekontoret Gislaved: Delprojektledare (2-3 dag/mån(Utredare, ekonom, 
informatör 0,5-1,5 dagar/mån) samt representant styrgrupp, referensgrupp 

Arbetsmarknadsenheten Gislaved: Delprojektledare, praktiksamordnare (1-2 dag/mån) samt 
representant Styrgrupp, referensgrupp 

Gislaved Näringsliv; Affärscoach 0,5 dag/månad samt representant styrgrupp, referensgrupp 

Dessutom tillkommer ytterligare funktioner som studievägledare, hälsocoach, 
beteendevetare från andra förvaltningar med en mindre antal timmar per deltagare samt 
representanter till referensgrupp och arbetsgrupp för paketering av insatser som skapas i 
uppstartsfasen. 
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Statistik arbetslöshet (se även statistik i slutrapport förstudie) 

 
Arbetslösa AF 

(öppet och i program) 

Augusti 2014 

Fördelning i %  

Totalt K 18-24 M 18-24 K 25-64 M 25-64 

Riket 371 068 9% 13% 37% 41% 

Jönköpings län 11 257 11% 14% 36% 39% 

Gislaved 1 186 10% 13% 41% 36% 

GGVV 3 087 12% 13% 40% 35% 

FA5 totalt 2 911 12% 13% 40% 35% 

Tranemo-Svenljunga 508 13% 13% 38% 36% 

10 gränskommuner 9 897 11% 13% 38% 38% 

 
Arbetslösa AF 

(öppet och i program) 

Augusti 2014 

Fördelning i % 

K 18-24 

utrikes 

K 18-24 

inrikes 

M 18-24 

utrikes 

M 18-24 

inrikes 

K 25-64 

utrikes 

K 25-64 

inrikes 

M 25-64 

utrikes 

M 25-64 

inrikes 

Riket 371068 2% 7% 3% 10% 19% 18% 20% 21% 

Jönköpings län 11257 3% 8% 3% 10% 19% 17% 21% 18% 

Gislaved 1186 2% 8% 3% 10% 24% 17% 18% 18% 

GGVV 3087 3% 9% 3% 10% 24% 16% 19% 16% 

FA5 totalt 2911 3% 9% 4% 9% 24% 16% 20% 15% 

Tranemo-Svenljunga 508 4% 9% 4% 9% 21% 18% 19% 17% 

10 gränskommuner 9897 2% 8% 3% 10% 21% 17% 20% 18% 

 

 Arbetslösa AF 

(öppet och i program) 

Augusti 2014 

Fördelning i antal  

K 18-24 

utrikes 

K 18-24 

inrikes 

M 18-24 

utrikes 

M 18-24 

inrikes 

K 25-64 

utrikes 

K 25-64 

inrikes 

M 25-64 

utrikes 

M 25-64 

inrikes 

Riket 371068 7987 26005 11508 38477 69083 66730 74275 77003 

Jönköpings län 11257 297 937 389 1173 2134 1910 2361 2056 

Gislaved 1186 29 95 37 116 288 196 209 216 

GGVV 3087 99 271 106 300 729 506 597 479 

FA5 totalt 2911 89 249 111 272 697 468 580 445 

Tranemo-Svenljunga 508 19 46 20 46 106 89 98 84 

10 gränskommuner 9897 247 794 329 989 2043 1727 2007 1761 
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Illustration processer och projekt 
 

Projektets faser 

 

Deltagarens ingång och utgång ur projektet via ordinarie handläggare 

 

 
 
 
 
 

Behov av struktur kring insats beroende på drivkraft eller formella hinder att delta i 

insats 

 
  

•Projektorganisaton

•Rutiner

•Uppdatering nuläge

•Digital plattform

•Målgruppsanalys

Planeringsfas

sep-nov 2015

•Test i mindre skala

•Uppskalning av 
genomförande

•Utfasning

•Spridning av metod

Genomförande

dec 2015-mars 2018 •Spridning av metod

•Slutlig utvärdering

•Övergång till ordinarie 
verksamhet

•Slutrapportering

Avslut

april-jun 2018

•Arbetsförmedling

•Branschorganisation

•Bemanningsföretag

Aktivt arbetsökande

•Försäkringskassan
Individ och försörjningsstöd

•Arbetsmarknadsenhet

Passivt 
arbetssökande

•Komvux, SFI, annan 
arbetsmarknadsutbildning

I studier

•Tar del av insats utan extra 
struktur

Hög drivkraft/inga 
formella hinder

•Tar del av insats med viss 
struktur, ex tillfällig anställning

Mellannivå eller 
tillfälligt låg 

drivkraft, /vissa 
formella hinder

•Genom arbetsmarknads-
organisation i den egna 
kommunen eller grannkommun

Låg drivkraft / 
formella hinder

Utanför systemet 
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Vägval för individen, redo eller ej för insats 

 

Vägval som leder till insats eller vägledning direkt ut på arbetsmarknaden 

Jag vet vad jag vill 

Jag är redo att 
göra något åt 

det 

Jag VET vart jag 
skall vända mig 

Kommer ut i befintliga system 
(Jobb/Utbildning/Starta eget) 

Jag vet INTE 
vart jag skall 
vända mig 

Möte 
med 

tematisk 
expert 
inom 
viss 

bransch  

INTE 
behov 
av 

insats 

Kommer ut i befintliga system 
(Jobb/Utbildning/Starta eget) 

Jag är INTE 
redo 

(2 ggr x 
2 tim) 

Behov 
av 

insats 

Genomför 
insats 

Kommer ut i befintliga 
system 

(Jobb/Utbildning/Starta 
eget) 

Jag har inte mod 
till att ta tag i 
det själv 

  
Insats inte tillräcklig – 

ny insats 

 

Vägval som leder till andra möjliga vägar, ex förberedande insats (se även slutrapport 

förstudie)* 

 

Jag vet 
INTE vad 
jag vill 

Jag är nyfiken och vill 
lära mig mer om något 

Jag har MOD till att 
prova (går vidare till 
tematisk expert) 

Jag har INTE mod till att 
prova 

Jag är INTE nyfiken och 
vill inte lära mig mer om 

något 
Behov av inspiration 

 
* I Slutrapport till förstudie finns detaljerad beskrivning av vägvalet. 
På Svenljunga-Tranemo arbetsmarknadsenhet /sammanslagning från 1 maj 2015) finns en 
fungerande metod som tillämpas för den gruppen som inte är nyfiken och inte har viljan att 
lära något nytt. Denna metod skall testas som i komplement till tänkta insatser. 
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Individens process genom projektet 

 

Projektets måluppfyllelse 

 
  

Handläggare 
rekommenderar 
projektet som 
kompletterande 
insats

Individ 
undersöker 
själv eller med 
hjälp av 
handläggare 
och digitalt 
verktyg  om  
man är redo 
för insats eller 
förberedande 
insats

Handläggare tar 
kontakt med 
projektet

Projektteamet 
lämnar kontakt 
till tematisk 
expert och övrig 
info om process 
och möjligheter

Insats vid behov

Struktur kring insats 
väljs beroende på 
nivå av egen drivkraft 
och formella hinder
Ev. byte av kommun

Insatspaket sätts 
samman av 
arbetsgrupp

Insats genomförs, 
utvärderas och 
dokumenteras som 
exempel i digitalt 
verktyg för andra att 
använda som 
inspiration

Individens 
handläggare 
följer upp  enligt 
ordinarie 
handlingsplan 
för individen

Effekt för 
individ 
rapporteras åter 
till projektet

Alla människor har lika 
möjligheter att bidra i 

ett tillgängligt, 
sammanhållande och 

hälsofrämjande 
samhälle.

150 Individer stärkt 
ställning på 

arbetsmarknaden

varav 75 fått komplett 
utbildning+praktik+

hälsofrämjand e insats Metod testad, 
utvärderad och 

implementerad som 
kompletterande 

verktyg hos aktörer

Antal aktörer 
har blivit fler

Lokal förvaltnings-
överskridande 

samverkansgrupp 
bildad

Digitalt verktyg med alla 
individuella lösningar och 
kontakter till experter att 

användas för alla som 
inspiration

Rutin för byte 
mellan 

kommungränser 

Medverkande aktörer 
fortsätter använda egna 

resurser för metoden

Naturlig samverkan 
implementerad med 

branschorganisationer 
och andra  aktörer
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Tids och aktivitetsplan 

Fas 
Del 
fas 

Nr Aktivitet Milstolpe Start Slut 

0     
Förbereda styrgrupp,  referenspersoner och 
kommunicera projektet       

1   1 Beslut 20150630     

1   2 Information uppstart, uppstartsmöten   20150901 20151130 

1   2a Styrgrupp uppstart   20150901 20151130 

1   2b Referensgrupp uppstart   20150901 20151130 

1   2c Kravspecifikation projektteam   20150901 20151130 

1   3 Rekrytering projektorganisation   20150901 20151130 

1   3a Rekrytering projektledare   20150901 20151130 

1   3b Rekrytering förberedande övriga funktioner   20150901 20151130 

1   3a Rekrytering interna resurser   20150901 20151130 

1   3x Projektorganisation på plats 20151130     

1   4 Upphandling externa aktörer   20150901 20151130 

1   4a Upphandling externa aktörer processledning   20150901 20151130 

1   4b Upphandling externa resurser utvärdering   20150901 20151130 

1   4a Upphandling externa resurser följeforskning   20150901 20151130 

1   4b Upphandling externa resurser IT   20150901 20151130 

1   4a Upphandling externa resurser marknadsföring   20150901 20151130 

1   4b Upphandling externa resurser utbildning   20150901 20151130 

1   4x Avtal externa resurser   20150901 20151130 

1   5 
Undersöka möjlig samverkan med andra 
projekt i länet   20150901 20151130 

1   5a Kontakt med andra projektteam   20150901 20151130 

1   5b Projektteam träff   20150901 20151130 

1   5c Samverkansplan i form av datum eller annat 20151130     

1   6 Uppdatera nulägesanalys   20150901 20151130 

1   6a Uppdatera statistik för måluppföljning   20150901 20151130 

1   6b Uppdatera risk plan, tidplan, målgruppsanalys   20150901 20151130 

1   6x 
Uppdaterad plan genomförande/säkerställt 
genomförande 20151130     

1   7 
Workshop utvärdering/process/måluppföljning 
SROI   20150901 20151130 

1   7a 
Behovsanalys kompetens inom jämställdhet 
och tillgänglighet   20150901 20151130 

1   7b 
Utbildning och workshop jämställdhet, 
tillgänglighet och lika villkor   20150901 20151130 

1   7c Utbildning och workshop SROI   20150901 20151130 

1   7d Utbildning utvärdering och uppföljning   20150901 20151130 

1   7e Workshop kreativ ingrediens   20150901 20151130 

1   7x 

Plan klar för processledning och effektmätning 
ROI och kreativ ingrediens, utvärdering, 
följeforskning 20151130     

1   8 
Information/kommunikationsplattform för 
uppföljning   20150901 20151130 
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Fas 
Del 
fas 

Nr Aktivitet Milstolpe Start Slut 

1   8a 
Samverkanspartner, utse lotsar/informera 
handläggare   20150901 20151130 

1   8b 
Skapa process för kommunikatin AF, AMO, 
Privat socialt företag   20150901 20151130 

1   8c 
Komplettera metod med redan befintliga 
verktyg och projekt   20150901 20151130 

1   8x 
Möjlig struktur för deltagare vid insats 
visualiserad/beskriven 20151130     

1   8y 
Samarbetsaktörer kopplade till ett 
genomförande 20151130     

1   8z Kommunikationsrutin beskriven 20151130     

1   9 Rutiner ekonomi och administration   20150901 20151130 

1   10 Planera möjliga insatser innehåll   20150901 20151130 

1   10a Validering, hur hantera   20150901 20151130 

1   10b 
Utse 5 branschorganisationer/företag till 
uppstart   20150901 20151130 

1   10c 
Förslag till ramaroch innehåll för urval av 
insatspaket  20151130     

1   11 Planera och starta upp Digital portal   20150901 20151130 

1   11a Kravspecifikation digital portal och verktyg   20150901 20151130 

1   11b 
Digitaliserat verktyg påbörjat för visualisering 
av metod och process 20151130     

1   12 Resultat uppstartsfas redovisad 20151130     

2 2a 1 Beslut genomförande 20151201?     

2 2a 2 Information uppstart genomförande enligt plan   20151201 20151231 

2 2a 3 Uppstartsmöten projektorganisation   20151201 20160331 

3 2a 3a Styrgrupp   20151201 20160331 

4 2a 3b Referensgrupp uppstart   20151201 20160331 

5 2a 3c Arbetsgrupp paketering insatser uppstart   20151201 20160331 

6 2a 3d 
Ny projektpersonal uppstart (Koordinator 
insatspaket, entreprenörscoach)   20151201 20160331 

4 2a 3e Uppstart projektadministratör inkl rutiner   20151201 20160331 

2 2a 4 Uppstartsmöten externa resurser   20151201 20160331 

2 2a 5 Samverkan med andra projekt i länet   20151201 20160331 

2 2a 6 Kommunikation enligt plan   20151201 20160331 

2 2a 6a 
Marknadsföring och visualisering av resultat 
enligt plan   20160101 20160331 

2 2a 7 
Utvärdering, processledning, följeforskning 
enligt plan   20160101 20160331 

2 2a 7a Processledning enligt plan   20160101 20160331 

2 2a 7b Utvärdering enligt plan   20160101 20160331 

2 2a 7c Följeforskning enligt plan   20160101 20160331 

2 2a 7d Avrapportering av resultat enligt plan   20160101 20160331 

2 2a 8 Samverkansaktörer enligt plan   20160101 20160331 

2 2a 9 
Projektadministration, ekonomi och info enligt 
plan   20160101 20160331 

2 2a 10 Insatspaketering arbetsgrupp under uppstart   20160101 20160331 

2 2a 11 Digital portal/IT-plattform enligt plan   20160101 20160331 

2 2a 12 Insatser enligt plan/individuella behov   20151201 20160630 
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Fas 
Del 
fas 

Nr Aktivitet Milstolpe Start Slut 

2 2a 12a 
Struktur för deltagare enligt plan/individuella 
behov   20151201 20160331 

2 2a 12a Test 5 deltagare   20151201 20151231 

2 2a 12b Test 10 deltagare   20160101 20160331 

2 2b 12c Information status /go no go fler deltagare 20160401     

2 2b 12d Test 15 deltagare enligt plan   20160401 20160630 

2 2b 12e 
Struktur för deltagare testad utifrån individuella 
behov   20160401 20160630 

2 2b 12f Information status /go no go fler deltagare 20160630     

2 2b 13 Semester   20160701 20160731 

2 2b 14 Information delresultat, lärdomar 20160801     

2 2b 15 
Projektadministration, ekonomi och info enligt 
plan   20160801 20170630 

2 2b 16 
Samverkan med aktörer och andra projekt 
enligt plan   20160801 20170630 

2 2b 17 Individuella insatser 15-30/kvartal   20160801 20170630 

2 2b 17a 20 deltagare   20160801 20160930 

2 2b 17b 20 deltagare   20161001 20161230 

2 2b 17a 30 deltagare   20170101 20170330 

2 2b 17b 40 deltagare   20170330 20170630 

2 2b 17a 10 deltagare   20170801 20171030 

2 2b 17b ev. kvarvarande insatser   20171101 20171230 

2 2b 17x 150 deltagare har fått individuell insats 20171230     

2 2b 18 Processledning enligt plan   20160401 20170630 

2 2b 19 Utvärdering enligt plan   20160401 20170630 

2 2b 20 Marknadsföring enligt plan   20160401 20170630 

2 2b 21 IT-plattform enligt plan   20160401 20170630 

2 2b 22 

Utredning vilka insatser som kan 
implementeras i ordinarie verksamhet hos 
samtliga samverkanspartners   20160401 20170630 

2 2b 23 semester   20170701 20170731 

2 2c 24 
Information status /go no go - hur sprida 
resultat 20170801     

2 2c 25 
Projektadministration, ekonomi och info enligt 
plan   20170801 20171231 

2 2c 26 Processledning enligt plan   20170801 20171231 

2 2c 27 Utvärdering enligt plan   20170801 20171231 

2 2c 28 Marknadsföring enligt plan   20170801 20171231 

2 2c 29 IT-plattform enligt plan   20170801 20171231 

1 2c 30 
Samverkan med aktörer och andra projekt hur 
fortsätta   20170801 20171231 

2 2c 33 

Struktur för deltagare / insatser enligt 
individuella behov  för redan anmälda deltagare 
(Nya deltagare skall föras över till ordinarie 
verksamhet)   20170801 20171231 

2 2c 34 
Spridning av metod, bjuda in grannkommuner 
att delta med sin ordinarie verksamhet   20170801 20171231 
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Fas 
Del 
fas 

Nr Aktivitet Milstolpe Start Slut 

2 2c 35 
Säkerställa externa samverkanspartner för en 
fortsättning inom resp ordinarie verksamhet   20170801 20171231 

2 2c 36 
Säkerställa interna samverkanspartner för en 
fortsättning inom resp ordinarie verksamhet   20170801 20171231 

2 2c 37 
Säkerställa framtida finansiering av fortsatta 
insatser   20170801 20171231 

2 2c 38 
Säkerställa fortsatt arbete med 
databasverktyg/självhjälp   20170801 20171231 

3 2c 39 Säkerställa fortsatt följeforskning långsiktigt   20170801 20171231 

3 3 0 Beslut avslut 20180130     

3 3 1 Information i avslutningsfas   20180101 20180331 

3 3 2 Slutrapport   20180101 20180331 

3 3 3 Rapport utvärdering   20180101 20180331 

3 3 4 Avslutningskonferens   20180101 20180331 

3 3 5 Ekonomisk slutredovisning   20180101 20180331 

3 3 6 Avslutningsmöten säkerställa implementering   20180101 20180331 

3 3 7 Slutinformation   20180101 20180331 

3 3 8 Reservtid   20180401 20180531 

      

Beslut KS och samverkanspartner om fortsatt 
användning av metod och 
informationsplattform 20180531     
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