
KALLELSE 1(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2017-06-28  kl.11:00

Plats: Regionens hus sal A

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av informationshandlingar 2017/103

4 Anmälan av delegationsbeslut 2017/104

5 Inkomna remisser, promemorior och motioner

6 Anmälan av kurser och konferenser

Informationsärenden och aktuellt
7 Sörängens folkhögskola, Henrik Bjarnbäck

8 Projekt - Forskningsprogrammet (Reshoring)

9 Projekt - Forum förnyelse, Sara Johansson                                    

10 Projektstatus - RU-medel, 1:1-medel, Anna 
Sickeldal

11 Projekt - Kompetensplattformen, Jelena Trupina

12 Uppföljning av kultursamverkansmodellen 
Kulturrådet 2016, Ellen Hill och Sofia Eriksson 

2017/1296

13 Aktuell information

14 Månadsrapport  maj 2017, Lars Wallström 2017/822

Beslutsärenden för nämnden
15 Verksamhetsberättelse 2016 Sörängens 

folkhögskola
2017/1612

16 Smålands Turism AB - förslag till 
verksamhetsplan 2018-2020 och budgetförslag 

2017/1043

17 Projektansökan Filmbyn Småland 2017/1627

18 Nya arbetsmarknadsutbildningar med 
inriktningar grundläggande skogsbruk och 

2017/1452

1



KALLELSE 2(2)

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Tid: 2017-06-28  kl.11:00

skogsmaskinförare

19 Kompetensråd 2017/1700

20 Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan för 2019-2020

2017/86

Övrigt
21 Övriga frågor

Kallade

Ordinarie ledamöter:
Malin Olsson (M) ordf.
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf.
Maria Hörnsten (S) 2:e vice ordf.
Jonas Magnusson (S)
Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Annki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)
Tomas Erazim (M)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Monica Samuelsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (V)

För kännedom

Ersättare:
Anders Wilander (M)
Carina Bardh (M)
Lars Carlborg (M)
Raymond Pettersson (C)
Nils-Erik Emme(KD)
Margareta Andersson (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Jakob Olofsgård (L)
Valendona Dobra (S)
Fredrik Johansson (S)
Henrik Tvarnö (S)
Johan Starck (S)
Kjell Ekelund (S)
Eva Ekenberg (MP)
Morgan Malmborg (_)

Tjänstemän
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Ulrika Geeraedts, regional 
utvecklingsdirektör
Lars Johansson, utbildning- och 
kulturdirektör
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

Gruppledare
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Henriksson (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)
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Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2017-06-28 

 

 
Ärendetyp  Ärenderubrik 
Protokoll  
 

 

Motioner 
 

 

Inkomna handlingar 
 
 
Utgående skrivelser 
 
Övrigt 

• RJL 2017/1671 Eksjö kommun, Inspel inför framställande av nationell och regional 
transportplan 2018-2029 

 
 
 

• RJL 2017/83 Förslag till budget 2018, Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF 

Regeringsbeslut 
 

 

Cirkulär från SKL  
Beslut från SKL 
 

 

Arbetsmiljöverket 
 

 

Redovisningar av 
utvecklingsbidrag 

 

Redovisningar av projekt  
Övrigt 
 

 

RJL 2017/103 



Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2017-06-28
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.2.1 Kontrakt med Curtis Brown Group Ltd. RJL 2016/1080 2017-05-12 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt Hanna Ulvan RJL 2016/1080 2017-05-24 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Produktionen ”SkorstensJul” RJL 2017/1577 2017-05-15 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Produktionen Rock 'n roll X-Mas med The 

Refreshments & Cookies N beans. 
RJL 2017/1500 2017-05-12 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Hyresavtal Grindstugan RJL 2017/1643 2017-05-26 Per-Ola Nilsson
ANA 4.6.3 Samarbetsavtal Smålands Musik och Teater – Värnamo 

kommun
RJL 2017/1641 2017-05-24 Per-Ola Nilsson

ANA 4.5.2 Servicebidrag till Sandsjöfors livs ekonomisk förening RJL 2017/1488 2017-05-24 Ulrika Geeraedts
ANA Framsynsprocess Region 2050 RJL 2017/571 2017-03-24 Ulrika Geeraedts
ANA Förstudie Digitalisering Näringsliv RJL 2017/1079 2017-04-04 Ulrika Geeraedts

RJL 2017/104
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Dokument 
 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

 

2017-06-01 
 

 

Utskriven av: 
 

 

Rebecca Ihreborn 
 

 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

 

Region Jönköpings län 
 

 

Sekretess: 
 

 

Visas ej 
 

 

           

  

Beskrivning av sökning: 
 

      

           

  

Remisser och promemorior maj 2017 
 

 

           

 

            
 

  

     

  

Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2017.5219 I Förslag till examensskrivning  för yrkesexamen 
för kuratorer inom hälso- och sjukvården 

Lena Strand 

2017-05-08  Utbildningsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1414  Remiss - Universitetskanslersämbetets rapport 
Förslag till examensskrivning för yrkesexamen 
för kuratorer inom hälso- och sjukvården 

REMISS 

2017.5545 I Remiss - Samråd om förslag till fördjupning av 
översiktsplanen för Smålandsstenar och 
Skeppshult, Gislaveds kommun 

Sofia Wixe 

2017-05-16  Länsstyrelsen i Jönköpings län Regionens åtagande 

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

REMISS 

2017.5657 I Promemoria granskning av 
kollektivtrafikresenärernas rättigheter 

Karin Henriksson 

2017-05-19  Konsumentverket Länstrafiken 

RJL 2017/1589  Promemoria granskning av 
kollektivtrafikresenärernas rättigheter 

REMISS 

2017.5674 I Promemoria - Karensavdrag - en mer rättvis 
självrisk 
 Ds 2017:18 

Ami Andersson 

2017-05-19  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1593  Remiss - Promemorian Karensavdrag - en mer 
rättvis självrisk 

REMISS 

2017.5740 I Missiv med sändlista - Remittering av 
betänkandet SOU 2017:39 Ny dataskyddslag 

Lena Strand 

2017-05-23  Justitiedepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1615  Remiss - Remittering av betänkandet SOU 
2017:39 Ny dataskyddslag 

REMISS 

2017.5742 I Ny dataskyddslag - Kompletterande 
bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

Lena Strand 

2017-05-23  Justitiedepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1615  Remiss - Remittering av betänkandet SOU 
2017:39 Ny dataskyddslag 

REMISS 

2017.5875 I Missiv - Remiss av betänkandet 
Informationssäkerhet för samhälssviktiga digitala 
tjänster SOU 2017:36 

Lena Strand 

2017-05-29  Justitiedepartementet Regionens åtagande 
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RJL 2017/1656  Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 
2017:36 

REMISS 

2017.5878 I SOU 2017:36 - Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster  

Lena Strand 

2017-05-29  Justitiedepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/1656  Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster SOU 
2017:36 

REMISS 
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Dokument 
 

    

            

  

Utskriftsdatum: 
 

 

2017-06-01 
 

 

Utskriven av: 
 

 

Rebecca Ihreborn 
 

 

            

 
           

 

Diarieenhet: 
 

 

Region Jönköpings län 
 

 

Sekretess: 
 

 

Visas ej 
 

 

           

  

Beskrivning av sökning: 
 

      

           

  

Motioner maj 2017 
 

 

           

 

            
 

  

     

  

Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

69564 K Motion - Låt Spira spridas och spira för alla  Lena Strand 

2017-05-02  Regionfullmäktige Regionens åtagande 

RJL 2017/1342  Motion - Låt Spira spridas och spira för alla! MOTION 

2017.4921 I Motion - Hund i Regionens tjänst Lena Strand 

2017-05-02  Miljöpartiet de gröna Regionens åtagande 

RJL 2017/1341  Motion - Hund i Regionens tjänst MOTION 

2017.5220 I Motion - Pröva digital tolkning Lena Strand 

2017-05-08  Sverigedemokraterna Regionens åtagande 

RJL 2017/1415  Motion - Pröva digital tolkning MOTION 

2017.5240 I Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter 
på äldreboenden verkligen tillräcklig? 

Lena Strand 

2017-05-08  Vänsterpartiet Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2017/1419  Motion - Är den läkartiden som erbjuds patienter 
på äldreboenden verkligen tillräcklig? 

MOTION 

2017.5241 I Motion - Inför Äldremottagningar på 
vårdcentralerna 

Lena Strand 

2017-05-08  Vänsterpartiet Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2017/1420  Motion - Inför Äldremottagningar på 
vårdcentralerna 

MOTION 

2017.5243 I Motion - Nu blir vi väl MR-Region? Lena Strand 

2017-05-08  Vänsterpartiet Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2017/1424  Motion - Nu blir vi väl MR-Region? MOTION 

2017.5245 I Motion - Gör primärvården i vår region mer 
likvärdig och jämlik 

Lena Strand 

2017-05-08  Vänsterpartiet Jönköpings län Regionens åtagande 

RJL 2017/1427  Motion - Gör primärvården i vår region mer 
likvärdig och jämlik 

MOTION 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-05-23 RJL 2017/1296

Utbildning och kultur
Lars Johansson

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Uppföljning av kultursamverkansmodellen 2016

Sammanfattning
Regionen redovisar årligen till Kulturrådet hur de statliga medlen inom 
kultursamverkansmodellen fördelats, samt den verksamhet som bedrivits under 
föregående år. Redovisningen styrs av Kulturrådets riktlinjer för uppföljning av 
kultursamverkansmodellen och består av både siffror (kvantitativ uppföljning) och 
textsvar (kvalitativ uppföljning).

Regionen ansvarar för redovisningen till Kulturrådet och för att samla in uppgifter 
från de kulturverksamheter som tilldelats statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen.

Information i ärendet
Syftet med uppföljningen är inte att skapa en fulltäckande bild över all 
kulturverksamhet som bedrivs i länet. Syftet är att följa upp de resultat som 
uppnåtts i samverkan mellan de statliga medlen och den regionala och lokala 
finansieringen till verksamhet inom kultursamverkansmodellen. 

De verksamheter som 2016 fick statliga bidrag inom kultursamverkansmodellen 
är:

 Bild och form
 Dans
 Film
 Hemslöjd
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 Jönköpings läns museum
 Regionbibliotek
 Riksteatern Jönköpings län
 Smålands Musik och Teater.

Kvantitativ uppföljning
Uppföljningen är utförd i linje med Kulturrådets handbok för kvantitativ 
uppföljning. Rapporten genereras ur Kulturdatabasen, där även 
verksamhetsberättelser bifogas. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/1296

Kvalitativ uppföljning
Den kvalitativa uppföljningen utgår från Kulturrådets blankett och innehåller svar 
från samtliga verksamheter samt kompletterande information från utbildning och 
kultur.

Underlag
 Kvalitativ uppföljning

 Kvantitativ uppföljning (pdf)

UTBILDNING OCH KULTUR

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Bidrag (tkr)
20 978
6 243
1 229
726
302
406
636

30 520

Fördelning av statliga bidrag som tilldelats Region Jönköpings län enligt 
Kultursamverkansförordningen

Kvantitativ uppföljning av vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet 2016

Region Jönköpings län
Lars Johansson, direktör utbildning och kultur
010-242 45 46 / 070-380 45 46
lars.johansson@rjl.se

Andel (%)
Professionell teater-, dans- och musikverksamhet 69%
Museiverksamhet 20%
Biblioteksverksamhet 4%
Konst- och kulturfrämjande verksamhet 2%
Regional enskild arkivverksamhet 1%
Filmkulturell verksamhet 1%
Främjande av hemslöjd 2%
Totalt: 100%

20 978 

6 243 

1 229 
726 302 406 636 

Professionell teater-, dans- och musikverksamhet

Museiverksamhet

Biblioteksverksamhet

Konst- och kulturfrämjande verksamhet

Regional enskild arkivverksamhet

Filmkulturell verksamhet

Främjande av hemslöjd
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

I regionen 189 I regionen 14 I regionen 0
varav 0-18 år 81 varav 0-18 år 10 varav 0-18 år 0

I annan region 9 I annan region 5 I annan region 0
I annat land 0 I annat land 2 I annat land 0

Totalt 198 Totalt 21 Totalt 0

I regionen 0 I regionen 0 I regionen 213
varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 49

I annan region 0 I annan region 0 I annan region 2
I annat land 0 I annat land 0 I annat land 0

Totalt 0 Totalt 0 Totalt 215

I regionen 0 I regionen 0 I regionen 0
varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 0

I annan region 0 I annan region 0 I annan region 0
I annat land 0 I annat land 0 I annat land 0

Totalt 0 Totalt 0 Totalt 0

I regionen 4 I regionen 33 I regionen 1092
varav 0-18 år 2 varav 0-18 år 2 varav 0-18 år 868

I annan region 0 I annan region 2861 I annan region 0
I annat land 0 I annat land 0 I annat land 0

Totalt 4 Totalt 2894 Totalt 1092

I regionen 29801 I regionen 2683 I regionen 73022
varav 0-18 år 8662 varav 0-18 år 1225 varav 0-18 år 24990

I annan region 1347 I annan region 4704 I annan region 440
I annat land 0 I annat land 1070 I annat land 0

Totalt 31148 Totalt 8457 Totalt 73462

Teaterverksamhet

Utställningar

Programaktiviteter

Antal besökare

Föreställningar

Konserter

Aktiviteter per område

Musikverksamhet

Konserter

Utställningar

Programaktiviteter

Antal besökare

FöreställningarFöreställningar

Konserter

Utställningar

Programaktiviteter

Antal besökare

Dansverksamhet
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

I regionen 0 I regionen 0 I regionen 0
varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 0

I annan region 0 I annan region 0 I annan region 0
I annat land 0 I annat land 0 I annat land 0

Totalt 0 Totalt 0 Totalt 0

I regionen 0 I regionen 0 I regionen 0
varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 0

I annan region 0 I annan region 0 I annan region 0
I annat land 0 I annat land 0 I annat land 0

Totalt 0 Totalt 0 Totalt 0

I regionen 24 I regionen 2 I regionen 13
varav 0-18 år 1 varav 0-18 år 0 varav 0-18 år 0

I annan region 0 I annan region 0 I annan region 1
I annat land 0 I annat land 0 I annat land 0

Totalt 24 Totalt 2 Totalt 14

I regionen 303 I regionen 19 I regionen 192
varav 0-18 år 143 varav 0-18 år 8 varav 0-18 år 16

I annan region 0 I annan region 0 I annan region 0
I annat land 0 I annat land 0 I annat land 0

Totalt 303 Totalt 19 Totalt 192

I regionen 8881 I regionen 1973 I regionen 35620
varav 0-18 år 4974 varav 0-18 år 464 varav 0-18 år 557

I annan region 0 I annan region 0 I annan region 17000
I annat land 0 I annat land 0 I annat land 0

Totalt 8881 Totalt 1973 Totalt 52620

Programaktiviteter Programaktiviteter

Regional enskild 
arkivverksamhet

Föreställningar Föreställningar

Konserter Konserter

Utställningar Utställningar

Museiverksamhet

Antal besökareAntal besökare Antal besökare

Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Föreställningar

Konserter

Utställningar

Programaktiviteter
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Smålands Musik och Teater, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 13 120 372 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 4 153 437 

S:a övriga intäkter 17 273 809 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 100 100 001 

Från statens kulturråd 2 285 675 Personalkostnader 70 553 464 
Från landsting/region 0 Verksamhetskostnader 19 602 358 

EU-medel 0 Lokalkostnader 20 087 788 
Från kommun 0 Övriga kostnader 10 629 176 
Övriga bidrag 0 S:a kostnader 120 872 786 

S:a övriga bidrag 2 285 675 

S:a intäkter 119 659 485 
S:a kostnader 120 872 786 

Årets resultat (kr) -1 213 301 

Övriga intäkter (kr)

Kostnader (kr)

20 978 000 

2 167 000 
Verksamhetsbidrag från 

kommun

Verksamhetsbidrag 
landsting/region

0 

76 955 001 

Årets resultat (kr)

Årliga bidrag (kr)

Statligt bidrag (ej Kultur-
samverkansförordningen)

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Övriga bidrag (kr)

Från statens 
kulturråd 100% 

Från landsting/ 
region 0% EU-medel 0% Från kommun 

0% 
Övriga bidrag 

0% 

Verksamhetsbi
drag 

landsting/regio
n 77% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkans-
förordningen 

21% 

Statligt bidrag 
(ej Kultur-

samverkans-
förordningen) 

0% 

Verksamhets-
bidrag från 

kommun 2% 

Övriga årliga 
bidrag 0% 

Verksamhets-
intäkter 76% 

Sponsormedel 
0% 

Övriga intäkter 
24% 

Personal-
kostnader 58% 

Verksamhets-
kostnader 16% 

Lokal-
kostnader 17% 

Övriga 
kostnader 9% 
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 106 53 50 53 50
Visstidsanställda 25 9 36 16 64

S:a anställda 131 62 47 69 53

Arvoderade Totalt
S:a arvoderade 59 21 36 38 64

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 65 31 48 34 52

Teknisk personal 36 19 53 17 47
Administrativ personal 30 12 40 18 60

Övrig personal 0 0 0 0 0
S:a anställda 131 62 47 69 53

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 86,98 45,08 51,83 41,90 48,17

Visstidsanställda 12,61 7,99 63,36 4,62 36,64
S:a årsarbeten 99,59 53,07 53,29 46,52 46,71

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 46,98 22,65 48,21 24,33 51,79

Teknisk personal 32,61 20,79 63,75 11,82 36,25
Administrativ personal 20,00 9,63 48,15 10,37 51,85

Övrig personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a anställda 99,59 53,07 53,29 46,52 46,71

53 

9 21 

53 

16 

38 

0
20
40
60
80

100
120

Tillsvidareanställda Visstidsanställda S:a arvoderade

An
ta

l a
ns

tä
lld

a 

varav män varav kvinnor

22,65 20,79 

9,63 
0,00 

24,33 

11,82 

10,37 

0,00 0

10

20

30

40

50

Kärnkompetens Teknisk personal Administrativ
personal

Övrig personal

År
sa

rb
et

en
 

varav män varav kvinnor
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Jönköpings läns museum, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 0 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 15 336 848 

S:a övriga intäkter 15 336 848 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 27 520 504 

Från statens kulturråd 0 Personalkostnader 24 536 123 
Från landsting/region 1 500 000 Verksamhetskostnader 3 280 104 

EU-medel 0 Lokalkostnader 6 728 374 
Från kommun 0 Övriga kostnader 9 903 261 
Övriga bidrag 143 500 S:a kostnader 44 447 862 

S:a övriga bidrag 1 643 500 

S:a intäkter 44 500 852 
S:a kostnader 44 447 862 

Årets resultat (kr) 52 990 

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Årets resultat (kr)

Övriga intäkter (kr)

7 263 654 

Verksamhetsbidrag 
landsting/region

Övriga bidrag (kr)

Statligt bidrag (ej Kultur-
samverkansförordningen)

12 274 000 

1 739 850 

Kostnader (kr)

Verksamhetsbidrag från 
kommun

6 243 000 

Årliga bidrag (kr)

Från statens 
kulturråd 0% 

Från 
landsting/region 

91% 

EU-medel 0% 

Från kommun 
0% 

Övriga bidrag 
9% 

Verksamhets-
bidrag 

landsting/region 
45% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkans-
förordningen 

23% 

Statligt bidrag 
(ej Kultur-

samverkans-
förordningen) 

6% 

Verksamhets-
bidrag från 

kommun 26% 

Övriga årliga 
bidrag 0% 

Verksamhets-
intäkter 0% Sponsormedel 

0% 

Övriga intäkter 
100% 

Personal-
kostnader 55% 

Verksamhets-
kostnader 8% 

Lokal-
kostnader 15% 

Övriga 
kostnader 22% 
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 40 15 38 25 63
Visstidsanställda 20 1 5 19 95

S:a anställda 60 16 27 44 73

Arvoderade Totalt
S:a arvoderade 10 6 60 4 40

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 25 5 20 20 80

Teknisk personal 6 5 83 1 17
Administrativ personal 8 2 25 6 75

Övrig personal 21 4 19 17 81
S:a anställda 60 16 27 44 73

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 35,10 13,75 39,17 21,35 60,83

Visstidsanställda 5,39 1,00 18,55 4,39 81,45
S:a årsarbeten 40,49 14,75 36 25,74 63,57

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 19,01 5,00 26,30 14,01 73,70

Teknisk personal 5,75 5,00 86,96 0,75 13,04
Administrativ personal 7,80 2,00 25,64 5,80 74,36

Övrig personal 7,93 2,75 34,68 5,18 65,32
S:a anställda 40,49 14,75 36 25,74 63,57
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Regionbibliotek Region Jönköpings län, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 371 148 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 40 245 

S:a övriga intäkter 411 393 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 6 297 996 

Från statens kulturråd 23 509 Personalkostnader 4 602 007 
Från landsting/region 1 560 000 Verksamhetskostnader 1 417 201 

EU-medel 0 Lokalkostnader 201 431 
Från kommun 0 Övriga kostnader 931 667 
Övriga bidrag 0 S:a kostnader 7 152 306 

S:a övriga bidrag 1 583 509 

S:a intäkter 8 292 898 
S:a kostnader 7 152 306 

Årets resultat (kr) 1 140 592 

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Årets resultat (kr)

Övriga intäkter (kr)

0 

Verksamhetsbidrag 
landsting/region

Övriga bidrag (kr)

Statligt bidrag (ej Kultur-
samverkansförordningen)

5 068 996 

0 

Kostnader (kr)

Verksamhetsbidrag från 
kommun

1 229 000 

Årliga bidrag (kr)

Från statens 
kulturråd 1% 

Från 
landsting/region 

99% 

EU-medel 0% 

Från kommun 
0% 

Övriga bidrag 
0% 

Verksamhets-
bidrag 

landsting/region 
80% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkans-
förordningen 

20% 

Statligt bidrag (ej 
Kultur-

samverkans-
förordningen) 0% 

Verksamhetsbidr
ag från kommun 

0% Övriga årliga 
bidrag 0% 

Verksamhets-
intäkter 90% 

Sponsormedel 
0% 

Övriga intäkter 
10% 

Personal-
kostnader 64% 

Verksamhets-
kostnader 20% 

Lokal-
kostnader 3% 

Övriga 
kostnader 13% 
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 5 1 20 4 80
Visstidsanställda 2 0 0 2 100

S:a anställda 7 1 14 6 86

Arvoderade Totalt
S:a arvoderade 4 4 100 0 0

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 6 1 17 5 83

Teknisk personal 0 0 0 0 0
Administrativ personal 1 0 0 1 100

Övrig personal 0 0 0 0 0
S:a anställda 7 1 14 6 86

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 5,00 1,00 20,00 4,00 80,00

Visstidsanställda 0,90 0,00 0,00 0,90 100,00
S:a årsarbeten 5,90 1,00 17 4,90 83,05

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 4,90 1,00 20,41 3,90 79,59

Teknisk personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativ personal 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

Övrig personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a anställda 5,90 1,00 17 4,90 83,05
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Bild och form Region Jönköpings län, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 178 425 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 0 

S:a övriga intäkter 178 425 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 967 000 

Från statens kulturråd 1 078 077 Personalkostnader 2 229 386 
Från landsting/region 326 375 Verksamhetskostnader 225 714 

EU-medel 0 Lokalkostnader 86 765 
Från kommun 0 Övriga kostnader 5 671 
Övriga bidrag 0 S:a kostnader 2 547 536 

S:a övriga bidrag 1 404 452 

S:a intäkter 2 549 877 
S:a kostnader 2 547 536 

Årets resultat (kr) 2 341 

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Årets resultat (kr)

Övriga intäkter (kr)

0 

Verksamhetsbidrag 
landsting/region

Övriga bidrag (kr)

Statligt bidrag (ej Kultur-
samverkansförordningen)

760 000 

0 

Kostnader (kr)

Verksamhetsbidrag från 
kommun

207 000 

Årliga bidrag (kr)

Från statens 
kulturråd 77% 

Från 
landsting/region 

23% 

EU-medel 0% 
Från kommun 

0% Övriga bidrag 
0% 

Verksamhetsbidr
ag 

landsting/region 
79% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkansföror
dningen 21% 

Statligt bidrag (ej 
Kultur-

samverkansföror
dningen) 0% 

Verksamhetsbidr
ag från kommun 

0% 
Övriga årliga 

bidrag 0% 

Verksamhetsin
täkter 100% 

Sponsormedel 
0% 

Övriga intäkter 
0% 

Personalkostn
ader 88% 

Verksamhetsk
ostnader 9% 

Lokalkostnade
r 3% 

Övriga 
kostnader 0% 

Från statens 
kulturråd 77% 

Från 
landsting/region 

23% 

EU-medel 0% 
Från kommun 

0% 

Övriga bidrag 
0% 

Verksamhets-
bidrag 

landsting/region 
79% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkans-
förordningen 

21% 

Statligt bidrag (ej 
Kultur-

samverkans-
förordningen) 0% 

Verksamhets-
bidrag från 

kommun 0% Övriga årliga 
bidrag 0% 

Verksamhetsin
täkter 100% 

Sponsormedel 
0% Övriga intäkter 

0% 

Personal-
kostnader 88% 

Verksamhets-
kostnader 9% 

Lokal-
kostnader 3% 

Övriga 
kostnader 0% 
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 1 1 100 0 0
Visstidsanställda 0 0 0 0 0

S:a anställda 1 1 100 0 0

Arvoderade Totalt
S:a arvoderade 0 0 0 0 0

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 0 0 0 0 0

Teknisk personal 0 0 0 0 0
Administrativ personal 1 1 100 0 0

Övrig personal 0 0 0 0 0
S:a anställda 1 1 100 0 0

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00

Visstidsanställda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a årsarbeten 1,00 1,00 100 0,00 0,00

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teknisk personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativ personal 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00

Övrig personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a anställda 1,00 1,00 100 0,00 0,00
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Dans Region Jönköpings län, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 58 933 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 0 

S:a övriga intäkter 58 933 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 608 000 

Från statens kulturråd 140 000 Personalkostnader 944 973 
Från landsting/region 271 542 Verksamhetskostnader 8 017 

EU-medel 0 Lokalkostnader 98 515 
Från kommun 0 Övriga kostnader 22 402 
Övriga bidrag 0 S:a kostnader 1 073 907 

S:a övriga bidrag 411 542 

S:a intäkter 1 078 475 
S:a kostnader 1 073 907 

Årets resultat (kr) 4 568 

208 000 

Årliga bidrag (kr)

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Årets resultat (kr)

Övriga intäkter (kr)

0 

Verksamhetsbidrag 
landsting/region

Övriga bidrag (kr)

Statligt bidrag (ej Kultur-
samverkansförordningen)

400 000 

0 

Kostnader (kr)

Verksamhetsbidrag från 
kommun

Från statens 
kulturråd 34% 

Från 
landsting/region 

66% 

EU-medel 0% 
Från kommun 

0% Övriga bidrag 
0% 

Verksamhetsbidr
ag 

landsting/region 
66% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkansföror
dningen 34% 

Statligt bidrag (ej 
Kultur-

samverkansföror
dningen) 0% 

Verksamhetsbidr
ag från kommun 

0% 
Övriga årliga 

bidrag 0% 

Verksamhetsin
täkter 100% 

Sponsormedel 
0% 

Övriga intäkter 
0% 

Personalkostn
ader 88% 

Verksamhetsk
ostnader 1% 

Lokalkostnade
r 9% 

Övriga 
kostnader 2% 

Från statens 
kulturråd 34% 

Från 
landsting/region 

66% 

EU-medel 0% 
Från kommun 

0% Övriga bidrag 
0% 

Verksamhetsbidr
ag 

landsting/region 
66% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkansföror
dningen 34% 

Statligt bidrag (ej 
Kultur-

samverkansföror
dningen) 0% 

Verksamhetsbidr
ag från kommun 

0% 
Övriga årliga 

bidrag 0% 

Verksamhetsin
täkter 100% 

Sponsormedel 
0% 

Övriga intäkter 
0% 

Personalkostn
ader 88% 

Verksamhetsk
ostnader 1% 

Lokalkostnade
r 9% 

Övriga 
kostnader 2% 

Från statens 
kulturråd 34% 

Från 
landsting/region 

66% 

EU-medel 0% 
Från kommun 

0% Övriga bidrag 
0% 

Verksamhets-
bidrag 

landsting/region 
66% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkans-
förordningen 

34% 

Statligt bidrag (ej 
Kultur-

samverkans-
förordningen) 0% 

Verksamhets-
bidrag från 

kommun 0% Övriga årliga 
bidrag 0% 

Verksamhets-
intäkter 100% 

Sponsormedel 
0% Övriga intäkter 

0% 

Personal-
kostnader 88% 

Verksamhets-
kostnader 1% 

Lokal-
kostnader 9% 

Övriga 
kostnader 2% 
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 1 0 0 1 100
Visstidsanställda 0 0 0 0 0

S:a anställda 1 0 0 1 100

Arvoderade Totalt
S:a arvoderade 0 0 0 0 0

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 1 0 0 1 100

Teknisk personal 0 0 0 0 0
Administrativ personal 0 0 0 0 0

Övrig personal 0 0 0 0 0
S:a anställda 1 0 0 1 100

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 0,75 0,00 0,00 0,75 100,00

Visstidsanställda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a årsarbeten 0,75 0,00 0 0,75 100,00

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 0,75 0,00 0,00 0,75 100,00

Teknisk personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativ personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Övrig personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a anställda 0,75 0,00 0 0,75 100,00
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Riksteatern Jönköpings län, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 104 580 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 2 250 

S:a övriga intäkter 106 830 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 810 000 

Från statens kulturråd 0 Personalkostnader 483 579 
Från landsting/region 100 000 Verksamhetskostnader 297 691 

EU-medel 0 Lokalkostnader 4 000 
Från kommun 0 Övriga kostnader 0 
Övriga bidrag 58 500 S:a kostnader 785 270 

S:a övriga bidrag 158 500 

S:a intäkter 1 075 330 
S:a kostnader 785 270 

Årets resultat (kr) 290 060 

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Årets resultat (kr)

Övriga intäkter (kr)

0 

Verksamhetsbidrag 
landsting/region

Övriga bidrag (kr)

Statligt bidrag (ej Kultur-
samverkansförordningen)

499 000 

0 

Kostnader (kr)

Verksamhetsbidrag från 
kommun

311 000 

Årliga bidrag (kr)

Från statens 
kulturråd 0% 

Från 
landsting/region 

63% 

EU-medel 0% Från kommun 
0% 

Övriga bidrag 
37% 

Verksamhetsbidr
ag 

landsting/region 
62% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkansföror
dningen 38% 

Statligt bidrag (ej 
Kultur-

samverkansföror
dningen) 0% 

Verksamhetsbidr
ag från kommun 

0% 
Övriga årliga 

bidrag 0% 

Verksamhetsin
täkter 98% 

Sponsormedel 
0% 
Övriga intäkter 

2% 

Personalkostn
ader 62% 

Verksamhetsk
ostnader 38% 

Lokalkostnade
r 0% 

Övriga 
kostnader 0% Från statens 

kulturråd 0% 

Från 
landsting/region 

63% 

EU-medel 0% 

Från kommun 
0% 

Övriga bidrag 
37% 

Verksamhets-
bidrag 

landsting/region 
62% 

Statligt bidrag 
enl. Kultur-

samverkans-
förordningen 

38% 

Statligt bidrag (ej 
Kultur-

samverkans-
förordningen) 0% 

Verksamhets-
bidrag från 

kommun 0% Övriga årliga 
bidrag 0% 

Verksamhetsin
täkter 98% 

Sponsormedel 
0% 

Övriga intäkter 
2% 

Personal-
kostnader 62% 

Verksamhets-
kostnader 38% 

Lokal-
kostnader 0% 

Övriga 
kostnader 0% 
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 0 0 0 0 0
Visstidsanställda 2 2 100 0 0

S:a anställda 2 2 100 0 0

Arvoderade Totalt
S:a arvoderade 0 0 0 0 0

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 1 1 100 0 0

Teknisk personal 0 0 0 0 0
Administrativ personal 1 1 100 0 0

Övrig personal 0 0 0 0 0
S:a anställda 2 2 100 0 0

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Visstidsanställda 1,13 1,13 100,00 0,00 0,00
S:a årsarbeten 1,13 1,13 100 0,00 0,00

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 0,75 0,75 100,00 0,00 0,00

Teknisk personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativ personal 0,38 0,38 100,00 0,00 0,00

Övrig personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a anställda 1,13 1,13 100 0,00 0,00
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Jönköpings läns folkrörelsearkiv, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 0 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 184 730 

S:a övriga intäkter 184 730 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 2 950 900 

Från statens kulturråd 0 Personalkostnader 1 764 697 
Från landsting/region 0 Verksamhetskostnader 399 393 

EU-medel 0 Lokalkostnader 936 627 
Från kommun 0 Övriga kostnader 40 080 
Övriga bidrag 0 S:a kostnader 3 140 797 

S:a övriga bidrag 0 

S:a intäkter 3 135 630 
S:a kostnader 3 140 797 

Årets resultat (kr) -5 167 

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Årets resultat (kr)

Övriga intäkter (kr)

999 900 

Verksamhetsbidrag 
landsting/region

Övriga bidrag (kr)

Statligt bidrag (ej Kultur-
samverkansförordningen)

1 649 000 

0 

Kostnader (kr)

Verksamhetsbidrag från 
kommun

302 000 

Årliga bidrag (kr)

Från statens 
kulturråd 0% 

Från 
landsting/region 

0% 

EU-medel 0% 
Från kommun 

0% 

Övriga bidrag 0% 

Verksamhets-
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 5 3 60 2 40
Visstidsanställda 1 0 0 1 100

S:a anställda 6 3 50 3 50

Arvoderade Totalt
S:a arvoderade 0 0 0 0 0

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 4 2 50 2 50

Teknisk personal 0 0 0 0 0
Administrativ personal 1 1 100 0 0

Övrig personal 1 0 0 1 100
S:a anställda 6 3 50 3 50

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 3,75 2,50 66,67 1,25 33,33

Visstidsanställda 0,30 0,00 0,00 0,30 100,00
S:a årsarbeten 4,05 2,50 62 1,55 38,27

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 2,75 1,50 54,55 1,25 45,45

Teknisk personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativ personal 1,00 1,00 100,00 0,00 0,00

Övrig personal 0,30 0,00 0,00 0,30 100,00
S:a anställda 4,05 2,50 62 1,55 38,27
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Film Region Jönköpings län, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 670 627 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 0 

S:a övriga intäkter 670 627 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 756 000 

Från statens kulturråd 14 321 Personalkostnader 1 152 771 
Från landsting/region 0 Verksamhetskostnader 3 760 

EU-medel 0 Lokalkostnader 86 765 
Från kommun 0 Övriga kostnader 196 315 
Övriga bidrag 0 S:a kostnader 1 439 611 

S:a övriga bidrag 14 321 

S:a intäkter 1 440 948 
S:a kostnader 1 439 611 

Årets resultat (kr) 1 337 

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Årets resultat (kr)

Övriga intäkter (kr)

0 

Verksamhetsbidrag 
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0% 

Personal-
kostnader 80% 
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kostnader 6% 

Övriga 
kostnader 14% 
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 1 0 0 1 100
Visstidsanställda 1 0 0 1 100

S:a anställda 2 0 0 2 100

Arvoderade Totalt
S:a arvoderade 0 0 0 0 0

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 2 0 0 2 100

Teknisk personal 0 0 0 0 0
Administrativ personal 0 0 0 0 0

Övrig personal 0 0 0 0 0
S:a anställda 2 0 0 2 100

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 1,00 0,00 0,00 1,00 100,00

Visstidsanställda 0,75 0,00 0,00 0,75 100,00
S:a årsarbeten 1,75 0,00 0 1,75 100,00

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 1,75 0,00 0,00 1,75 100,00

Teknisk personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativ personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Övrig personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a anställda 1,75 0,00 0 1,75 100,00
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Hemslöjd Region Jönköpings län, fråga 9-13
Period: 1 jan 2016 - 31 dec 2016

Ekonomi

Verksamhetsintäkter 18 561 
Sponsormedel 0 
Övriga intäkter 80 569 

S:a övriga intäkter 99 130 

Övriga årliga bidrag 0 
S:a årliga bidrag 2 229 000 

Från statens kulturråd 0 Personalkostnader 1 657 122 
Från landsting/region 0 Verksamhetskostnader 86 481 

EU-medel 0 Lokalkostnader 187 539 
Från kommun 0 Övriga kostnader 325 640 
Övriga bidrag 0 S:a kostnader 2 256 782 

S:a övriga bidrag 0 

S:a intäkter 2 328 130 
S:a kostnader 2 256 782 

Årets resultat (kr) 71 348 

Statligt bidrag enl. Kultur-
samverkansförordningen

Årets resultat (kr)

Övriga intäkter (kr)
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Dnr: RJL 2017/1296
Datum: 2017-05-09

Personal
Personer Totalt varav män % varav kvinnor %

Tillsvidareanställda 3 1 33 2 67
Visstidsanställda 0 0 0 0 0

S:a anställda 3 1 33 2 67

Arvoderade Totalt varav män % varav kvinnor %
S:a arvoderade 20 13 65 7 35

Personer/kategori Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 3 1 33 2 67

Teknisk personal 0 0 0 0 0
Administrativ personal 0 0 0 0 0

Övrig personal 0 0 0 0 0
S:a anställda 3 1 33 2 67

Årsarbeten Totalt varav män % varav kvinnor %
Tillsvidareanställda 2,30 1,00 43,48 1,30 56,52

Visstidsanställda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a årsarbeten 2,30 1,00 43 1,30 56,52

Årsarbeten/kategorier Totalt varav män % varav kvinnor %
Kärnkompetens 2,30 1,00 43,48 1,30 56,52

Teknisk personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Administrativ personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Övrig personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S:a anställda 2,30 1,00 43 1,30 56,52
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Kvalitativ uppföljning av 
kultursamverkansmodellen
Kompletterande blankett för kvalitativ uppföljning enligt Kulturrådets riktlinjer för 
uppföljning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Frågorna i blanketten gäller den verksamhet som bedrivits under det år som redovisningen avser. 
Frågorna utgår ifrån förordningen om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 
samt de nationella kulturpolitiska målen nedan:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla 
ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 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 utvecklas,
 främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
 särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur

31



2

1 a. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat kvalitet?

Med kvalitet avses både konstnärlig kvalitet, och andra typer av kvaliteter i verksamheten. Frågan avser både 
strategiskt arbete och specifika insatser.

Samtliga verksamheter som får statliga medel inom kultursamverkansmodellen förhåller sig sedan 
2016 till uppdragsbeskrivningar som relaterar till såväl regionala som nationella kulturpolitiska mål. 
Detta stärker både regionens och kulturverksamheternas arbete inom samtliga statliga främjandemål, 
samt ger starkare underlag för årlig intern uppföljning. Samtliga verksamheter beskriver själva sina 
egna insatser i denna uppföljning. 

Region Jönköpings läns olika bidragsformer förkulturbidrag stödjer en spridning av professionell 
kultur och ställer krav på professionell medverkan, vilket bidrar till ökad konstnärlig kvalitet. 

Region Jönköpings län anordnade under 2016 ett kulturting med fokus på kompetensutveckling för 
samtliga deltagande: fria kulturutövare, organisationer, övriga civilsamhället, kommunala och 
regionala kulturpolitiker och tjänstepersoner. Region Jönköpings län anordnade även en bidragsdag 
med information om regionala, nationella och internationella bidragsformer. 

Bild och form (kultur och utveckling)
För att skapa förutsättningar för en bra utveckling av bild- och formområdet i länet har bild och 
formverksamheten strävat efter att utveckla och stärka samverkan mellan konstaktörerna i länet men 
också, och inte minst, stimulera och vidareutveckla kontakter och samarbeten interregionalt, nationellt 
och internationellt med syfte att höja den konstnärliga kvalitén, diskussioner och kunskapsöverföring 
för samtidskonsten. Vi har t.ex. inom ramen för vår samtalserie om konst ART TALKS, vårt 
skolungdomsnätverk Konst>Razzia, vårt projekt med social interaktiv konst SIDE SHOW, vår 
utställningsverksamhet Rum 203 på Jönköpings läns museum och genom vårt interregionala 
konstprojekt Nya Småland arbetat med och anlitat nationella och internationella konstnärer och 
curatorer med hög konstnärlig kompetens och kunnande. Även inom ramen för regionens inköp och 
hantering av offentlig konst har också våra medarbetare deltagit i diskussioner, besökt utställningar 
och deltagit i konferenser om kvalitetssäkringen av den offentliga konsten som har arrangerats av bl.a. 
Statens konstråd, det nationella nätverket för offentliga konstsamordnare och Centrum för vårdens 
arkitektur, Chalmers tekniska högskola, Göteborg med syfte att höja kvalitén och kunskaper kring den 
offentliga konsten.

Film (kultur och utveckling)
Genom en förstudie gällande animation har vi samverkat mellan regioner och nationella aktörer för att 
få en bra tyngd och kompetens till att utveckla animationsarbetet och arrangera festivaler som lockar 
animatörer, utbildare, studenter, näringsliv etc. I framtiden måste samverkan med andra aktörer, 
filmare, animatörer och regioner där Jönköpings län bidrar med den kompetens som finns här för att 
stärka framtiden för animation i Sverige.
Skapande skola-projekten i länet ger fler barn och ungdomar kunskap om filmens språk och 
uppbyggnad vilket stimulerar till filmskapandet. Kulturskolans filmlinje söker upp barn och ungdomar 
i förorterna och förlägger verksamheten där. Dessa barn och ungdomar representeras sällan i 
kulturskolans ordinarie verksamhet. Nu når vi dem genom Filmlinjen. 
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Manuscoaching till filmare främjar produktioner med hög kvalitet.

Smålands Musik och Teater
Bra omdömen i nationell press både på musikal- och danssidan.
Samtliga musiker i Jönköpings Sinfonietta är heltidsanställda från och med augusti 2016.
Etablerat Unga Spira som en egen avdelning.
Utvärderingar är ett viktigt instrument i förbättringsarbetet gällande produktioner.
Inspelning av filmmusik uppmuntrar till kvalitetshöjning.
Samarbete med musikhögskolan i Göteborg.
Musikalsymposium med workshops, ett utvecklingsarbete som främjar kvalitet.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Inom hemslöjden har ett starkt men ensidigt kvalitetsbegrepp varit norm. Vi har arbetat med att bredda 
synsättet på detta till ett mera mångsidigt sätt, för att bättre möta flera målgrupper och deras 
definitioner av skapande och kvalitet.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Personalen har deltagit i kurser, seminarier, samt tillsammans med andra aktörer arrangerat 
konferenser som resulterat i en ökning av både kunskap och kompetens.

Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum har varit delaktiga i regionens kvalitetsarbete genom att säkerställa att 
institutionen på ett systematiskt och organisatoriskt vis möter kulturdepartementets främjandemål. 
Genom att utveckla en metod för det strategiska urvalet har museets skapat större medvetenhet kring 
de kulturpolitiska målen (både nationella/regionala samt kommunala). 
Resursfördelning, innehållsutveckling och interaktion med civilsamhället via detta arbetssätt innebär 
en större kontakt med de kvalitativa effektmålen samt ger medarbetarna en mer övergripande 
möjlighet till förståelse för institutionen och den individuella arbetsinsatsens betydelse för helheten, 
vilket i förlängningen innebär att allmänheten på ett bättre vis får ta del av de kvalitativa målen.
Ett långsiktigt kvalitativt arbete kräver ett tydligt, målinriktat och envist arbete i samspel med resurser, 
kompetens, talang, och förståelse för samtidafrågor och perspektiv. Jönköpings läns museum arbetar 
kontinuerligt med att utveckla institutionen till att kunna möta främjandemålen.       

Riksteatern Jönköpings län
Genom att utbilda och utveckla våra arrangörer. Genom att arrangera utbudsdagar där vi med vår 
erfarenhet kvalitetssäkrat de produktioner som medverkar.
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1 b. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat konstnärlig förnyelse?

Frågan avser såväl insatser som anses bidragit till konstnärlig förnyelse som arbete som bidragit till förbättrade 
förutsättningar för detta. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. Inom ramen för 
frågeställningen är det upp till landstinget/regionen att bedöma vad som utgör konstnärlig förnyelse.

Region Jönköpings län stöttar genom utvecklingsbidrag projekt vilka bedöms utifrån bland annat om 
projekten syftar till nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment. 

Bild och form (kultur och utveckling)
Kunskapsöverföring och det pedagogiska arbetet kring samtidskonsten har prioriterats av bild och 
formverksamheten. Samtal, presentationer, diskussioner och seminarier kring konsten har bidragit till 
att skapa ett större intresse och förståelse för samtidskonsten och dess vikt och roll i samhället. Den 
kulturella infrastrukturen har också stärkts genom ökad samverkan mellan länets konstinstitutioner, 
konstnärer, fria konstaktörer och samspelet med de olika bild- och formutbildningar i länet. Främst 
genom satsningarna SIDE SHOW, Nya Småland och ART TALKS. Vi har även inrättat två 
ateljéstipendier för länets konstnärer samt förvaltar Paul Peterson-stipendiet på 100 000 kr varje år till 
stöd för konststuderande från länet. Därtill pågår ett förnyelsearbete medkvalitetsäkringen av 
regionens inköp och hantering av offentlig konst med syfte att höja kvalitén och kunskaperna kring 
den offentliga konsten.

Dans (kultur och utveckling)

Genom följande insatser: 
DANSResearch 
Under 2016 bedrev kultur och utveckling dans forskningsprojektet DANSResearch tillsammans med 
Share Music & Performing Arts och Dans- och Cirkus Högskolan DOCH/Stockholms Konstnärliga 
Högskola SKH. Projektet bidrog med ökad kunskap om hur vi kan möta olika behov samt främja 
diskussion och förstärka kunskapsöverföringen inom dansområdet med fokus på kommunikation och 
på personer med funktionsvariationer, både i länet och nationellt. Projektet belyste och lyfte fram 
frågeställningar och utvecklade lösningar för hur personer med funktionsvariationer ska ha möjlighet 
att både utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga i arbete. Projektet 
arbetade på att bredda dansscenerna och dansutbildningarna och är ett led i det nationella arbete som 
görs för att förändra det kulturella ekosystem kring normen som oftast finns i på våra dansscener och 
dansutbildningar. 

DANSWork 
Under 2016 har professionella utövare i länet fått möjlighet att möta nationella och internationella 
gäster för att kunskaps överföra, få inspiration och utmaningar inom flera olika dansstilar och inom 
dansområdet.

Residens med ReAct Actions Moving
Under två veckor arbetade kompaniet ReAct Actions Moving i Tranås med sitt projekt Moving City. 
Under denna period ville de fånga stadens äkta själ och dess invånare. För att åstadkomma det vidgade 
ReAct invånarnas referenspunkt. Tolv frivilliga från staden bjöds in för att vara med i 
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skapandeprocessen, vilken var helt öppen för möten och inflytande från invånarna (representerade av 
de frivilliga, butiksägare och invånare de mötte under processen). De involverade lokalinvånare 
genom workshops med fysiskt arbete i studion och utomhus, men även med en del utforskande och 
upptäckande av ”deras” stad ur olika synvinklar (konversationer, promenader, drömmar).

Förstudie Alytus
Under 2016 genomförde kultur och utveckling/dans en förstudie med danskompaniet KolKo ink och 
Alytus theater i Litauen. Genom workshops och samtalför att mötas i varandras konstnärliga arbete, 
visioner och ingångar för att se vilka beröringspunkter som finns och som kan utvecklas. Målet med 
förstudien var att hitta en möjlig samarbetspart för ett fortsatt projekt. 

Dansdialog för tjänstepersoner och politiker
Under våren genomförde kultur och utveckling dans, Smålands Musik och Teater, JONK; Riksteatern 
Jönköpings län och Jönköpings kommun Kultur och Fritid i samarbete med Värnamo kommun - 
Dansdialog för tjänstepersoner och politiker i länet. Dels presenterade vi vårt arbete och vad som 
ligger i framtiden i länet, vi bjöd in Amanda Lind (MP) kommunalråd Härnösand och Jessica Linde tf 
kulturansvarig Region Kronoberg för att få höra mer om deras arbete med att stärka och utveckla 
dansen kommunalt och regionalt. Åsa Edgren modererade sedan ett samtal mellan dessa två kring 
”Hur går det till – genvägar och hinder?”. Vi fortsatte sedan att blicka inåt och deltagarna fick ge en 
nulägesrapport från sin kommun och vad de ser som utvecklingsmöjligheter. Detta är ett led i vårt 
strategiska arbete för att stimulera och stärka kommuner i arbetet kring fria utövare och den 
konstnärliga förnyelsen i kommunerna. 

Film (kultur och utveckling)
Genom direkt arbete t mot filmare och stödinsatser, inte bara ekonomiskt utan även handledning, 
under processen. Aktivt arbete med omvärldsbevakning, nätverkande och filmvisningar. 

Smålands Musik och Teater
Musikalsymposium anordnades i juni 2016 med readings och workshops om nyskriven musikal. Våra 
egna skådespelare, namnkunniga musikalartister och studenter medverkade under symposiet 
tillsammans med inbjudna gäster från den skandinaviska musikalbranschen.
Under 2016 har projektet Sagor ur jordens skattkammare pågått. Projektet som är ett 
integrationsprojekt var uppdelat i tre faser. I slutet av augusti kom 7 000 barn och såg en föreställning 
med två dansare, en musikalartist, en skådespelare och Jönköpings Sinfonietta. Barnen fick se sagor 
från fyra världsdelar, att döma av publiken var det mycket uppskattat. Projektet fortsatte med besök i 
klasserna i regionen av författare och dramapedagoger för att inspirera barnen till fortsatt eget 
skapande. Barnen har själva fått bidra med sagor och teckningar som sammanställs i bokform i tre 
volymer. Totalt har 18 000 barn fått vara med i projektet.
Jönköpings sinfonietta var en av sju orkesterar som uppförde en nyskriven flöjtkonsert skriven av 
Sven David Sandström hösten 2016. Nyskriven musik för inspelningen av musiken till Suzanne 
Ostens film Flickan, mamman och demonerna som fick ett fint mottagande i media. Den spelades in i 
Konserthuset Spira av Jönköpings Sinfonietta. Ytterligare en inspelning av filmmusik gjordes på 
samma sätt till den animerade filmen Rädda tomten av filmbolaget Copenhagen Bombay som arbetar 
med hur man lyfter svåra frågor för barn och unga utan att använda våld. Uppsättningen av Hamlet 
bidrog med ett nytänkande kring ett klassiskt verk.
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Hemslöjd (kultur och utveckling)
Genom utställningen Av pixlar – broderier i kvadrat, har vi initierat ett möte mellan två helt olika 
verksamheter som har pixeln som gemensam nämnare; korsstygnsbroderier och minecraft. Utbytet 
skedde i två världar, den fysiska och den virituella.

Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum har genom sitt utbud av konstnärliga aktiviteter (Utställningar, Workshops, 
A I Residence, etc.) erbjudit länsborna både traditionellt som utvecklande och experimenterande 
gestaltningsuttryck. Exempel under 2016 på detta är genomförda utställningar och residence (R) med:
Diana Jabi, Max Book, Harry Sanderson, Oskar Korsár, Teemu Lehmusruusu, Lotta Bjurgård (R) och
Jesper Andersson (R).
Jönköpings läns museum har dessutom med det årligt återkommande ”Ungdomens vårsalong” gett 
unga vuxna möjligheten att utveckla sitt konstnärliga uttryck via en jurybedömd salong.

Riksteatern Jönköpings län
Genom projektet Inspiration Scenkonst där vi jobbat med nya och unga arrangörer riktat mot
dansverksamhet.
Riksteatern Jönköpings län sprider och tillgängliggör scenkonst som utmanar och utforskar, ofta med 
fokus på inkludering, jämställdhet och tillgänglighet.
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1 c. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas?

Kulturarv avser såväl materiella som immateriella uttryck. Kulturarv omfattar traditioner, språk, konstnärliga 
verk, historiska lämningar, arkiv- och föremålssamlingar samt kulturmiljöer och kulturlandskap som överförs 
från generation till generation. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Bild och form (kultur och utveckling)
Det interregionala konstprojektet Nya Småland arbetar för att omdefiniera bilden av Småland genom 
att kombinera internationell samtidskonst, formgivning och kritiskt tänkande med lokal kunskap och 
erfarenhet för att ompröva Smålands politiska, sociala och estetiska landskap. Vi har också samarbetat 
med Jönköpings läns museum med utställning ”Från fragment till helhet” med den erkände libanesiske 
konstnären och filmaren Ali Cherri som arbetar med kulturarvsfrågor från Mellanöstern.

Smålands Musik och Teater
Vi har börjat med operakonserter i samarbete med musikhögskolan i Malmö.
Genom att spela Katitzi i nutida dräkt bevaras, används och utvecklas romernas kulturarv som också är 
en del av Sveriges kulturarv.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Genomförandet av en Folkdräktsmarknad, där dräkter och dräktdelar samt material bytte ägare och 
uppbyggnaden av www.folkdräktsmarknad.se där affärerna numera sker på nätet, har bidragit till ett 
fördjupat och utvidgat intresset för dräkter från olika tider. 
I studiegruppen som tittar närmare på företeelsen doppåsar, har föremålen inte bara fungerat som 
inspirationskällor, utan också transformerats, där symboler och estetik överförts till andra nya 
produkter.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Personal på Folkrörelsearkivet hanterar dagligen rådfrågningar från allmänheten. Vi hjälper även 
skolelever och forskare att finna rätt material. Utöver detta ordnar vi föredrag, utställningar, 
diskussionsträffar och informationsmöten. 

Jönköpings läns museum
Som ett regionmuseum, med kulturhistoria och konst i fokus, så utgår Jönköpings läns museum från 
flera perspektiv där kulturarv står i centrum för arbetet. Museet har en kulturmiljöenhet (Arkeologi, 
Byggnadsvård och Konservering) som också erbjuder sin sakkunskap inom ramen för 
kulturmiljölagstiftningen vilket innebär att enheten ofta arbetar med en tredje part som beställare. Man 
kan beskriva de sakkunniga som konsulter i gällande kulturmiljöfrågor. Emellertid arbetar hela museet 
övergripande med begreppet kulturarv (där begreppet kulturmiljö ingår) via sin pedagogiska, 
utställnings- och interagerande verksamhet. Museet definierar begreppet kulturarv till att vara något 
som samhället menar har ett värde och som vi via samhällsbärande funktioner som skola, 
kulturinstitutioner, myndigheter förmedlar och traderar vidare via lagstiftning, vetenskap, berättelser 
och varierande gestaltning.
Museet arbetar med kulturarvet bl. a. genom att genomföra 347 kulturmiljöärenden. Flera av dessa har 
också haft publika aktiviteter. Museet arbetar också med strategisk utveckling kring interaktion med 
civilsamhället med utgångspunkt från att erbjuda upplevelser som berikar livet och ger möjlighet till 
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reflektion och förståelse för vad ett levande kulturarv kan vara. I kontakten med allmänheten är det 
inte alldeles självklart att begreppet är förståeligt i sitt breda perspektiv varför museet söker genomföra 
aktiviteter som väcker till reflektion och engagemang kring människans livsvillkor utifrån metaforen 
”ett levande kulturarv”. Det etnologiska projektet ”100 år av glömska” (dokumentation, utställning 
och utbildning i digital storytelling/presenteras vid Sveriges museers vårkonferens 2017) är ett 
exempel där kvinnors berättelser och glömda historia lyfts fram. Vi verkar också i samarbete med 
Region Jönköpings län i flera projekt inom ramen för relationen kultur - hälsa. Exempel är ”Kultur för 
äldre” och ”Möten med minnen”, där kulturarvsbegreppet hanteras via varierande uttrycksformer. 
Under 2016/17 genomförs integrationsprojektet ”Språkkonst” vars syfte är att genom museets 
kulturarvsuppdrag främja språkutveckling och förståelse för institutionens varierande innehåll. Detta 
sker genom visningar, workshops, diskussioner och fikastunder.     

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings läns kärnverksamhet är att främja och utveckla all scenkonstverksamhet i 
länet.
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1 d. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett kön, 
könsidentitet eller könsuttryck?

Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets 
organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

I de uppdragsbeskrivningar som tagits fram under 2016 ingår uppdraget att skapa handlingsplaner för 
verksamheternasarbete med likabehandling. 
Region Jönköpings län har under 2016 arbetat med kompetensutveckling bland annat genom 
Kulturrådets utbildningsdag inom jämställdhetsintegrering, vilket fortsatt implementeras i rutiner och 
strukturer. 

Bild och form (kultur och utveckling)
Genom flera utställningar, workshops, konstnärssamtal och andra kunskapsbärande satsningar har bild 
och form, genom konsten lyft frågor om identitet, om kriget i Syrien och Mellanöstern, om 
nationalistiska strömningar och rasism, om yttrandefrihet och alla människors lika värde. Medvetande 
om tilltal och förmedling, att inkludera en publik, oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, 
könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och religiös åskådning är bärande för bild och forms 
arbete.

Film (kultur och utveckling)
Genom att alltid ha med den tanken när vi arangerar olika aktiviteter och prioritera aktivt ”sökande” så 
att alla nås. Det är viktigt med personlig kontakt och inte bara skicka ut information. 
Vi förlägger aktiviter i skolor och på fritidsgårdar där 99,9% av alla barn och ungdomar befinner sig. 
Eftersom filmverksamhet är väldigt pojkdominerat så försöker vi fånga upp tjejer och uppmuntra dem 
till att delta.

Smålands Musik och Teater
Genusperspektivet är ständigt närvarande i såväl det dagliga arbetet som i konstnärliga beslut såsom 
repertoarläggning och rollsättning. Pjäsers innehåll, solister, konstnärliga team.
Teatern gör hela tiden könsmedvetna val när det gäller dramatiker, regissörer, scenografer, kostymörer 
och skådespelare.
 En tvär-genus-läsning gjordes tillsammans med regissör Rebecka Cardoso av Hamlet. Hamlet 
spelades med fyra kvinnor och en man i ensemblen och med Hanna Schön i titelrollen. Hamlet 
spelades också för högstadium och gymnasium. 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Folkrörelsearkivet genomsyras av en grundsyn på allas lika värde och rätt, oavsett kön, könsidentitet 
och könsuttryck, att ta del av arkivets innehåll, service och arbete.

Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museums hållning till frågan är sedan länge öppen och aktiv. Vi var värdar för 
Jönköpings första Pride festival, har genomfört flera programaktiviteter, publicerat tryckta verk och 
utställningar där främjandet av allas lika möjligheter är uttryckt. I institutionens policy- och 
personalarbete är likabehandlingsplaner ett ständigt närvarande ämne i alla beslut som berör både 
interna som externa och publika frågor.
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Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län är delaktiga i kulturdebatten och olika kulturforum för att påverka och lyfta 
frågor kring jämställdhet. Genom att Riksteatern Jönköpings län sprider och tillgängliggör scenkonst 
som utmanar och utforskar, ofta med fokus på inkludering, jämställdhet och tillgänglighet. Vi har även 
med dessa aspekter i urvalet till våra
utbudsdagar.
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1 e. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett 
funktionsnedsättning?

Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets 
organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Samtliga verksamheter har under 2016 arbetat med checklistor/handlingsplaner för tillgänglighet 
gällande enkelt avhjälpta hinder samt webb och har stöttats i arbetet av Region Jönköpings län. 

Bild och form (kultur och utveckling)
Bild- och formverksamheten strävar efter att samarbeta med aktörer och institutioner som har 
implementerat rutiner för att inkludera och ta hänsyn till alla människor oavsett funktionsnedsättning, 
ålder, etnicitet, sexualitet, könsöverskridande identitet eller religiös åskådning.

Dans (kultur och utveckling)
Genom bland annat DANSResearch, se fråga 1b.

Smålands Musik och Teater
Freja musikteater, en ensemble med diagnos inom autismspektrat, startade med att hitta ett lämpligt 
arbetssätt utifrån deltagarnas egna livsberättelser och vilja att skapa scenkonst. Målet har hela tiden 
varit att skapa en förhöjd livskvalitet för deltagarna. Under året har det getts möjlighet att undervisa 
pedagoger i Freja-metoden med hjälp av Folkhälsan i Region Jönköpings län. Olika Freja-inspirerade 
verksamheter har startat upp på olika platser i länet.
I kulturhuset Spira kan alla röra sig fritt, utan att begränsas av hur lokalerna utformats eller inretts 
eftersom det är tillgänglighetsanpassat. 

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
För att nå målet – allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser, tillgänglighet till 
kulturliv och kulturarv – har Folkrörelsearkivet under året byggt en ny webbsida. Eftersom arkivets 
webbsida inte var godkänd enligt de standarder och krav på tillgänglighet som Kulturrådet och Region 
Jönköpings län ställt upp, var den tvungen att förändras. Detta arbete har pågått under perioden april–
oktober. På kort tid byggdes en ny webbsida, vilken godkändes och kunde publiceras vid årsskiftet. 
Folkrörelsearkivet har även gått igenom handlingsplanen för enkelt avhjälpta hinder och i möjligaste 
mån försökt uppfylla kraven i denna.

Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum har under de senaste åren genomfört ett flertal utbildningar där 
tillgänglighetsfrågan berörts i ett brett perspektiv. Fysisk som kognitiv funktion beaktas i allt vårt 
arbete. 
Museet har anpassat de fysiska faciliteterna enligt de krav som myndigheterna har påvisat.
Vi har dessutom ett antal anställda medarbetare med särskilda behov vilket innebär att det är naturligt 
för institutionen att tänka i dessa banor. Emellertid bör det i detta sammanhang förtydligas att resurser 
för att kunna genomföra insatser i museets totala verksamhet tillfullo saknas vilket innebär att tempot i 
att säkerställa att alla kan ta del av allt inte är helt gynnsamt. Till exempel i samband med kulturplatser 
i länets landskap.
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Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län är delaktiga i kulturdebatten och olika kulturforum för att påverka och lyfta 
frågor kring tillgänglighet. Genom att Riksteatern Jönköpings län sprider och tillgängliggör scenkonst 
som utmanar och utforskar, ofta med fokus på inkludering, jämställdhet och tillgänglighet.. Vi har 
även med dessa aspekter i urvalet till våra
utbudsdagar.
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1 f. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet oavsett etnisk 
och kulturell bakgrund?

Frågan avser möjligheter att utöva ett aktivt konstnärskap, arbeta och ha inflytande inom kulturlivets 
organisationer samt att ta del av kultur. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Jönköpings län/kultur och utveckling har under 2016 påbörjat projektet ”Kulturinsatser för 
asylsökande och nyanlända” som innefattar att 

 Ge råd och stöd gällande integration i koppling till det professionella kulturlivet i Jönköpings 
län.

 Samordna bidragsansökningar och följa upp beviljade bidrag med fokus på integration.
 Fånga upp nyanlända professionella kulturutövare i länet och ge dem möjligheter att utöva sin 

profession i olika projekt och sammanhang.
 Informera och föreläsa om kultur och integration.
 Bygga och upprätthålla nätverk.
 Ingå i det nationella nätverket för kultur och integration.
 Delta på mässor och konferenser inom området kultur och integration.

Region Jönköpings län har under 2016 arbetat med att i högre grad översätta relevanta dokument till 
andra språk än svenska. 

Bild och form (kultur och utveckling)
Genom utställningar och konstnärssamtal och andra kunskapsbärande satsningar har bild och form, 
bjudit in personer med utomeuropeisk bakgrund för att berätta om och lyfta frågor som berör andra 
kulturer. Dessa har berört frågor om bl.a. protesterna i Turkiet, konflikten i Syrien och Mellanöstern, 
om nationalistiska strömningar och rasism och om yttrandefrihet och alla människors lika värde. 
Medvetande om tilltal och förmedling, att inkludera en publik, oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, 
könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning och religiös åskådning är bärande för bild och forms 
arbete.

Film (kultur och utveckling)
Genom att alltid ha med den tanken när vi arangerar olika aktiviteter och prioritera aktivt ”sökande” så 
att alla nås. Det är viktigt med personlig kontakt och inte bara skicka ut information. Använda sociala 
plattformar, förlägga aktiviteter i bostadsområden och inte bara i centrum, fokus på fritidsgårdar och 
idrottsföreningar.

Smålands Musik och Teater
I pjäsen Romeo och Julia är några av de medverkande amatörskådespelare. De är bland annat personer 
som är nyanlända i Sverige där Kulturhuset Spira har blivit en naturlig mötesplats. Detta bidrog till att 
skapa en föreställning som kommunicerade med publiken, var lätt att ta till sig och innehöll olika 
färger, tonspråk och dialekter.
Smålands Musik och Teater har i uppdrag att vara tillgängliga för alla i länet. Detta visar sig i vårt 
utbud, vår prissättning, tidpunkt och närvaro i länet.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Delat med oss av erfarenheter från projektet Tjuringen, för att skapa ett regionöverskridande arbete, 
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med Östergötland och Värmland, samt civilsamhället.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Jönköpings läns folkrörelsearkiv har under 2016 genomfört projektet ”Global folkrörelse i Jönköpings 
län”. Projektet har haft tre huvudmål, dels att få en bild av det invandraranknutna föreningslivet i 
Jönköpings län, vilket inte är tillräckligt representerat i Folkrörelsearkivets bestånd, dels att därför öka 
tillförseln av material från invandrarföreningar till arkivet samt vidare att göra Jönköpings läns 
folkrörelsearkiv mer känt i dessa kretsar.

Jönköpings läns museum
Under 2016/17 genomförs integrationsprojektet ”Språkkonst” (se fråga 1c).
Jönköpings läns museum har också under flera år sökt dialog och sammarbetsformer med personer och 
föreningar som kan identifieras som att inte tillhöra traditionell ”svensk etnicitet”. Ibland har detta 
resulterat i speciella arrangemang (visningar, dialogsamtal, värdskap för bokutgivning, etc.). För 
närvarande genomförs ett fokuserat arbete där lärande står i centrum och där aktivt relationsbyggande 
eftersträvar kontakt med ”den museiovane besökaren”. I den tämligen breda kategorin finns även de 
med annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk. För att förstärka den interna kunskapen och 
erfarenheterna så påpekar Jönköpings läns museum också i rekryteringsannonser att vi gärna ser att 
sökanden har egen erfarenhet eller har tidigare erfarenhet av arbete i multikulturella miljöer, eller med 
relaterade frågor. 

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län är delaktiga i kulturdebatten och olika kulturforum för att påverka och lyfta 
frågor kring inkludering.
Genom att Riksteatern Jönköpings län sprider och tillgängliggör scenkonst som utmanar och utforskar, 
ofta med fokus på inkludering, jämställdhet och tillgänglighet. Vi har även med dessa aspekter i 
urvalet till våra utbudsdagar.
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1 g. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen på andra sätt främjat allas lika möjligheter att delta i kulturlivet?

Frågan avser insatser som utifrån andra aspekter än de i fråga 1 c – e främjat allas lika möjligheter att delta i 
kulturlivet. Andra aspekter kan exempelvis vara socioekonomisk bakgrund och geografisk hemvist. Även digitalt 
tillgängliggörande eller andra metoder för att göra verksamheten mer tillgänglig för allmänheten kan beskrivas 
här. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Jönköpings län arbetar aktivt med att i så hög grad som möjligt tillgängliggöra material och 
information digitalt. 2016 livestreamades det regionala kulturtinget som bland annat innehöll 
föreläsningar om tillgänglighet utifrån olika aspekter, exempelvis etnicitet och socioekonomiska 
villkor. 

Bild och form (kultur och utveckling)
Flera av bild och forms olika satsningar har dokumenterats och gjorts tillgängliga via olika hemsidor, 
publikationer och bloggar, Monitor, SIDE SHOW, Nya Småland, ART TALKS och Rum 203.

Dans (kultur och utveckling)
Se projektet DANSResearch fråga 1b.
Se Residens med ReAct, fråga 1b.

Genom följande insatser: 
DANSwork 
Under 2016 har danselever och dansstudenter i länet fått möjlighet att möta nationella och 
internationella gäster för att kunskapsöverföra, få inspiration och utmaningar inom flera olika 
dansstilar, inom dansområdet och inom dansutbildningar.

Skapa Dans
Skapa Dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 15– 21 år. Tävlingens syfte är att 
uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och 
det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar. Skapa Dans är mer än en tävling, det är en 
möjlighet för unga koreografer att utveckla sitt sceniska uttryck samt träffa andra unga dansare med 
samma intresse. Kringaktiviteter som dansworkshops kopplas även till respektive tävlingstillfälle och 
skapar än mer känslan av gemenskap och utbyte deltagarna emellan. Alla mellan 15-21 år får tävla 
oavsett stil, teknik eller antal år som utövare.

Film (kultur och utveckling)
Genom att aktivt söka och förlägga verksamhet i andra orter och områden än de stora städerna i länet. 
Förlagt skolbiovisning för åk 5 i Värnamo i samverkan med kommunen. Plan på att göra detta i fler 
kommuner.

Smålands Musik och Teater
Differentierad prissättning bidrar till att i princip alla grupper har möjlighet att gå på föreställningar 
och konserter.
Det erbjuds många olika typer av upplevelser, till exempel Speglingar som livestreamas vilket gör att 
du kan vara med och titta även om du inte har möjlighet att vara geografiskt på plats i Spira.
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Omfattande turnéverksamhet, t.ex. premiär av Katitzi i Skillingaryd.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Weblösningar på några av våra verksamheter har bidragit till att flera och nya målgrupper har kunnat 
delta. Vi deltar i konceptet Kultur på recept, som nu bytt namn till Kulturunderstödd rehabilitering.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Fotografier, ljud, film och särskilt intressanta dokument digitaliseras löpande av Folkrörelsearkivet 
med syfte att öka tillgängligheten via hemsidan. Hemsidan har dessutom blivit omgjord för att 
uppfylla de krav som Region Jönköpings län ställer på tillgänglighet via webben. Utöver detta 
förekommer särskilda insatser av digitalisering av arkivmaterial vid förfrågningar från personer som 
av olika skäl har svårt att ta sig till arkivets lokaler i Jönköping.

Jönköpings läns museum
Då Jönköpings läns museum är en institution med hela länet som uppdrag är en aktiv kontakt med 
länsborna av största vikt. I museets stadgar, och uppdrag från Region Jönköpings län, formuleras ett 
brett uppdrag där spännvidden i innehållsperspektiven är mycket vida. Utmaningen är att möta detta. 
Som beskrivits under punkten 1c så arbetar vi med flera målgrupper behov i fokus. En framtida 
utmaning är att hitta formerna för en tydligare länsnärvaro. Till skillnad från vissa andra län så är det 
inte alltid så att länsborna uppfattar en styrka med att en länsinstitution har sin huvudsakliga 
verksamhet i residensstaden. I Jönköpings län finns det en uppfattning att det är långt ifrån 
kranskommunerna till Jönköping, både ur identitetsperspektiv som i det fysiskt konkreta, vilket 
innebär att museet som institution arbetar med att hitta nya former för möjlighet till delaktighet och 
engagemang i länets kommuner. Resursbegränsningar innebär i detta sammanhang att nya modeller 
för samarbete utvecklas. Interaktion med civilsamhället, nätverksbyggande och etableringen av noder 
är under arbete. Ett samarbete med Gummifabriken i Värnamo fungerar som pilotprojekt i en större 
satsning på att bygga ett länsövergripande nätverk med s.k. kulturarvsnoder.
Digitalisering av museets samlingar, nya publikationsformer via sociala media, webbgränssnitt är en 
liten del i detta. Emellertid bör det understrykas att museets grundläggande principer, policys och 
arbetsmetoder är gällande även i relation till hela länet.

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län är delaktiga i kulturdebatten och olika kulturforum för att påverka och lyfta 
frågor kring tillgänglighet. Genom att Riksteatern Jönköpings län sprider och tillgängliggör scenkonst 
som utmanar och utforskar, ofta med fokus på inkludering, jämställdhet och tillgänglighet.Vi har även 
med dessa aspekter i urvalet till våra
utbudsdagar.
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1 h. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat barns och ungas rätt till kultur?

Frågan avser barns och ungas möjligheter att ta del av professionell kultur, till eget utövande och inflytande över 
kulturutbudet. Frågan avser både strategiskt arbete och specifika insatser. För varje insats bör det framgå vilka 
åldrar inom åldersspannet 0-25 som var målgrupp. Frågan avser alltså även unga vuxna 19-25 år.

Region Jönköpings län har under 2016 instiftat projektbidrag riktade till arrangemang för barn och 
unga (0-18 år). Under 2016 hade den regionala kulturkartläggningen fokus på barn och unga för att 
samla information om samtliga kommuners arbete med frågorna. Under 2016 påbörjades även ett 
samarbete Myndigheten för kulturanalys för att delta i en nationell undersökning om barns och ungas 
kulturvanor. 

Bild och form (kultur och utveckling)
Ett långsiktigt arbete pågår inom ramen för regionens strategiarbete med en ny kulturstrategi för barn 
och unga. Bild och form arbetar sedan en tid tillbaka med att utveckla ett nätverk för skolungdomar 
och studerande inom bild- och formområdet - KONST>RAZZIA. Syftet med satsningen är att bygga 
upp ett nätverk mellan länets olika gymnasie- och folkhögskolor som på olika sätt arbetar med bild 
och form. Under 2016 har vi ordnat konstnärsworkshops och master-classes. Bild och form ger också 
möjlighet för de olika utbildningarna att visa sina verksamheter i vårt utställningsrum Galleri R på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Omfattar åldern 16-25 år.

Dans (kultur och utveckling)
Genom bland annat Skapa dans, se fråga 1g, samt DansWORK, se fråga 1b och 1g.

Film (kultur och utveckling)
I samverkan med kulturskolans filmlinje - genom att förlägga verksamheten i bostadsområden där 
barn och unga sällan söker sig till Kulturskolan i vanliga fall når vi nya målgrupper.
Skapande skola- vi har aktivt sökt oss till skolorna i länet eftersom alla barn har skolplikt i Sverige och 
på så sätt får barn ta del av filmkulturen oavsett kön, bakgrund etc. 

Smålands Musik och Teater
Smålands Musik & Teater har tagit ett större grepp om utbudet till barn och unga. En konstnärlig chef 
för området som även omfattar dans och Freja Musikteater, har rekryterats och därmed blir det en 
tydligare helhet och riktning på det här området. Det blir också en tydligare profil nationellt eftersom 
beställningsverk (nyskrivna verk) görs och driver på så sätt utvecklingen framåt inom området. 
Verksamheten hjälper också skolorna att söka medel från Skapande skola vilket möjliggör att barnen i 
länet kan få större möjligheter till kulturella upplevelser.
Stora projekt som har gjorts för barn och unga är Rytmen i blodet och Sagor ur jordens skattkammare 
som har involverat ett stort antal barn i länet. Det sistnämnda projektet involverade 18 000 barn och 
som har inspirerats till eget skapande och de har bidragit med sagor och teckningar som har 
sammanställts i bokform i tre volymer.  Under perioden har också John Bauer Brass varit på skolor 
bland annat med Majas Alfabetssånger och Ett frö för livet. För att nämna några ytterligare händelser 
under perioden: Barnet och leksakerna, ett samarbete med Högskolan för scen och musik; De 
fantastiska, ett nyskrivet verk av och med ungdomar som uppförs hösten 2017; Picasso en barnteater 
med musik som görs tillsammans med Länsmuseet. 

47



18

Den 26 november 2016 firade Kulturhuset Spira fem år genom att bjuda in samtliga regionens 
femåringar till ett stort kalas. Gensvaret var stort och tusen barn och föräldrar upplevde sagokonserten 
Babar. Här nåddes en grupp som till stora delar aldrig besökt huset tidigare.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Slöjdklubben vänder sig till barn 7-14 år. Slöjdklubben finns i hela länet och har under 2016 
genomförts i tre kommuner.
Deltagit med aktiviteter på en konferens om Makerspace, en naturlig mötesplats mellan slöjdtekniker, 
mekatronik, robotbygge, mm.
Vi upplåter lokaler, samt stöttar och stimulerar till skapande verksamhet för ungdomar och unga 
vuxna, med intresse för hemslöjd.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Folkrörelsearkivet har i samarbete med Jönköpings läns museum och Jönköpings Stadsarkiv utarbetat 
en gemensam arkivinformation som riktar sig till gymnasieelever, samt även förberett frågor och 
material för främst gymnasieelever.

Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museums bidrag till detta är representerat via det publika utbudet som erbjuds. Det 
strategiska urvalsarbetet leder framtida satsningar till bland annat förnyelsen av museets 
Bauerkollektion samt en kommande ny producerad kulturhistorisk basutställning. I båda fallen 
genomförs ett arbete med att anpassa innehållsarbete samt fysisk gestaltning till ett barn och unga 
perspektiv. Förebilden i sammanhanget är det pedagogiskt genomgripande arbete som gjorts av 
Kelvingrove Museum och Riverside Museum i Glasgow.
Under 2016/17 genomförs riktade aktiviteter till unga vuxna främst via relationer till skolan. Inom 
ramen för utvecklingsprojektet Lärande omformuleras museets pedagogiska program, knyts kontakter 
med skola och kommuner i hela länet, etableras relationer till så kallade partnerskolor som verkar som 
referensgrupper i utvecklingen av de pedagogiska aktiviteterna.
Utställningen ”Face the Facts” (producerad av arbetslivsmuseet i Norrköping) genomfördes med en 
bred pedagogisk insats där ungdomar från högstadiet och gymnasiet bjöds in till visningar och 
reflekterade dialog (utställningen berör ung kriminalitet). 
I museets strategiska utvecklingsarbete är målgruppen barn och unga närvarande i varje tanke då vi ser 
att det är en av museets allra viktigaste uppgift att säkerställa att gruppen har en möjlighet att utveckla 
förståelse för vad ett levande kulturarv och dessa alla aspekter har för betydelse för ett framtida hopp, 
jämställt och demokratiskt samhälle samt meningsfullt vardagsliv.

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län anordnade 2016 en utbudsresa för teaterföreningarna till stjärnkalaset i 
Stockholm som är inriktad på teater för barn, 0-18 år.
Projektet Inspiration Scenkonst gjordes för att inspirera nya och unga arrangörer, fokus 19-25 år.
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1 i. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat internationellt utbyte inom kulturlivet?

Med internationellt utbyte avses kulturverksamhet som berör Sverige och minst ett annat land. Frågan avser både 
strategiskt arbete och specifika insatser.

Region Jönköpings län är medlem i ICORN och är sedan 2016 värd för länets andra fristadsförfattare. 
Region Jönköpings län arbetar också aktivt med integrationsfrågor, se fråga 1f.  

Bild och form (kultur och utveckling)
Inom ramen för projekten ART TALKS, utställningsrummet Rum 203, det interregionala 
konstprojektet Nya Småland och genom vårt stöd till Artist-in-residenceprojekt har vi anlitat 
konstnärer och konstvetare från bl.a. Turkiet, Libanon, England, Finland, Syrien, Österike, Grekland, 
Island. Vi planerar nu även ett långsiktigt konstnärsutbyte med the Soap Factory i Minneapolis.

Dans (kultur och utveckling)
Genom DansWORK och förstudie Alytus, se fråga 1b. 

Smålands Musik och Teater
Inom Skandinavien finns ett stort behov av samarbeten och mötesplatser för konstnärer inom musikal 
och musikteater. Musikalsymposium anordnades i juni 2016 med readings och workshops om 
nyskriven musikal. Våra egna skådespelare, namnkunniga musikalartister och studenter medverkade 
under symposiet tillsammans med inbjudna gäster från den skandinaviska musikalbranschen.
En inspelning av filmmusik av Jönköpings sinfonietta gjordes till den animerade filmen Rädda tomten 
av de välkända Copenhagen Bombay.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Till bygget av minecraftvärlden i utställningen Av pixlar, deltog barn och ungdomar internationellt.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Genom projektet Global Folkrörelse i Jönköpings län har Folkrörelsearkivet fått värdefulla kontakter 
med flera invandrarföreningar.
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1 j. Hur har landstinget/regionen och de kulturverksamheter som fått statliga medel inom 
kultursamverkansmodellen främjat och synliggjort de nationella minoriteternas kultur- och 
kulturarv?

Här avses de fem nationella minoriteter som Sverige tillerkänt särskilda rättigheter genom Europarådets 
ramkonvention om skydd för nationella minoriteter. De är sverigefinnar, judar, tornedalingar, romer och samer. 
Frågan avser samråd, strategiskt arbete och specifika insatser.

I de uppdragsbeskrivningar som tagits fram under 2016 ingår uppdraget att skapa handlingsplaner för 
verksamheternasarbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk. Under 2016 påbörjades ett 
samarbete med Ideell Kulturallians som har i uppdrag att kartlägga föreningar och organisationer som 
företräder de nationella minoriteterna i länet. 

Smålands Musik och Teater
I november var det premiär för Katitzi, Unga Spiras första egenproducerade teaterproduktion som både 
spelades i Kulturhuset Spira och i regionen. Pjäsen är en fri dramatisering av Emma Boström baserad 
på böckerna om den romska flickan Katitzi av författaren Katarina Taikon. Hela Smålands Musik & 
Teaters teaterensemble medverkade i produktionen som blev en känslosam och nutida skildring av en 
utsatt familjs liv. 

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Med tjuringen som verktyg har vi arbetat med resande romer som har sitt ursprung i Jönköpings län.

Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum har i samarbete med kultur och utveckling, Region Jönköpings län 
 (utvecklare inom hemslöjd) genomfört en utställning samt programarbete med fokus på den romska 
traditionen kring ”Tjuringen” (Romaniknivar). 

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län är delaktiga i kulturdebatten och olika kulturforum för att påverka och lyfta 
frågor kring inkludering. Riksteatern Jönköpings län sprider och tillgängliggör scenkonst som utmanar 
och utforskar, ofta med fokus på inkludering, jämställdhet och tillgänglighet. Vi har även med dessa 
aspekter i urvalet till våra utbudsdagar.
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2. Om regionen/landstinget samarbetat över länsgränser, sammanfatta på vilket sätt, med vilka 
och vad som uppnåtts med samarbetet.

Region Jönköpings län är en del av Regionsamverkan Sydsverige, som  är ett samarbetsorgan för 
Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom 
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och -kommunala samarbeten. Förutom 
Region Jönköpings län ingår Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget 
Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg samt Region 
Halland i samarbetet. 
Målsättningen i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott är att utifrån en sydsvensk horisont och 
från ett kulturpolitiskt perspektiv tillsammans bli en stark kulturpolitisk röst gentemot den nationella 
nivån, och därigenom öppna upp för dialog i nationella frågor. 

Bild och form (kultur och utveckling)
Vi driver det interregionala konstprojektet Nya Småland som omfattar täta och långsiktiga samarbeten 
med Kalmar Konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum, Växjö Konsthall och 
Linnéuniversitet med stöd från Region Jönköpings län, Region Kronoberg och Regionförbundet i 
Kalmar län. Se: www.nyasmaland.se

Dans (kultur och utveckling)
Dansresearch är ett projekt som bedrivits tillsammans mellan kultur och utveckling/dans, Share Music 
& Performing Arts och Stockholms konstnärliga högskola/Dans och cirkushögskolan. Projektet 
DANSResearch knyter an till ett redan pågående projekt (WORK) som Share Music & Performing 
Arts har bedrivit sedan 2013. Under 2016 gick projektet in i sin tredje och avslutande fas. kultur och 
utveckling dans och SKH/DOCH har dockat in i projektet med en ingång i att forska kring 
kommunikation mellan deltagarna (koreograf och dansare) i en grupp med olika funktionsvariationer. 
Projektet har haft residensperioder i Jönköping och Stockholm och genomfört publika möten, öppen 
repetition och work in progress. Förutom att nå en ”danspublik” har målet och syftet med de publika 
mötena varit att nå personer inom vård och skola. Som avslutning på residenset i Jönköping hade vi en 
visning i Värnamo där blivande förskolelärare var inbjudna för att se arbetet och samtala. Efter 
genomförda residensperioder sammanställde forskaren Annika Notér Hooshidar forskningsrapporten 
och projektet avslutades med en redovisningsturné (Stockholm, Jönköping, Borås och Värnamo) där 
forskningsresultatet presenterades, verket visades och följdes av samtal mellan forskare, dansare och 
publik. Under redovisningsturnén mötte vi myndigheter, kommunala aktörer, organisationer, fria 
aktörer, politiker, studenter med flera. Vi har genom detta samarbete byggt upp en relation mellan 
samarbetsparterna och vi håller på att jobba vidare på en fortsättning på DANSResearch. 
Den nationella tävlingen Skapa dans genomfördes med 14 landsting/regioner och Riksteatern i 
Hallunda och Stockholm. Under fyra dagar fick regionfinalisterna delta i workshops, möta 
dansutbildningar, se föreställning, umgås, tävla och kunskapsöverföra inom dans. Genom detta har vi 
gett unga en möjlighet att nätverka och möta likasinnade inom detta scenkonstområde. 

Film (kultur och utveckling)
Vi samarbetar med Reaktor sydost i projekten:
Filmriket, Se prata och gör film!
I Filmriket bildar barn och unga filmklubbar för att se starka, roliga, otroliga filmer som ifrågasätter, 
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väcker debatt och berör. Filmriket är för barn och unga mellan 12-19 år som bor i Sverige. 
Filmklubbarna väljer själv vilka filmer de skall se ur vårt filmutbud där vi samlat några av 
filmhistoriens bästa filmer. Efter filmen finns det frågor som gör att man lätt kommer igång och 
diskuterar filmen man just sett. 
Vi sitter med i styrgruppen Filmfestival Tellus, den regionala filmfestivalen. Samarrangerar med 
Reaktor Filmfestivalen Noomaraton, samarrangerar och sitter med i juryn. 

Smålands Musik och Teater
Ett samarbete med Dalasinfoniettan genomfördes 2016 där orkestrarna spelade tillsammans. 
Jönköpings Sinfonietta var i Dalarna och Dalasinfoniettan var i Småland och spelade. Symfonikonsert 
gjordes tillsammans med Wermlands opera, en konsert spelades i Spira och en i Karlstad. Denna typ 
av samarbetskonserter ger institutionerna möjlighet att presentera repertoar för stor orkester för 
publiken som man i vanliga fall inte kan.
Samarbetat med Norrlandsoperan kring musikalen Passion, vilket innebär att vi har samproducerat. 
Anpassades för Norrlandsoperans turnéuppdrag. 
Inom Skandinavien finns ett stort behov av samarbeten och mötesplatser för konstnärer inom musikal 
och musikteater. Musikalsymposium anordnades i juni 2016 med readings och workshops om 
nyskriven musikal. Våra egna skådespelare, namnkunniga musikalartister och studenter medverkade 
under symposiet tillsammans med inbjudna gäster från den skandinaviska musikalbranschen.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
I den sydsvenska samverkansgruppen för hemslöjd har flera större samarbeten genomförts under åren. 
Nu påbörjas ett nytt arbete som ska ge slöjdpedagogiska redskap för integration mm.  
Liv i slöjd på Virserums konsthall – Kalmar län, visar besökarna hur man kan ha slöjd som livsstil för 
att förändra sin tillvaro, och hur man kan omvandla ett vanligt hem till en kreativ verkstad. 17 000 
besökare har sett utställningen.
Virkning- och vävprojekt – Kronobergs län, gjort nya texter till hemsidan Textil hemslöjd, samt 
planerat för ett större vävprojekt under 2017, ett samarbete ger större spridning och bättre effekt.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Folkrörelsearkivet har deltagit vid en konferens som ordnats av Folkrörelsernas arkivförbund och på 
så vis mött kollegor från hela landet för värdefullt utbyte av tankar och idéer. 
Folkrörelsearkivet har även genomfört studieresor till flera kulturarvsinstitutioner i Östergötland som 
resulterat i många intressanta möten och diskussioner.

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län samarbetar nära Riksteatern i Region Väst och Halland kring utbildningar 
och arrangörsutveckling. Riksteatern Jönköpings län samarbetar nära Riksteatern i Väst, Kronoberg, 
Kalmar län, Halland, Blekinge och Skåne kring bl.a. utbudsdagar.
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3. Beskriv landstingets/regionens samverkan med kommuner.

Region Jönköpings län genomför samråd och samverkan i en mängd olika former med enskilda eller 
flera kommuner samtidigt. Projekt och processer för att stärka den lokala kulturen eller för att öka 
tillgängligheten till den regionalt producerade konsten. Utvecklingsprojekt bedrivs med ett stort antal 
av kommunerna och mellan kommunerna inom ett flertal konstområden. Kunskapsdialog genomförs 
med regelbundenhet för att stödja kommunernas kulturutveckling.

Bild och form (kultur och utveckling)
Diskussioner och samtal inom bild- och formområdet förs just nu på olika sätt inom länet. 
Nätverksresor har arrangerats med konstaktörer och företrädare för konstinstitutioner i regionen. 
Samtal och diskussioner förs i samband med olika satsningar på Artist-in-residencies och 
interkommunala satsningar på samtidskonst. Bland annat genomfördes ett stort samarbete mellan 
Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Gislaveds kommuner SIDE SHOW www.side-show.se Bild och form 
samarbetar också med många olika aktörer och institutioner i länet genom att samarrangera 
konstsamtal och workshops inom projekten ART TALKS.

Dans (kultur och utveckling)
Under 2016 har kultur och utveckling/dans samverkat med ett antal kommuner inom flera 
arrangemang och projekt. Vi har kunskapsöverfört inom scenkonst, hjälpt att bygga strukturer och 
stöttat i specifika sakfrågor. Vi har även förlagt publika möten och arrangemang tillsammans med 
kommuner ute i kommunerna. 

Film (kultur och utveckling)
Skolbiovisningar i olika kommuner med samtal innan och efter för att stärka kunskapen om filmen och 
dess språk samt att koppla metoden till andra ämnen i undervisningen.
Vi arbetar med workshops, kurser och utbildning för lärare, pedagoger och övrig personal som arbetar 
med barn och unga. Vi har kompetensen och kommunerna efterfrågar den.
Vi arrangerar filmvisningar i samverkan med kommunerna.           
Filmklubbar på bibliotek, skolor och fritidsgårdar, vi utbildar personal och stöttar verksamheten med 
vår kompetens och teknik.

Smålands Musik och Teater
Påbörjat samtal om kommunavtal med kommunerna i länet.
Utbudsträffar med samtliga teaterföreningar i kommunerna.
Skolorna i kommunen varit involverade i Sagor ur jordens skattkammare.
Kontinuerligt på turné i kommunerna i länet. 
Musikcaféserien gästade åtta kommuner under 2016 med en blandning av våra egna och gästande 
artister.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Tillsammans med övriga utvecklare på kultur och utveckling medverkat i en turné i länets kommuner.
Vetlanda museum/kommun – utställning om arktisk skinngarvning.
Jönköpings kommun – barnaktiviteter i samband med festivaler o annan barnverksamhet.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv

53

http://www.side-show.se/


24

Samarbete i projektet Global folkrörelse i Jönköpings län med Jönköpings och Gislaveds kommun.
Samtal med kommunala kulturförvaltningar.
Kontakt med vårdinstitutioner och påbörjat samarbete kring kultur och hälsa för äldre med bl.a. 
Värnamo kommun och Jönköpings kommun.

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings län arbetar nära våra 11 riksteaterföreningar i länet. De är
verksamma i 12 av våra 13 kommuner, och har samtliga stöd från respektive kommun.
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4. Beskriv landstingets/regionens samråd med civilsamhället och det professionella kulturlivet. 

Civilsamhället: Civilsamhället definieras som en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, 
där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.  Till civilsamhället 
räknas i huvudsak ideella föreningar, nätverk, stiftelser, folkbildningsaktörer, trossamfund och församlingar.

Professionellt kulturliv: I begreppet professionellt kulturliv ingår enskilda yrkesverksamma kulturskapare, till 
exempel: författare, översättare, musiker, komponister, konsthantverkare, slöjdare, filmare, dramatiker, 
regissörer, skådespelare, dansare, bild- och formkonstnärer och koreografer. Med professionell åsyftas en person 
som har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet inom sitt konst- eller kulturområde. I 
professionellt kulturliv inbegrips också konst- och kulturproducerande institutioner och organisationer.

Region Jönköpings län har under 2016 inlett ett samarbete med Ideell kulturallians i syfte att stärka det 
kontinuerliga samrådet med civilsamhället. Samtliga verksamheter inom samverkansmodellen strävar 
enligt uppdragsbeskrivning från Region Jönköpings län efter att genomföra årliga dialoger inom 
respektive konst- eller bildningsområde. 

Bild och form (kultur och utveckling)
Bild och form samarbetar med föreningar, enskilda konstnärer och andra konstaktörer genom att 
samarrangera högkvalitativa konstsamtal och workshops inom projekten ART TALKS (se: http://art-
talks-jkpgl.blogspot.se/) och satsningar på Artist-in-residencies. Vi delar också ut olika former av 
stipendier och stöd och besöker konstnärer samt erbjuder konstföreningar att arrangera utställningar i 
regionens utställningsrum Galleri R på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Dans (kultur och utveckling)
Under året har kultur och utveckling/dans samverkat med civilsamhället och det professionella 
kulturlivet inom flera arrangemang och projekt. Vi har kunskapsöverfört inom scenkonst, hjälpt att 
bygga strukturer och stöttat i specifika sakfrågor. Vi har även förlagt publika möten och arrangemang 
tillsammans med civilsamhället och professionella kulturlivet.

Film (kultur och utveckling)
Filmare som inte är professionella får coachning och stöd under produktioner. Vi kopplar ihop filmare 
med varandra genom nätverk och samverkar med studieförbund.

Smålands Musik och Teater
Kontinuerligt erbjuder vi plats för föreningar i kulturhuset. 
I produktioner såsom Passion och Spelman på taket har amatörskådespelare varit med av konstärliga 
skäl.
Täta kontakter med teater- och musikföreningar i länet för att erbjuda vårt turnerande utbud.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
10 nätverk/föreningar/intressegrupper träffas regelbundet i Hemslöjdens Hus.
20 professionella har arvoderats för utställningar och programverksamhet.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Folkrörelsearkivet är ett arkiv för civilsamhällets dokumentation, specifikt folkrörelser och föreningar. 
Cirka 150 medlemsorganisationer med i sin tur hundratals föreningar anknutna lämnar kontinuerligt in 
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handlingar från sina respektive verksamheter, för långtidsbevarande och tillgängliggörande i det 
gemensamma arkivet.  
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Konst- och kulturområden

Professionell teaterverksamhet 

5. Sammanfatta den professionella teaterverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 
samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 
kulturpolitiska mål.

Smålands Musik och Teater
Årets första månader ägnades helt åt förberedelser och genomförande av vår första 
musikaluppsättning, Spelman på Taket. Uppsättningen var också den första gemensamma 
produktionen för skådespelarensemblen och Jönköpings Sinfonietta.
Uppsättningen var ett kraftprov för hela huset och vi prövade flera nya arbetssätt, bland annat 
samarbete med gästartister som Anders Ekborg, Karin Mårtensson och Sonny Enell. 
Samtidigt fick ensemblen möjlighet att utveckla sina färdigheter inom sång och dans 
tillsammans med sångcoachen Monica Einarsson och koreografen Gunilla Olsson.
Spelman på taket gav ett kvitto på att det finns ett publikt intresse för musikalgenren, eftersom 
samtliga föreställningar i princip var utsålda redan innan premiären. 
La Paloma, som gjorde succé under hösten 2015, gav sig ut under våren ut på turné i södra 
Sverige, nu med Michael Segerström i rollen som Tage. Det finns fortfarande ett stort 
publikintresse för La Paloma, som sätts upp igen under våren 2017. Då med Hans Mosesson 
tillbaka i rollen som Tage.
Inom Skandinavien finns ett stort behov av samarbeten och mötesplatser för konstnärer inom 
musikal och musikteater. I juni anordnade vi ett första musikalsymposium med readings och 
workshops av nyskriven musikal. . Våra egna skådespelare, namnkunniga musikalartister och 
studenter medverkade under symposiet tillsammans med inbjudna gäster från den 
skandinaviska musikalbranschen. Symposiet var även startskottet för vårt nya samarbete med 
Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet. 
I september var det Skandinavienpremiär för musikalen Passion med flera av skådespelarna ur 
vår fasta ensemble, gästande musikalartister samt Jönköpings Sinfonietta. Passion fick stor 
uppmärksamhet nationellt, med mycket positiva recensioner i Expressen och Svenska 
Dagbladet. Passion är ett samarbete med Norrlandsoperan, som sätter upp musikalen under 
våren 2017.
Parallellt med Passion gjorde vi även en intim och annorlunda uppsättning av Hamlet, med 
avskalad scenografi och stort fokus på ljud- och ljusdesign. Regissör var Rebecka Cardoso 
som är en av Sveriges mest efterfrågade unga regissörer och rollerna gjordes av de kvinnliga 
skådespelarna i vår fasta ensemble tillsammans med en gästande manlig skådespelare. 
Höstens turnéföreställning var Katitzi, med hela vår fasta ensemble. Föreställningen hade 
premiär i Skillingaryd och spelades även i Värnamo, Sävsjö och i Kulturhuset Spira. 
Sammanlagt gjordes 18 skolföreställningar och 8 offentliga. 
Under året har vi även dragit igång Speglingar, ett nytt forum för samtal och diskussioner 
kring de ämnen som vi tar upp i våra föreställningar. Det första samtalet, på temat lycka, ägde 
rum i november och under våren 2017 blir det två nya samtal, ett kring förlåtelse och ett kring 
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utanförskap.
Utöver egna produktioner har vi under året haft ett flertal välbesökta teatergästspel och After 
Work-föreställningar, ofta med dubbla föreställningar på grund av stort publiktryck.
I samband med produktionsstarten för Romeo & Julia har vi inlett ett integrationsprojekt 
tillsammans med Arbetsförmedlingen för att kunna involvera nyanlända med bakgrund inom 
eller intresse för scenkonst i våra produktioner.
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6. Har verksamheterna inom teaterområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Smålands Musik och Teater
Spelman på taket – samarbete med det lokala körlivet och amatörlivet i form av 
ensembleroller och barnmedverkan.
Har under 2016 byggt upp relationer till Vulkanteatern och Teaterstickorna och fortsätter med 
det framåt.
Musikalsymposium – nya kontakter med Svenska och nordiska musikalområdet. Alltifrån 
Malmöoperan, Göteborgsoperan, Fredricia teater, Norska Musikkteaterforum och 
Dramatikkens hus i Oslo till det fria kulturlivet.
Passion: samarbeten med forskning vid HSM/Sahlgrenska, fortsätter med amatörmedverkan 
från Spelmannen. Samproduktion med Norrlandsoperan.
Katitzi: kontakter med de romska grupperna i regionen.
Romeo & Julia: (började arbetet i november -16) fortsatt samarbete med lokala amatörer samt 
integration i form av syrianska flyktingar i amatörroller och som musikskapare.
Regipraktikant genom arbetsförmedlingen Vetlanda.
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Professionell dansverksamhet 

5. Sammanfatta den professionella dansverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 
samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 
kulturpolitiska mål.

Smålands Musik och Teater
Under 2016 fick Spira besök att ett flertal danskompanier.
Under november månad fick Spira besök av tre danskompanier- Badke från Palestina med 
verket KVS les ballets C de la B & A.M, Batsheva från Israel med Last Work samt 
koreografen Björn Säfsten med föreställningen Language Fools. Tre fantastiska verk med helt 
olika karaktär. Batsheva Dance Company anses av många vara ett av världens förnämsta 
moderna danskompanier och efter deras föreställning i teatersalongen på Spira ville aldrig 
applåder och jubel avta.
Besöket som kanske uppmärksammades mest var det israeliska danskompaniet Batsheva 
Dance Company. De gästade oss med verket ”Last Work” av Ohad Naharin. Kompaniet är ett 
av världens mest omtalade och har inte besökt Sverige på tio år.
Den nittonde november 2016 blev magisk. Publiken fick uppleva ett fantastiskt, utmanande 
och originellt verk. Applåderna var överväldigande och ville aldrig ta slut. Dagens Nyheter 
recensent Örjan Andersson skrev dagen efter: ”Last Work är ett omskakande och moget verk, 
vars politiska dimension både förkroppsligar ett pacifistiskt statement och utgör en frän kritik 
av dagens Israel. Och i förlängningen den fanatiska nationalism som idag översköljer hela 
västerlandet.” Han avslutade sin recension med ”Hur som helst är Last Work ett klockrent 
mästerverk.
Dessutom erbjöd vi föreställningen Spåra av danskompaniet Melo som spelade vid tre 
tillfällen för åk 2-6. En föreställning framtagen framförallt för särskolan. En oerhört fin 
föreställning och fantastiskt passande för sin målgrupp.
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6. Har verksamheterna inom dansområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Smålands Musik och Teater
Under 2016 har dansen på Smålands Musik & teater haft ett flertal samarbeten med och 
mellan olika aktörer. 
I projektet JKPG dance festival har vi samverkat med flera aktörer inom länet men även med 
Västra Götalandsregionen. Vi har samarbetat med det fria kulturlivet, kultur och 
utveckling/dans Region Jönköpings län, Jönköpings kommun, Studieförbundet Bilda, KFUM 
och Twisted Feet. JKPG dance festival är en del i projektet Community X som Twisted feet 
driver. Projektets syfte är att bygga upp communities tillsammans med lokala eldsjälar, 
genom mentorskap ge eldsjälarna kunskap för att driva projektet vidare på egen hand.  Genom 
samarbetet uppnådde vi: två dagar fulla med dans! Vi erbjöd unga dansutövare regionalt och 
interregionalt att se, testa, battla, kunskapsöverföra och bygga nätverk inom dansen. 
Eldsjälarna som är fria utövare i länet har genom detta samarbete fått en djupare kunskap 
kring arrangemang, projektledning och även jobbat upp nätverk inom dansen. 

Under 2016 har vi tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun 
samverkat kring ett flertal större dansproduktioner som turnerat via Dansnät Sverige. Genom 
detta samarbete har vi kunnat ta in större produktioner och kunnat jobba upp en tydligare 
danssatsning och en tydligare dansprofil. 

Tillsammans med kultur och utveckling/dans Region Jönköpings län, Kultur och 
fritidsförvaltningen - Jönköpings kommun, JONK!, Riksteatern Jönköpings län, 
Kulturförvaltningen -Värnamo kommun och Kulturskolan i Värnamo bjöd vi in kommunala 
och regionala tjänstemän och politiker för en dansdialog. Under dagen presenterades vilka 
danssatsningar som genomförs i länet, inbjudna gäster var Amanda Lind (MP) Kommunalråd 
Härnösand och Jessica Linde Tf Kulturansvarig Region Kronoberg för att berätta om deras 
arbete med att stärka och utveckla dansen kommunalt och regionalt. Åsa Edgren modererade 
ett samtal kring ”Hur går det till – genvägar och hinder?” med de två inbjudna gästerna.  Vi 
avslutade dagen med att göra en nulägesanalys och samtala om hur vi ska fortsätta vårt arbete 
kring dansen i länet. Dagen ska ses som ett steg i vårt arbete att kunskapshöja inom dans och 
att även påbörja arbetet med att få ut fler dansproduktioner i fler kommuner i länet. 

Last Work – nationellt och internationellt samarbete
Gästspelet med Batsheva Dance Company har möjliggjorts genom ett turnésamarbete mellan 
Smålands Musik och Teater, Jönköping, Dansens Hus, Stockholm, Bærums Kulturhus, 
Sandvika Norge och Stavanger Kulturhus, Stavanger, Norge.
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Professionell musikverksamhet 

5. Sammanfatta den professionella musikverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 
samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 
kulturpolitiska mål.

Smålands Musik och Teater
Den stora förändringen under året är att vi fått en Sinfonietta på heltid. Heltidsmusiker 
möjliggör det framtida behovet av musiker i verksamheten.
Under året har publiken fått ta del av högklassiga Söndags- och Torsdagskonserter i Spiras 
konsertsalen. Vi har kunnat presentera ett brett utbud av konstmusik för vår publik. Både den 
stora symfoniska musiken som den mindre lättare repertoaren. 
Att den nyskrivna musiken har en naturlig plats i våra konserter blir tydligt när publiken stod 
upp efter uppförandet av Sven David Sandströms nyskrivna flöjtkonsert.
En konsertant opera och två musikaler har genomförts och vi kan märka att publiken önskar 
mer av dessa konstarter som är någonting vi hoppas kunna utveckla under de kommande 
åren.  
Inspelningen av filmmusik i januari fick ett fint mottagande av rikspressen, även om musik 
sällan nämns i recensioner är det en viktig del i vår framtida utveckling.               
Producent för musikcaféserien, Inger Johansson, gick i pension i Juni. Serien har innehållit sju 
olika produktioner som turnérat i åtta av regionens kommuner. Vi har under hela året jobbat 
på att bevara ”cafésjälen” som Inger skapat och hitta nya sätt att föra serien vidare. 
John Bauer Brass startade hösten med att vara med på Eksjö Tattoo där de visade en 
högklassig nivå inför inte mindre än 10 000 åskådare.    
Lunchmusiken har publiken under året kunnat få uppleva i huset olika salar med egna och 
gästande musiker. 
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6. Har verksamheterna inom musikområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Smålands Musik och Teater
Ett samarbete med Dalasinfoniettan genomfördes 2016 där orkestrarna spelade tillsammans. 
Jönköpings Sinfonietta var i Dalarna och Dalasinfoniettan var i Småland och spelade. 
Symfonikonsert gjordes tillsammans med Wermlands opera, en konsert spelades i Spira och 
en i Karlstad. Denna typ av samarbetskonserter ger institutionerna möjlighet att presentera 
repertoar för stor orkester för publiken som man i vanliga fall inte kan.
Frilansade musiker har varit delaktiga vid ca 150 tillfällen under 2016 och spelat tillsammans 
med orkestern. 
John Bauer Brass, Kerstin Jansson och Junekvintetten gör kontinuerligt samarbeten både i och 
utanför regionen. Dessa samarbeten är av skiftande karaktär, såsom körer, barn 
amatörorkestrar med mera.
Samarbeten är kvalitetshöjande och konstnärligt utvecklade för alla involverade och också för 
produktionen/föreställningen i sig.
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Museiverksamhet 

5. Sammanfatta den museiverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga medel 
inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Svaret bör beröra det nationella kulturpolitiska målet om främjande av ett levande kulturarv, museernas 
kulturmiljöarbete samt utveckling av verksamhetens kvalitet. Om så är relevant svaret även kopplas till de 
nationella kulturpolitiska målen om konstnärlig förnyelse, allas möjlighet till bildning och övriga nationella 
kulturpolitiska mål.

Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museums samlade verksamhet är en del i hela den kedja som går via de 
nationella kulturpolitiska målen, Stiftelsen Jönköpings läns museums stadgar, regionens 
kulturplan (med särskilda satsningsområden) samt samverkansmodellens intention. 
Relationen till de fem främjande målen går att följa via en linje ända ner till museets 
inriktningsmål, effektmål, verksamhetsplaner, handlingsplaner och aktiviteter. Museet är 
också verksamt som sakkunnig resurs inom ramen för modellen kring 
kulturmiljölagstiftningen och den nationella ambitionen kring arbetet med ett levande 
kulturarv.
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6. Har verksamheterna inom museiområdet haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museums verksamhet har i sitt naturliga tillstånd alltid olika former av 
samarbeten med civilsamhället. Allt ifrån den etablerade relationen till Hembygdsförbundet, 
den föreningsverksamma bildningsverksamheten, varierande partipolitiska eller religiöst 
obundna intressegrupper som området för mänskliga rättigheter till spontant formellt 
oorganiserade grupper som ”filosofiskt kafé” eller ”krokitecknare”. Resultatet av dessa 
samarbeten gestaltar sig i att begreppet kulturarv vidgas, att uppdraget att medverka till 
reflektion och fördjupning kring människans livsvillkor får en möjlighet att utvecklas och att 
dialogen påverkar institutionen till nå kontakt med viktiga samtidfrågor både inom ramen för 
det allmänmänskliga som inom ramen för de mer etablerade kulturpolitiska frågorna.
Samarbete med externa parter inom kulturområdet (SMoT, biblioteken, arkiven, andra 
museer) medverkar till att bredda kulturutbudet, att tydliggöra kulturens (det bredda 
perspektivet) betydelse för medborgarnas välbefinnande och upplevelse av betydelse och 
möjligheter till att påverka den individuella livskvaliteten. För museisektorn innebär 
samarbeten att metodutveckling, kunskapande och erfarenhetsnätverkande stärker 
kulturinstitutionernas motivation till att delta i samhällsutvecklingen i en bredare ansats. 
Jönköpings läns museum har under ett flertal år arbetat med att utveckla institutionen till en 
samtidsorienterad verksamhet där historia och nutid samverkar i samspel med omgivningen 
på ett sådant sätt att förståelsen och upplevelsen av sammanhang leder till kvalitativa både 
individuella som kollektiva beslut i vardagen.   

65



36

Biblioteksverksamhet 

5. Sammanfatta den biblioteksverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga medel 
inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Svaret bör beskriva utveckling av verksamhetens kvalitet, både som stöd till kommunerna och för den egna 
verksamheten. Om så är relevant bör svaret även kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om allas 
möjlighet till bildning, konstnärlig förnyelse, främjande av ett levande kulturarv och övriga nationella 
kulturpolitiska mål. 

Den regionala biblioteksverksamheten sker i huvudsak genom dialog med samtliga 13 kommuners 
bibliotekschefer eller andra samverkansparter. Under verksamhetsåret 2016 har vakanser till del 
påverkat den regionala biblioteksverksamheten. Framför allt genom hög arbetsbelastning för befintlig 
personal än direkt betydelse för kvalitén på den verksamhet som genomfördes.
En läsfrämjandeplan arbetades fram tillsammans med folkbiblioteken och antogs i december 2015; 
”Gemensam läsfrämjandeplan antagen av folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek 
Region Jönköpings län, 1 januari  2016 – 31 december 2017”. En plan som under året implementerats 
och utgjort grunden för kompetensutveckling och gemensamma satsningar inom den läsfrämjande 
verksamheten. Ett brett angreppssätt med koppling till alla åldrar, mångfald och tillgänglighet. Ett 
reflekterande angreppssätt där forskningen varit en ständigt närvarande del. Bibliotekscheferna samt 
samtlig bibliotekspersonal har involverats, liksom samtlig personal vid regionbiblioteket.
Språklust, ett utvecklingsarbete i samarbete med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam och 
Regionbibliotek Region Jönköpings län. Språklust innehåller två spår; Universella insatser - 
Målgruppen är sköterskor i barnhälsovården, föräldrar till barn som är 10 månader och 
barnbibliotekarier i länets alla kommuner, och Riktade insatser - Målgruppen är barn med 
språkstörning och deras föräldrar, logopeder och bibliotekarier i kommuner som har regionanställd 
logoped.
Digital utveckling och kompetens, ett annat fokusområde. Förutom kompetensutveckling har ett 
projekt för ökad digital läsning initierats under året. I samarbete med finska Hublet AB, kommer ett 
antal bibliotek i länet att kunna erbjuda läsning via lån av läsplattor på biblioteken. En länsgemensam 
licens på Pressreader och Ztory på ett par bibliotek ingår i basutbudet. Det enskilda biblioteket 
kompletterar utöver detta innehåll på valfritt sätt.
Regionbiblioteket deltar även i det regionövergripande arbetet med den Regionala digitala agendan.
För att synliggöra bibliotekens roll och betydelse i integrationsarbetet valde åtta kommuner att 
tillsammans med regionbiblioteket söka projektmedel från Region Jönköpings län. Projektet gav 
kommunerna möjlighet att förstärka eller prova nya arbetssätt i mötet med asylsökande eller nyanlända 
med uppehållstillstånd. Förutom att ansvara för helheten har regionbiblioteket även drivit ett eget 
delprojekt, Silent Books.
I februari genomfördes SmåLit, Smålands litteraturfestival, för första gången. Ett samarbete mellan 
Hallpressen, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län. En succé som lockade många besökare 
att ta del av utställare och arrangemang. Regionbiblioteket stöttade upp genom ett aktivt processtöd. 
Att det finns ett intresse för litteratur i länet, både av läsande och skapande. Vilket underlättade när 
den nytillsatta tjänsten som Utvecklare Litteraturen som konstform påbörjade arbetet med en 
kartläggning av litterära aktörer i Jönköpings län under hösten.
I maj månad avslutades projektet ”meröppna bibliotek i Jönköpings län” med en delningskonferens. 
Projektet fokuserade på gestaltning av miljö, bemötande och arbetssätt. Sju av 13 kommuner har något 
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bibliotek som har meröppet, i ytterligare två pågår planering.
Vid utgången av 2016 hade 11 av 13 kommuner aktuella biblioteksplaner, vilket ger en bra grund för 
fortsatta gemensam utveckling av biblioteksverksamheten i länet.
Regionbiblioteket deltog aktivt i Kvalitetsdialog och Kvalitetsdialog strategigrupp som genomförs i 
samarbete med Kungliga biblioteket, övriga regionala bibliotekverksamheter samt representanter från 
folkbibliotek i landet. Vid årsmötet valdes en folkbibliotekschef från Jönköpings län in som 
representant i Kvalitetsdialog strategigrupp.
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6. Har biblioteksverksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med andra 
aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Den regionala biblioteksverksamheten utgår i mångt och mycket från samarbeten/samverkan 
med andra aktörer. Främst länets kommuner, andra regionala bibliotekskolleger, samt en rad 
andra aktörer.  
Tillsammans med samtliga, en eller flera kommuner, driver eller stödjer regionbiblioteket 
kontinuerligt olika utvecklingsprocesser eller projekt.  Regionbiblioteket ser gärna att 
ytterligare aktörer, lokala eller regionala deltar när det är lämpligt och genererar ett mervärde.

Tillsammans med Barnhälsovårdens centrala utvecklingsteam, Region Jönköpings län, drivs 
utvecklingsarbetet Språklust. I styrgruppen ingår även en representant från Folkhälsa och 
sjukvård, Region Jönköpings län.
I samarbete med FoUrum, Region Jönköpings län, drivs projektet Letterbox Club Sverige vars 
målgrupp är barn med familjehemsplacering eller långvarigt försörjningsstöd.
Forum för skolbiblioteksutveckling, med fokus på kompetensutveckling drivs tillsammans 
med Mediacenter, Jönköpings län.
Kollegialt nätverkande, kompetensutvecklande eller samverkande sker med övriga regionala 
biblioteksverksamheter, framförallt från södra delen av landet. Författardagen i Hässleholm 
där även Författarcentrum Syd deltagit är ett exempel. 
Med regionens övriga bibliotek, sjukhusbibliotek, bibliotek på folkhögskolorna och  
naturbruksgymnasierna finns aktiva samarbeten och kontaktytor. 
MTM, Studieförbundet Vuxenskolan och regionbiblioteket arbetar tillsammans för att stödja 
och utveckla läsombudsverksamheten i länets kommuner.
Regionbibliotekets chef representerar regionen i styrelsen för Jönköpings läns 
bildningsförbund samt i styrgruppen för arbetet med den Regionala digitala agendan.
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Läs- och litteraturfrämjande verksamhet 

5. Sammanfatta den läs- och litteraturfrämjande verksamhet som bedrivits av aktörer som 
tilldelats statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Med läsfrämjande avses arbete för att få fler personer att ta del av litteratur, samt för de som redan tar del av 
litteratur att öka bredden och mängden av den litteratur de tar del av. Observera att insatser som syftar till att lära 
ut läshantverket inte ingår i Kulturrådets definition av läsfrämjande.

Litteraturfrämjande kan exempelvis vara att synliggöra litteratur och litterära upphovspersoner samt att stärka 
och gynna litteraturen som konstform. Exempel på aktiviteter är litterära evenemang, författarsamtal, 
poesiuppläsningar, litterära workshops och salonger men även informationsspridning och arbete för att stödja 
och förbättra förutsättningar för bokutgivning och verksamma litterära upphovspersoner.

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 
samt allas möjlighet till kulturupplevelser. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 
kulturpolitiska mål.

Läsfrämjande har utvecklats som ett fokusområde framförallt via framtagande och 
implementerande av den gemensamma läsfrämjandeplanen. Genom att arbetet med 
Litteraturen som konstform påbörjats och söker sina former kompletteras och förstärks det 
läsfrämjande på ett positivt och utvecklande sätt. Biblioteken är en betydelsefull aktör vars 
styrka ökar i samspel med andra aktörer. Inte minst när det gäller det egna skapandet.
Litteraturen som konstform, från augusti ett nytt utvecklingsområde, organisatoriskt placerad 
inom den regionala biblioteksverksamheten, med ett vidare anslag än utveckling riktad mot 
folkbiblioteken i länet. Arbetet startade med att kartlägga de verksamma litterära aktörerna i 
Jönköpings län. Syftet var att lyfta fram litteraturen som konstform och att föreslå 
utvecklingsprocesser för densamma. Kartläggningen skall vara klar och presenteras i början 
av 2017, för att ligga till grund för en handlingsplan inför det fortsatta arbetet.
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6. Har den läs- och litteraturfrämjande verksamheten haft mer omfattande 
samarbeten/samverkan med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom 
samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

SmåLit, Smålands litteraturfestival, genomfördes för första gången i februari 2016 genom ett 
samarbete mellan Hallpressen, Jönköpings kommun och Region Jönköpings län. En arena 
som direkt visade sig vara väntad på av både utställare, medverkande och besökare.
Alla bär på en historia – 20 berättelser om att vara ny i Sverige – en idé som via Jönköpings 
läns tidigare läsambassadör, författaren Torsten Bengtsson, utvecklades till ett projekt 
finansierat av regionbiblioteket. Flertalet av texterna kom till genom ett nära samarbete med 
etableringskursen på Värnamo folkhögskola.  Vilja förlag erbjöd sig att ta hela kostnaden för 
processen från manus till färdig bok. En bok som berör för sitt mod, engagemang och starka 
tro på framtiden.
Tillsammans med Författarcentrum Syd, Författarförbundets fackbokssektion, Nässjö 
kommun Sörängen folkhögskola och Vuxenskolan Nässjö, genomfördes Fackbokens dag 
under våren. En något annorlunda dag ur ett läsfrämjandeperspektiv eftersom det var 
fackboken, sakprosan, som var i centrum.
Genom samarbete med Smålands musik och teater och deras uppsättning av Katitzi uppstod 
ett viktigt tillfälle att belysa nationella minoritetsspråk och en texts förvandling till dramatisk 
gestaltning. Resultatet blev ett kompetensutvecklingstillfälle för bibliotekspersonal i 
Jönköpings län.
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Konst- och kulturfrämjande verksamhet 

5. Sammanfatta den konst- och kulturfrämjande verksamhet som bedrivits av aktörer som 
tilldelats statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Svaret bör kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet och konstnärlig förnyelse 
samt allas möjlighet att delta i kulturlivet. Där så är relevant bör svaret även kopplas till övriga nationella 
kulturpolitiska mål.

Bild och form (kultur och utveckling)
För att skapa förutsättningar för en bra utveckling av bild- och formområdet i länet och för att 
upprätthålla den nödvändiga kritiska massan kring bildkonsten bör regionen sträva efter att 
utveckla och stärka samverkan mellan konstaktörerna i länet men också, och inte minst, 
stimulera och vidareutveckla kontakter och samarbeten interregionalt, nationellt och 
internationellt. Några av våra satsningar: ART TALKS (samtal, presentationer, diskussioner 
och seminarier kring konsten och konstnärssamtal som arrangeras i samarbete med 
konstaktörer, föreningar och konstinstitutioner m.fl.), SIDE SHOW (interkommunal 
samtidskonstsatsning), Konst>Razzia (nätverk för skolungdomar inom bild och form), 
interregionala satsningar via projektet Nya Småland samt med stöd till Artist-in-residence 
program, utställningsprojekt samt utdelning av stipendier.

Dans (kultur och utveckling)
Under 2016 har dansverksamheten stabiliserats och påbörjat ett flertal projekt och långsiktiga 
initiativ kopplade till de prioriterade målsättningarna i regional kulturplan. Samverkan och 
samarbeten med kommunala, regionala, nationella kontakter och fria utövare har byggts upp 
och stärkts under året.
Prioriterade målsättningar ur Regional kulturplan 2015-2017
• Utveckla dansens infrastruktur i länet
• Bredda intresset för danskonsten
• Stärka danskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform
• Skapa utvecklingsmöjligheter för professionella utövare i länet
• Ge fler möjligheter att uppleva dans som scenkonst
• Öka medvetenhet och kunskap om danskonsten
• Regionala strategier och handlingsprogram för danskonstens utveckling i länet.

Riksteatern Jönköpings län
Riksteatern Jönköpings läns kärnverksamhet är att främja all scenkonst i länet, för att 
säkerställa ett brett utbud av kvalitativ scenkonst och utveckling. Vi arbetar tillsammans med 
civilsamhälle, institutioner, regionen och kommunerna.
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6. Har de konst och kulturfrämjande verksamheterna haft mer omfattande 
samarbeten/samverkan med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom 
samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Bild och form (kultur och utveckling)
Via samarbeten kring utställningar med: Jönköpings länsmuseum, Nässjö konsthall, Gislaveds 
konsthall, Vetlanda museum, Eksjö museum, Värnamo folkhögskola, Fristadsförfattaren, 
Gränna Museum Polar Center, Österängens konsthall, Jönköpings konsthall m.fl. 
Interregionalt samarbete med regionerna i Kronoberg och Kalmar, Kalmar konstmuseum, 
Växjö konsthall, Vandalorum, Kulturparken Småland, och med Linnéuniversitet. (NEW 
SMÅLAND). Samarbeten med skolor: Gislaveds gymnasium, Brinellgymnasiet, Fotoskolan 
samt Bild- och Textilskolan vid Mullsjö folkhögskola, Textilakademin och Konst & form, 
Värnamo Folkhögskola, June folkhögskola, Eksjö gymnasium, Estetiska programmet, 
Animation, Ljud och Bildskolan, Estetik och Media, Bild och Formgivning Per 
Brahegymnasiet Estetiska programmet, Bild och Form, Mullsjö folkhögskola Konst och 
formlinjen och Göteborgs konstskola (Konst>Razzia). Samarbeten kring Artist-in-residence 
med Vandalorum och Kultivera.

Dans (kultur och utveckling)
Omfattande samarabete och samverkan har bland annat skett i projekten DANSResearch, 
JKPG Dance festival, DANSWork, Skapa Dans – beskrivningar finns under tidigare frågor.  

Riksteatern Jönköpings län
Projektet Inspiration Scenkonst gjordes tillsammans med Region Jönköpings län. Vi har 
inspirerat befintliga arrangörer till att bredda sitt utbud och det har bildats en grupp unga 
arrangörer där vi sökt för ett nytt projekt för att fortsätta arbetet med dem.
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Regional enskild arkivverksamhet 

5. Sammanfatta den regionala enskilda arkivverksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Svaret bör beskriva verksamhetens arbete för att främja bevarande, tillhandahållande och levandegörande av det 
dokumentära kulturarvet samt allas möjlighet till bildning och kulturupplevelser. Svaret bör även beskriva 
verksamhetens utveckling av kvalitet och där så är relevant kopplas till övriga nationella kulturpolitiska mål.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Arkivets uppgift är att insamla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkivalier från 
organisationer av folkrörelsekaraktär i Jönköpings län. Verksamhetsområdet är Jönköpings 
län. Under året har arkivmaterial inkommit från ungefär 250 föreningar. Av de inkomna 
arkiven har ett drygt 100-tal ordnats och förtecknats, samt registrerats i databas.
Folkrörelsearkivets bestånd finns till större delen tillgängligt via Nationella arkivdatabasen 
(NAD) och arkivets hemsida.
Förbättringar i både arkivlokaler och arbetslokaler har gjorts. 
Under året har vi haft närmare 1000 besök, forskare och allmänhet, drygt 1300 besökare till 
våra arrangemang ytterligare nästan 1000 besökare på våra utställningar och närmare 7000 
besökare på vår hemsida. 
Arkivet har hjälpt studenter med uppsatser, journalister med material till artiklar och program 
och författare med uppgifter och bilder till publikationer.
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6. Har den regionala enskilda arkivverksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan 
med andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Jönköpings läns folkrörelsearkiv
Forskarsalen i Arkivhuset bemannas av personal från främst Stadsarkivet, men även 
Folkrörelsearkivet och Jönköpings läns museum. Ett samarbete som fungerar bra.
Folkrörelsearkivet har även i samarbete med Jönköpings läns museum och Jönköpings 
Stadsarkiv utarbetat en gemensam arkivinformation som riktar sig till gymnasieelever, samt 
även förberett frågor och material för främst gymnasieelever.
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Filmkulturell verksamhet 

5. Sammanfatta den filmkulturella verksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats statliga 
medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Svaret bör beskriva utveckling av verksamhetens kvalitet, gärna inom områden som pedagogik, visningsfrågor 
och produktion samt nya medier. Om så är relevant bör även verksamheten kopplas till det nationella 
kulturpolitiska målet om konstnärlig förnyelse och övriga nationella kulturpolitiska mål.

Film (kultur och utveckling)
Under 2016 har vi som tidigare år prioriterat den filmpedagogiska verksamheten riktat med 
insatser mot länets skolor. Cirka 1 500 elever har deltagit med sina pedagoger. Stöd till 
filmare för att stimulera berättelser med koppling till Jönköpings län har skett inom ramen för 
tillgängliga filmstöd. Den årliga Tellusfestivalen riktar sig mot filmares filmproduktioner i 
hela Småland. Vi arrangerade även filmtävlingen Noomaraton, tävlingen där man gör film på 
tid och givet tema. Noomaraton och Tellus sker i samarbete med Reaktor Sydost. På 
Novemberfestivalen (SM i Film) deltog två filmproduktioner producerade i länet. Vi har även 
arrangerat filmvisningar för filmare på länets biografer, arrangerat filmworkshop på HVB-
hem samt filmvisningar med samtal för nyanlända ungdomar. 

I oktober arrangerades BUFF på turné i samarbete med BUFF, Jönköpings kommun, Kultur 
och Fritid och SF Bio. Syftet med projektet var att bredda barns och ungdomars bild av vad 
film är både vad gäller konstnärligt uttryck och tematiskt innehåll och att ge de yngre 
länsinvånarna en möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet.
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6. Har den filmkulturella verksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med andra 
aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Film (kultur och utveckling)
Samverkan och samarbete med

Jönköpings kommun Kultur och fritid:
Skolbiovisningar för alla åldrar
Visning av nya filmares filmer på biograf 
Seminariedagar för pedagoger, lärare och bibliotekarier 
BUFFs filmfestival.
Filmvisningar för nyanlända med samtal

Värnamo Kommun:
Utveckling av skolbioverksamhet.

Mullsjö Kommun:
Bildande av en filmklubb för barn och unga med samtal.

Reaktor sydost och Bilda:
Filmriket
Samverkan i Tellus och Noomaraton, Filmfestivaler

Trollywood Animationsfestival:
Animationsfestival för filmare, utbildare och näringsliv. Vårt bidrag i samrabetet är att vi tar 
in kompetensen som finns i vårt län och arrangerar föreläsning samt ett pedagogiskt 
workshop.  Detta ger festivalens en större tyngd och kvalité som främjar 
animationsutvecklingen inte bara i vårt län utan även i landet
Att samverka ger mer tyngd i de olika arrangemangen samt att vi kan hålla ner kostnader.
Tillsammans med Jönköpings kommun har vi lyckats med att skapa bra visningar för barn och 
unga med samtal. Erfarenheterna gör att vi blir duktigare på att arrangera och tar med oss 
detta och erbjuder andra kommuner samma upplägg..
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Hemslöjdsfrämjande verksamhet 

5. Sammanfatta den hemslöjdsfrämjande verksamhet som bedrivits av aktörer som tilldelats 
statliga medel inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Om så är relevant bör verksamheten kopplas till de nationella kulturpolitiska målen om främjande av kvalitet, 
konstnärlig förnyelse, ett levande kulturarv, allas möjlighet till bildning och övriga nationella kulturpolitiska 
mål.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Utvecklarna inom hemslöjdsområdet arbetar med handgjort skapande i alla dess former, på 
alla plan och alla sätt i hela länet. De arbetar strategiskt, kunskapsbildande och främjande, för 
att utveckla verksamheten, såväl som hela kulturområdet och ständigt lyfta det handgjorda 
skapandets olika värden, egenskaper och möjligheter för individ och samhälle.
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6. Har den hemslöjdsfrämjande verksamheten haft mer omfattande samarbeten/samverkan med 
andra aktörer? Med vilka? Vad har uppnåtts genom samarbetet/samverkan?

Andra aktörer kan vara andra kulturaktörer i det egna länet, kulturaktörer i andra län, det fria kulturlivet, 
civilsamhällets organisationer eller verksamheter inom andra områden.

Hemslöjd (kultur och utveckling)
Jönköpings läns hemslöjdsförbund är den primära kanalen till civilsamhället inom 
hemslöjdsområdet.
I samarbete med Jönköpings läns museum fortgår flera publika aktiviteter, bland annat via 
RUM 203.
Via Virserums konsthall och hemslöjdskollegor i landet når man utanför länets gränser med 
exempelvis utställningar, processer och projekt.
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Övrig information och synpunkter
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Månadsrapport ANA - Maj 2017
1 1 2 0 av 4 Mätetal

Mätetal Resultat Målvärde Analys

 RJL
Avtalstrohet inköp

74% 90% Fortfarande en bit kvar till måluppfyllelse, 
förbättringsarbete pågår i samtliga 
verksamheter.

 RJL
Medarbetarsamtal
Registrerade 
medarbetarsamtal i Heroma 
i förhållande till antal 
anställda i genomsnitt 
senaste 15 månaderna. 

75% 90% Utredning pågår, vissa verksamheter saknar 
helt registrerade samtal.

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

2,6% 3,2% Verksamhetsområdet Utbildning och kultur har 
fortsatt ett av de lägsta sjukfrånvarotalen i 
regionen.

 RJL
Finansiellt resultat 
(organisation)
Ackumulerad 
budgetavvikelse 
tusentalskronor

886 tkr 0 Utbildning och kultur
Nettoresultatet är positivt för perioden. Det är 
fortsatt folkhögskolorna och kultur och 
utveckling som redovisar positivt resultat på 
ca 2,1 mnkr. Det positiva resultatet beror på 
utökat statligt bidrag för etableringskursen 
genom fler erhållna veckor. Smålands Musik 
och Teater och bidragsverksamheten har 
underskott på 0,9. Intäkter som inte når budget 
är främsta orsaken till underskottet.
 

Resultat utanför Verksamhetsområdet Utbildning och kultur

(Projektmedel, bidrag till ungdomsorg, verksamhetsbidrag, nämndens egna kostnader)   + 519 tkr

Totalt resultat för nämndens hela ansvarsområde + 1 405 tkr
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Plats: Kulturhuset Spira, Bernts loge

§92 Verksamhetsberättelse 2016 Sörängens 
folkhögskola
Diarienummer: RJL 2017/1612

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden att godkänna

 verksamhetsberättelse 2016 för Sörängens folkhögskola.

Sammanfattning 
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen 
ska årsredovisning årligen upprättas och sändas till 
Folkbildningsrådet. Den ekonomiska redovisningen ska omfatta 
resultaträkning. Av årsredovisningen ska tydligt framgå hur 
mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från folkbildningsrådet 
och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga 
medel ska också redovisas.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-05-29
 Verksamhetsberättelse 2016 Sörängens folkhögskola

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2017-05-29 RJL 2017/1612

Regionledningskontoret
Lars Johansson

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Verksamhetsberättelse 2016 Sörängens 
folkhögskola

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet godkänner

 verksamhetsberättelse 2016 för Sörängens folkhögskola.

Sammanfattning
Enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen ska 
årsredovisning årligen upprättas och sändas till Folkbildningsrådet. Den 
ekonomiska redovisningen ska omfatta resultaträkning. Av årsredovisningen ska 
tydligt framgå hur mycket folkhögskolan erhållit i statsbidrag från 
folkbildningsrådet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och 
Myndigheten för yrkeshögskolan. Eventuella övriga statliga medel ska också 
redovisas.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2016 Sörängens folkhögskola

Beslutet skickas till
Sörängens folkhögskola
Utbildning och kultur- Stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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Sörängens folkhögskola – Verksamhetsberättelse för år 2016

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. Sörängens 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 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 
Erazim Tomas 
Eriksson Per 
Gustafsson Anders
Heinpalu Jon 
Jansson Martina 
Karlsson Lennart 
Lindahl Mari 
Lusth Gun 
Magnusson Jonas
Samuelsson Monica
Stark Annki
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Föredragande

Lars Johansson,  direktör utbildning och kultur

Lokala Samverkansgruppen
Henrik Bjarnbäck, rektor, ordf. 
SFHL-Lf Lena Feldin 
Kommunal Ann-Catrin Andersson
Vision Anneli Pettersson (även huvudskyddsombud)

Samverkansgruppen U o K
Fjodor Eklund, SFHL-Lf, lärare

Miljöombud
Kenneth Gunnarsson, vaktmästare

Verksamhetsberättelse

Det stora arbetet att renovera och handikappanpassa vårt största skolhus med start 2016 har 
varit ett viktigt arbete. Det kommer öppna upp möjligheten att ta emot elever med 
rörelsehinder på ett bra sätt till hösten 2017.

Sörängens folkhögskola har haft en mycket stor deltagarnöjdhet och bra med sökande per 
studieplats. Det senare har dock visat sig vara direkt nödvändigt då många söker 
utbildningsplats på flera skolor. De särskilda kurserna med kulturinriktning har varit något 
svårare att fylla. 

Sörängens folkhögskola har fortsatt arbetet med att stärka kulturprofilen. De två lärare som tar 
extra ansvar för kulturen har ännu tydligare arbetat med deltagarinflytande. Det handlar om 
våra kulturaktiviteter som gäller samtliga deltagare och är schemabrytande men också att 
tydligare lyfta profilen på hela skolan. I samband med att vi satsat särskilt på kulturen har vi 
under 2015 startat ett Kulturråd med majoritet delatagare för att jobba med kulturinslagen på 
skolan. Ett av de återkommande inslagen har varit Kulturlunch. Där har vi bjudit in även 
allmänheten att komma och uppleva den schemabrytande aktiviteten. Det har varit 
författarbesök, konserter etc. Kulturlunchen börjar nu att etablera sig på ett fint sätt.

Vi startade upp olika klubbar från augusti 2015 och arbetet med det fortsatte under 2016. Det 
handlade om aktiviteter som ligger utanför den ordinarie undervisningen och som var 
tillgängliga för samtliga deltagare. I utvärderingen av dessa framkom att deltagare och 
personal unisont ville fortsätta med och utveckla dessa klubbar och att de har haft en rad 
positiva effekter för hela skolans sammanhållning och för ett gemensamt synsätt. Nästa läsår 
kommer utbildningsövergripande klubbar återigen att erbjudas. Skoltidningen har utvecklats 
och är nu en självklar del av skolan och var under 2016 ännu mer deltagarstyrd.

Projekten för läsfrämjande som startade 2015 fortsatte under 2016. Vi köpte återigen in en 
bok till samtlig personal och alla deltagare. Tanken var att uppmuntra läsandet och att ha en 
gemensam aktivitet där alla var delaktiga och kunde vara med och diskutera. Sedan valde de 
olika utbildningarna att jobba med boken på olika sätt. De olika estetiska utbildningarnas 
arbete tillsammans med författarna resulterade i en mycket uppskattad utställning i Nässjös 
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konsthall vårterminen 2015 och även 2016. Under utställningsveckan kom sedan bokens 
författare och föreläste om boken och svarade på frågor. När det var gjort presenterade skolan 
elevernas utställning för författaren på plats i konsthallen vilket var enormt uppskattat. 
Bokprojektet kommer att utvecklas och fortsätta och nytt för 2016 var att även allmän kurs 
bidrog med material till utställningen. 

Sörängens folkhögskola har fortsatt sitt internationella arbete. Detta främst genom 
utbildningen i Global rättvisa. Den utbildningen gör sitt sista läsår på skolan. Det som blir 
nytt och förbereddes under 2016 är i stället en halvtidskurs för foto som görs på distans.

Slutligen fortsätter arbetet med att skapa ett tydligt kvalitets- och utvecklingsarbete som utgår 
från våra utbildningar. Samtliga utbildningar utvärderar och följer upp utifrån sina unika 
förutsättningar. Dessutom görs en mer generell utvärdering i samband med båda 
terminsavslutningarna. 

Samlad verksamhet

Antal genomförda kurser och deltagarveckor
På Sörängens folkhögskola har under 2016 genomförts allmän kurs, 7 särskilda kurser, inga 
korta kurser samt 1 SMF-kurs. Antalet genomförda deltagarveckor har varit 6043 
deltagarveckor. Sörängens folkhögskola har av folkbildningsrådet beviljats 5685 
deltagarveckor. 

Kursernas huvudsakliga innehåll

Allmän kurs 
Allmän kurs syftar till att ge människor en chans att läsa in eller komplettera sina 
gymnasiebehörigheter och samtidigt utvecklas inom ett specialområde. På Sörängens 
folkhögskola kan man välja bland tre olika profiler samt många behörighetsgivande kurser. Vi 
har dessutom en filial i Jönköping där deltagarna också läser allmän kurs. Efter studierna 
erhålls ett studieomdöme som används vid ansökan till högskola i särskild kvotgrupp.

På allmän kurs läggs de största resurserna på att de studerande ska klara av sina 
behörighetsämnen och få sin allmänna högskolebehörighet. Vi försöker ha små grupper och 
låta eleverna jobba utifrån sina förutsättningar. Vid uppstarten på hösten görs individuella 
studieplaner till alla studerande tillsammans med SYV. Dessa diskuteras vid enskilda samtal 
och ändras vid behov. Profilerna som erbjudits är humaniora, naturvetenskap och 
naturvetenskapligt basår. Det sistnämnda gör att vi även kan ge särskild behörighet för högre 
studier vilket är viktigt för regionen.

Särskild kurs – Global rättvisa
Globallinjen, en utbildning med praktik i Latinamerika. Sörängens folkhögskola anordnar 
tillsammans med Latinamerikagrupperna kursen ”Global rättvisa” med fem månaders praktik 
i Argentina, Ecuador och Paraguay. Kursen innehåller utbildning i Latinamerikakunskap, 
globala rättvisefrågor, folkbildning, skrivande, foto, spanska och miljö samt 
informationsarbete och praktik i Sverige och Sydamerika.
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Särskild kurs - Författarutbildningen
Författarlinjen är en bred grundkurs där deltagarna får möta flera professionella författare som 
är experter inom sina olika uttrycksformer. Undervisningen i lagd i kortare block, så att man 
arbetar med en uttrycksform i taget: prosa, lyrik, journalistiskt skrivande och drama. Inom 
dessa block ryms skrivande av roman, novell, deckare, kåseri, poesi, prosalyrik, barnbok, 
reportage och manus för TV, film och scen.

Särskild kurs – Skrivarlinje på distans
Under ledning av pedagoger och författare ökar deltagarna sin litterära medvetenhet, 
utvecklar det egna skrivandet och hittar och fördjupar sin personliga stil. Arbetet är nätbaserat 
och bygger på konstruktiv respons i mindre grupper via plattformen First Class. 
Undervisningen har deadlines enligt rullande schema med handledd respons i grupp och 
enskilt. Läsningen av texterna är utbildningens grund. Den ger inspiration och träning i att se 
utvecklingsmöjligheter i egna och andras texter.

Särskild kurs – Keramik 
Keramiklinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till deltagare som vill få en 
grundläggande keramisk utbildning som ger en god grund för fortsatta studier, eget 
konstnärskap eller arbete inom det keramiska området. Den huvudsakliga inriktningen är 
brukskeramik och stor vikt läggs vid hantverket.
I utbildningen får deltagaren förutom materialkännedom kunskaper i drejning och andra sätt 
att formge leran. De får lära dig olika typer av bränningar samt glasyr- och dekortekniker. 
Linjen ger deltagarna även möjlighet att prova på att fusa och slumpa glas. Teckning, kroki, 
skissteknik och konsthistoria kan, efter eget önskemål, vara integrerade delar i kursen.

Särskild kurs – Estet bild
Estetlinjen på Sörängens folkhögskola vänder sig till dig som söker grundläggande kunskaper 
i bild och form samt vill fördjupa dig i ditt eget skapande. Estetlinjen uppfyller kraven på 
ettårig förberedande kurs för bildlärarutbildning samt andra utbildningar inom det estetiska 
området. 
Estetlinjen passar även dig som under ett år vill odla din kreativitet och pröva olika 
konstnärliga uttrycksformer som: figurteckning, måleri, foto, illustration, keramik, grafik, 
konsthistoria, grafisk formgivning och animation. Vi ger även möjligheten att läsa ett andra 
år.

Särskild kurs – Animation
Animationsutbildningen är en ettårig grundutbildning i klassisk animation med betoning på 
analoga tekniker, konstnärlig gestaltning och berättande. Under kursen får deltagarna 
grundläggande kunskaper i animation - rörelsens konst. Detta sker genom studier av rörelsen 
och dess betydelse för att levandegöra teckningar och döda ting. Stor vikt läggs även på 
berättelsen där teori varvas med praktik för att du ska lära dig att uttrycka dig och berätta med 
animation. Vi ger även möjligheten att läsa ett andra år.

Särskild kurs - Foto
Sörängens folkhögskolans fotolinje är en bred fotoutbildning med både digital och analog 
inriktning. Huvuddelen av undervisningen sker i digital miljö där du bland annat får lära dig 
bildhantering i Photoshop och Lightroom, iscensätta egna idéer i en professionell fotostudio, 
genomföra dokumentära bildprojekt samt få en ökad förståelse för modern 
bildkommunikation. Vi lägger stor vikt vid praktiska övningar och levande diskussioner. 
Exempel på teoretiska kursmoment är fotohistoria, bildanalys, samtidsfotografi och 
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fotografisk etik. I utbildningen ingår även att lära sig det analoga mörkrumsarbetet från 
grunden. Skolan lånar ut en analog kamera till varje elev, och det finns goda möjligheter att 
fördjupa sig i traditionella fototekniker. Vi har även digitala kameror att låna ut för de som 
inte har en egen.
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Deltagar- och kursstatistik 
VT -16 Antal Ålder Utbildningsnivå
Kurs deltagare kvinnor <18 18-24 25-29 30-45 46-60 >60 1 2 3 4 5 6 Funk ned Utl bakg Delt v.
Allmän 1 hum 14 6 13 1 2 10 1 1 8 7 294
A Natur Basår 11 5 7 1 3 2 9 1 231
Allm Jkp 100% 29 9 16 7 4 1 2 22 3 1 3 10 609
Allm Jkp 75% 5 4 4 1 1 5 2 78,75
Allm Jkp 50% 6 4 4 2 4 1 3 1 63
Allmän total 65 28 0 44 8 11 1 0 1 4 43 2 13 1 15 20 1275,8
Författare 12 11 9 3 3 9 2 252
SPD 18 17 2 3 7 5 1 1 4 5 8 2 378
Animation 11 6 8 3 11 2 1 231
Keramik 11 9 6 1 1 2 1 1 2 8 2 231
Estet 12 7 10 2 2 10 5 2 252
Foto 12 7 10 1 1 3 1 8 5 1 252
Global 11 9 6 5 1 2 8 231
Totalt VT-16 152 94 0 95 26 19 8 3 1 5 53 9 66 17 33 24 3102,8

HT -16 Antal Ålder Utbildningsnivå
Kurs deltagare kvinnor <18 18-24 25-29 30-45 46-60 >60 1 2 3 4 5 6 Funk ned Utl bakg Delt v.
Allmän 1 Hum 23 9 22 1 3 8 414
Basår 13 8 9 3 1 13 234
Allm Jkp 100% 35 15 29 1 3 2 10 5 18 2 2 20 630
Allm Jkp 75% 4 2 3 1 1 3 1 54
Allm Jkp 50% 3 1 1 1 1 3 2 27
Allm  jkp 25% 1 1 1 1 1 4,5
Allm j gr 100% 2 1 2 1 1 2 36
Allmän total 81 37 67 4 7 2 1 11 6 25 16 0 5 34 1399,5
Författare 12 8 7 1 2 2 3 8 1 4 216
SPD 25 18 4 13 1 4 3 2 4 12 6 2 425
Animation 11 8 10 1 1 9 1 198
Keramik 9 8 4 2 2 1 1 7 1 1 162
Estet 13 9 7 3 2 1 1 2 10 4 234
Foto 10 7 1 5 3 1 1 2 1 4 2 2 180
Global 7 6 5 2 3 4 1 126
Totalt HT-16 168 101 1 109 29 14 7 8 11 9 36 4 69 15 19 34 2940,5

Totalt -16 SMF Antal Ålder Utbildningsnivå
Kurs deltagare kvinnor <18 18-24 25-29 30-45 46-60 >60 1 2 3 4 5 6 Funk ned Utl bakg Delt v.
SMF 17 10 2 15 4 2 2 232
SMF över 25 0 0 0
SMF Totalt 17 10 2 15 0 0 0 0 0 4 0 2 2 0 0 0 232

Totalt hela -16 Antal Ålder Utbildningsnivå
Termin deltagare kvinnor <18 18-24 25-29 30-45 46-60 >60 1 2 3 4 5 6 Funk ned Utl bakg Delt v.
VT 152 94 95 26 19 8 3 1 5 53 9 66 17 33 24 3103
HT 168 101 1 109 29 14 7 8 11 9 36 4 69 15 19 34 2940
VT & HT Totalt 320 195 1 204 55 33 15 11 12 14 89 13 135 32 52 58 6043
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Profileringsarbete
Sörängens folkhögskola har steg för steg stärkt sin kulturprofil. Numera finns två lärare som 
tar extra ansvar för kulturen och de har besökt andra skolor med liknande profil. Det handlar 
om våra kulturaktiviteter som gäller samtliga deltagare och är schemabrytande men också att 
tydligare lyfta profilen på hela skolan. Vi startade upp olika klubbar från augusti 2014 och vi 
fortsätter det arbetet även framöver. Det handlade om aktiviteter som ligger utanför den 
ordinarie undervisningen och som var tillgängliga för samtliga deltagare. Exempel på klubbar 
är: fotoklubb, teckningsklubb, keramikklubb, filmklubb och skoltidningen. Skolan 
uppmanade även eleverna att starta upp andra aktiviteter. I utvärderingen av dessa framkom 
att deltagare och personal unisont ville fortsätta med och utveckla dessa klubbar och att de har 
haft en rad positiva effekter för hela skolans sammanhållning och för ett gemensamt synsätt. 
Nästa läsår kommer utbildningsövergripande klubbar återigen att erbjudas. Arbetet med 
Kulturrådet, där deltagarna får vara med och jobba för en bra kulturprofil på skolan fördjupas 
och utvecklas med än större deltagarinflytande. 

Ett stort arbete har gjorts på hemsida och sociala medier för att visa vår kulturprofil på ett 
tydligt sätt. Samtliga deltagare har också fått prova på våra olika utbildningar med estetisk 
profil. 

Ekonomisk redovisning

SÖRÄNGENS FOLKHÖGSKOLA 
2016

KOSTNADSSLAG BUDGET BOKSLUT
   
Personalkostn. Inkl soc avg -14 541 -14 330
44,13%   
   
Övriga personalkostnader 0 -212
   
Externa kostnader kto grupp 5-8 -6 391 -6 541
inkl avskrivningar   
   
Finansiellt mål 0 0
   
Internhyra inkl värme och el -3 976 -4 172
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Övriga interna kostnader -4 128 -4 111
   
SUMMA KOSTNADER -29 036 -29 366
   
   
Regionbidrag 9 476 9 476
   
Statsbidrag 10 705 10 795
   
Utomlänsintäkter 980 1 016
   
Elevintäkter (kost, logi, mm) 2 953 2 730
   
Övriga bidrag och intäkter 4 922 5 472
   
SUMMA INTÄKTER 29 036 29 489
   
NETTO 0 123

Statsbidrag för Sörängens 
folkhögskola 2016 (reglerat i början 
av 2017)
Bas                                                      680 000
Utveckling och profil                        300 000
Volymbidrag                                   8 868 600
Extraplatser                                                    0
Språkschablon                                    121 000
Språkschablon extraplatser                         0
Förstärkningsbidrag                          931 300
Totalt                                              10 900 900

Skälet till differensen mellan intäkterna för 
stasbidrag ovan är att den första redovisningen är 
på belopp utbetalat 2016 och i siffrorna ovan är 
slutregleringen med som sker i början av 2017.
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Grundvillkoren för statsbidragsberättigad verksamhet

Verksamhetsplan 2017
Sörängens 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.

Kundperspektiv
Styrkort 2017
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde
Ett attraktivt och framtidsinriktat 
utbildningsutbud med hög kvalitet, 
anpassat efter befolkningens och 

Behovsanalyser som ger 
underlag för utbildningarnas 
dimensionering och inriktning

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

≥2,0
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Styrkort 2017
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde
arbetsmarknadens behov Andel nöjda deltagare - 

könsuppdelas 
(kvinnor/män/övriga)

≥80%

 

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde
Öka andelen deltagare som är nöjda med tillgången på datorer Andel deltagare som ger 

minst betyg 3 av 5 på 
enkätfrågan

≥60%

Öka andelen deltagare som är nöjda med skolans digitala nätverk Andel deltagare som ger 
minst betyg 3 av 5 på 
enkätfrågan

≥60%

   

Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde
   
   
   

 

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

Resultat - vad ska 
aktiviteten ge?

Mål - vilket mål ska 
resultatet stödja?

Klardatum Ansvarig

     
     

Öka andelen deltagare 
som är nöjda med 
tillgången på datorer

Se aktiviteter avseende 
digitalisering 
under processperspektivet

Se aktiviteter avseende 
digitalisering 
under processperspektivet

2017-06-31 Henrik 
Bjarnbäck

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%

Kostnadseffektiv 
upphandling

Rätt beteende Avtalstrohet inköp ≥90%

Hållbar miljöutveckling    
    
    
 

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde
   
   
   

Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde
Utveckla skolans digitalisering för att möta krav från deltagare, 
Folkbildningsrådet och anställda. Målet stöds av Regional digital 
agenda för Jönköpings län.

Antal aktiviteter som genomförts 
under året för att stödja 
inriktningsmålet

≥3
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Styrkort 2017
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde
   

 

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

aktiviteten ge?
Mål - vilket mål 
ska resultatet 
stödja?

Klardatum Ansvarig

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 inom 
Risk, säkerhet och miljö (fd LG2)

Checklista genomförd, status 
uppdaterad, kommenterad och 
signerad

   

Resultatuppföljning Miljö (tertial 3) Resultatuppföljning ifylld Hållbar 
miljöutveckling

  

Hårdvara. Utvärdera de olika 
utbildningarnas behov samt köpa in 
och implementera ny utrustning.

Ökning av utbildningarnas 
kvalitet och attraktivitet samt 
anpassning av skolan för att 
möta samhällets krav.

Inriktningsmål: 
Utveckla skolans 
digitalisering

2017-12-31 Henrik 
Bjarnbäck

Mjukvara. Utvärdera de olika 
utbildningarnas behov samt köpa in 
och implementera ny utrustning.

Ökning av utbildningarnas 
kvalitet och attraktivitet samt 
anpassning av skolan för att 
möta samhällets krav.

Inriktningsmål: 
Utveckla skolans 
digitalisering

2017-12-31 Henrik 
Bjarnbäck

Kompetensutveckling. Utbilda 
personal i den utrustning och de 
program som är relevanta för den 
enskildes undervisning.

En modernare undervisning. Inriktningsmål: 
Utveckla skolans 
digitalisering

2017-12-31 Henrik 
Bjarnbäck

Medarbetarperspektiv
Styrkort 2017
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde

Andel medarbetarsamtal ≥90 procent
Andel med dokumenterad 
kompetensutvecklingsplan

≥90 procent
Delaktiga, kompetenta och 
friska medarbetare

Attraktiv arbetsplats

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

 

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde
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Styrkort 2017
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde
Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde
Stärka samarbete, kompetens och vi-känsla Antal studiedagar per år ≤2
   
   

 

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

aktiviteten ge?
Mål - vilket mål ska 
resultatet stödja?

Klardatum Ansvarig

     
     
Införa studiedagar med tema kring 
samarbete, kompetens och vi-känsla för 
all personal

Bättre arbetsmiljö Stärka samarbete, 
kompetens och vi-
känsla

2017-12-31 Henrik 
Bjarnbäck

Ekonomiperspektivet
Styrkort 2017
Strategiskt mål Framgångsfaktor Mått Målvärde

Organisationsutveckling för 
ökad produktion och effektivitet

Verksamheten ska 
kännetecknas av en god 
hushållning av resurser på såväl 
kort som lång sikt

Kunskap om prestations- och 
kostnadsutfall

Ekonomi i 
balans

Nettokostnaden per 
verksamhetsområde ska inte 
överstiga budget

 

Verksamhetsmål - mätbara Mått Målvärde
   
   
   

Verksamhetsmål - inriktning Mått Målvärde
Få bättre kontroll på skolans livsmedelskostnader Antal 

aktiviteter
≥2

   
   

 

 

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

Resultat - vad ska 
aktiviteten ge?

Mål - vilket mål ska 
resultatet stödja?

Klardatum Ansvarig

     
     
Ta fram ett verktyg för att mäta 
utvecklingen av skolans 
livsmedelskostnader

Öka medvetenhet och 
förståelse

Få bättre kontroll på 
skolans 
livsmedelskostnader

2017-12-31 Henrik 
Bjarnbäck

Skapa jämförelser med 
liknanade verksamheter 
avseende livsmedelskostnader

Skapa en referenspunkt 
för bedömning av vårt 
utfall, lära av goda 
exempel

Få bättre kontroll på 
skolans 
livsmedelskostnader

2017-12-31 Henrik 
Bjarnbäck
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Förnyelseperspektivet
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

 

Redovisning av kvalitetsarbetet
Kvalitetsarbetet på Sörängens 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 landstingsledningen. 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 landstinget 
som huvudman intresserar sig för, det som folkbildningsrådet kräver och det som vi själva vill 
uppmärksamma. Inte så sällan sammanfaller dessa bitar. Vår stora deltagarenkät som 
genomförs två gånger om året är ett viktigt kvalitets- och utvecklingsinstrument. 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. 

 SYV-nätverk (studie- och yrkesvägledare)
 Olika rektorsnätverk (landstingsskolor i landet, länets skolor, 

rektorsfortbildningsgrupp)

Utöver detta så finns ett aktivt utvecklingsarbete som utgår från skolans arbetslag.
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Kundperspektiv
Uppföljning styrkort 2016
Mått - 
övergripande

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

M
aj

Ju
n

Ju
l

Au
g

Se
p

Ok
t

No
v

Dec Målvärd
e

Stat
us

(ack)

Progn
os-

värde

Statu
s

progn
os

Ansva
rig

Antal sökande 
per 
utbildningsplats

           2,8

460 
totalt 
på 
165 
plats
er

≥2,0 
sökande 
per 
utbildnings
plats

   

 - varav kvinnor            279      
 - varav män            181      
Andel nöjda 
elever

     95
%

     97% ≥80 
procent

   

 - andel nöjda 
elever/kvinnor

     98
%

     95%      

 - andel nöjda 
elever/män

     88
%

     100
%

     

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:

Utvärdering VT2016
 
Totalt (73st svar) 3 eller högre = 95%, 4 eller högre = 81%
 
Män (24st) 88% 3 eller högre, 79% 4 eller högre
 
Kvinnor (45st) 98% 3 eller högre, 80% 4 eller högre
 
Övriga (4st)100% 3 eller högre, 100% 4 eller högre
 
Utvärdering Ht16
Totalt (68st svar)3 eller högre = 97% , 4 eller högre = 88%
 
Män (25st) 100% 3 eller högre, 88% 4 eller högre
 
Kvinnor (43st) 95% 3 eller högre, 88% 4 eller högre /Henrik 20170116
 
 

Mått - 
verksamhetss
pecifika

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

M
aj

Ju
n

Ju
l

Au
g

Se
p

Ok
t

No
v

Dec Målvärd
e

Stat
us

(ack
)

Progn
os-

värde

Statu
s

progn
os

Ansva
rig

Nöjda studerande 
och många 
sökande

     96
%

     97% 90%     
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Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:  

 

 

 

 

Aktivitet enligt plan      Aktivitet delvis enligt plan      Aktivitet ej enligt plan

Uppföljning handlingsplan 2016
Aktivitet/Åtgärd Resultat Klardatum Ansvarig Status Kommentera status, 

inkl datum
      
Samtliga kurser på varje 
utbildning ska utvärderas 
med gemensamma 
enkätfrågor

Än fler nöjda deltagare 
och ökad 
utbildningskvalitet

 Linjeansvariga 
och rektor

 

Veckobrev från rektor Gemensam 
information till samtlig 
personal och 
deltagare

 Rektor Informationen som 
veckobrevet skulle ha 
haft har förmedlats via 
måndagsmöte, mejl och 
Schoolsoft istället

      
      

 

Redovisning vid tertial- och årsuppföljning
Viktiga händelser under perioden
T1: 1/1-30/4

Viktiga händelser kvartal 1 2016

Vi har startat 19 deltagare i Studiemotiverande folkhögskolekurs, vilket får ses som en 
mycket bra volym deltagare. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Nässjö kommun har 
utvecklats på ett fint sätt sedan förra SMF-kursen och mycket arbete har lagts på att få till en 
bra grupp. SMF är en uppdragsutbildning via Af som vänder sig till ungdomar som inte 
fullföljt gymnasiet eller andra som är inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin. Ett flertal har 
sökt till allmänkurs som startar i höst.

Vi erbjuder nu Folkhögskolespåret på Sörängens folkhögskola. Vi har haft några samtal från 
kommuner som visat intresse men inga deltagare är klara. Nässjö kommun arbetar inte med 
Folkhögskolespåret.

Projektet Snabbspår för akademiker som Sörängen gör tillsammans med Värnamo 
folkhögskola har beviljats medel och är igång med rekrytering av personal. Etapp 1 startar 
under hösten och etapp två i början av 2017 enligt plan.

Beslut är taget för byggandet av ett nytt nätverk på skolan. Förhoppningen är att det ska vara 
klart till terminstart hösten 2017. Ansvar för nätverksbyggandet har Regionfastigheter och 
underlag har jobbats fram av Sörängen tillsammans med ITC.

Renoveringen och handikappanpassningen av skolhuset ligger ute på upphandling. Planerad 
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start var ursprungligen mitten på maj. Det preliminära besked vi fått är att det nu är försenat 
två veckor.

Försäljning av Hasselängen är beslutat att ske med hjälp av mäklare under sommaren.

Arbetet med Sörängens sociala medier börjar ta fart och under mars och april har vi 
uppmärksammats i olika sammanhang på ett positivt sätt i lokalpressen. Öppet hus den 16/4 
var mycket lyckat med mycket besök.

Ett tätare samarbete med närpolisen, för att bland annat utbilda personalen i att förebygga 
droganvändning på skolan, har påbörjats.

Sörängen och samtliga folkhögskolor är i process att byta skoladministrativt system från 
Avanti till Schoolsoft. Detta leder till en tillfälligt högre belastning på främst skoladministratör 
och kommer att leda till en inkörsperiod för samtlig personal. Några kurser har på prov 
startat arbetet i Schoolsoft.

Tillsättningen av vakanser i staben under tertial 1 ser vi redan positiva effekter av i form av 
avtalsskrivningar och kontroll av styrkortsarbetet på skolan.

Ekonomin ser bra ut och överlag en mycket positiv stämning på skolan. 

 

T2: 1/5-31/8

Vi har något för lite deltagare för höstterminen 2016. Vi lyckats att fylla på med deltagare under terminens första 
två veckor med hjäp av extra och riktade marknadsföringsinsatser men ligger fortfarande något lågt. Även andra 
folkhögskolor med kulturorienterade utbildningar har märkt av en nedgång på deltagarsidan. Vi har utvärderat 
vårens marknasföringsarbete och kommer att göra en del justeringar. Internatet är i stort sett fyllt.

Projektet Snabbspår för akademiker ligger i fas med planeringen. Personal för den första delen i projektet är 
anställd och den första utbildningsinsatsen startar vecka 40.

Program för Kulturluncherna under hösten är klart och presenteras på hemsida och sociala medier.

Övergången till Schoolsoft är problemfyllt och arbetsintensivt men går sakta framåt.

Prognosarbetet för året har gått bra. Ekonomin är i balans och de minskade lönekostnaderna, som Snabbspår för 
akademiker innebär, hjälper att kompensera det lägre deltagarantalet.

Tillgänglighets- och renoveringsarbetet på skolan fortskrider. Det innebär en del utmaningar med 
undervisningslokaler. Byggentreprenören har flaggat för risk för försening i vissa delar av arbetet.

Bygget av det nya nätverket på skolan är nu igång. ITC har flaggat för att hela nätverket inte kommer att vara i 
bruk detta kalenderår. Sörängen har önskat att skollokaleran ska prioriteras detta år och att det gamla nätverket 
då körs parallellt tills det nya är helt klart.

 

Årsbokslut: 1/1-31/12

För att säkra upp deltagarveckor för 2017 drar vi i januari igång en fotoutbildning på distans. Vi fick över 170 
ansökningar vilket är mycket bra och målet är att starta upp med 30 deltagare som läser halvtid. Marknadsföringen 
har varit uteslutande digital med hjälp av Facebook och Google.

Projektet Snabbspår för akademiker rullar på och de första utbildningsinsatserna är genomförda med gott resultat i 
utvärderingarna.

Kulturluncherna fortsätter som en självklar del av studietiden på Sörängen och är uppskattade av våra deltagare 
och gäster. Nytt program för våren 2017 är under framtagning ihop med kulturrådet (två lärare och 
elevrepresentanter) och presenteras i januari.
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Arbetet med Schoolsoft fortsätter och vi har förhoppning om att sökmodulen i Schoolsoft kan hjälpa oss i 
antagningsförfarandet så småningom.

Budgetarbetet går framåt men försenas av en del uppgifter som ska läggas in centralt. Ekonomin är i balans.

Vissa förseningar finns i tillgänglighets- och renoveringsarbetet i skolhuset. En del av det som skulle vara färdigt 
vid årsskiftet är försenat till sista mars.

Det nya nätverket är i stora delar färdigt. Det är vissa delar som inte kunnat göras i skolhuset pga renovering. Det 
nya nätverket är tillgängligt och stabilt. Bandbredden räcker dock inte till i dagsläget.

Kärnverksamheten har till viss del påverkats av renoveringsarbetet på skolan. Framförallt allmänkurs hum/natur 
och basår har varit störda av buller och bristande ventilation.

 

Processperspektiv

 

Uppföljning styrkort 2016
Mått - 
övergripande

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Apr
(ack
)

Ma
j

Ju
n

Jul Au
g
(ack
)

Se
p

Ok
t

No
v

De
c
(ack
)

Målvä
rde

Stat
us

(ack
)

Progn
os-

värde

Statu
s

progn
os

Ansva
rig

Andel deltagare 
som slutför kurs

            (inget 
mål 
2015)

    

 - andel kvinnor                  
 - andel män                  
Antal 
samverkanstillfäll
en mellan 
verksamheter 
inom Utbildning 
och kultur

(UoK - eget mått)

            (inget 
mål 
2015)

    

Minskade 
koldioxidutsläpp 
från tjänsteresor 
(basår 2012)

   +6    -
29
%

   -6,5 ≤-13 
procent

   

Andelen 
materialåtervunne
t avfall av totala 
mängden, 
inklusive biologisk 
behandling

   56    41    49 ≥45 
procent

  KG

Antal särskilt 
farliga kemiska 
produkter i 
verksamheten 
(basår 2013)

           5 minskat 
antal

    

Andel inköpta 
ekologiska 
livsmedel av den 
totala 
livsmedelskostna
den*

   35,1
3

   47,4
7

   47,5 ≥45 
procent
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Avtalstrohet 
inköp*

73,
3

82,
5

84,
3

81,8 69,
6

73,
5

80,
7

82,1 82,
6

84,
0

86,
7

81,3 ≥90 
procent 
av alla 
inköp

    

Synergi, öppna 
ärenden*

   16    16    4      

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
 

 

 

 

Mått - 
verksamhetss
pecifika

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Apr
(ack
)

Ma
j

Ju
n

Jul Au
g
(ack
)

Se
p
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t

No
v

De
c
(ack
)

Målvä
rde

Stat
us

(ack
)

Progn
os-

värde

Statu
s

progn
os

Ansva
rig

Deltagare som 
slutför sin 
utbildning

            85%     

Genomföra 
åtgärder för att 
öka läsförmågan 
bland skolans 
deltagare i linje 
med uppdraget 
"Läsfrämjande" 
från 
Folkbildningsråde
t - ekonomisk 
satsning på minst 
100.000:- 
(öronmärkta 
statsbidragspeng
ar)

            100 
000 kr

   

Erbjuda 
kulturarrangeman
g under läsåret

     10      20 12    

Andel linjer som 
jobbar med 
utvärdering och 
uppföljning

           100
%

100%    

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
Måttet 100.000:- för läsfrämjande är inte längre aktuellt då FBR tagit bort öronmärkningen. Däremot fortsätter det 
läsprojektet som startade med lyckat resultat. /Henrik 170112

 

 

Aktivitet enligt plan      Aktivitet delvis enligt plan      Aktivitet ej enligt plan

Uppföljning handlingsplan 2016
Aktivitet/Åtgärd Resultat Klardatum Ansvarig Status Kommentera 

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

  KG Ger kontinuerlig 
info gällande 
avfallssortering.

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

     

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

     

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

Checklista genomförd, 
status uppdaterad, 
kommenterad och 
signerad

2016-02-19    

Resultatuppföljning Miljö (tertial 1) Resultatuppföljning 
ifylld

2016-01-18 KG  

Resultatuppföljning Miljö (tertial 2) Resultatuppföljning 
ifylld

2016-05-18 KG Problem med att få 
info på el och 
fjärrvärme på ett 
smidigt sätt.

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

Checklista genomförd, 
status uppdaterad, 
kommenterad och 
signerad

    

Resultatuppföljning Miljö (tertial 3) Resultatuppföljning 
ifylld

2017-01-15 KG Problem med att få 
info på el och 
fjärrvärme på ett 
smidigt sätt.

Skapa kulturråd med elevinflytande 
för ett varierat kulturutbud och 
minst 12 kulturarrangemang

Rikt kulturutbud för 
skolans deltagare, 
personal och 
allmänheter i 
närområdet

Juni 2015 Rektor och 
kulturråd

 

Kulturrådet deltar vid regionens 
kulturting

Rikt kulturutbud för 
skolans deltagare, 
personal och 
allmänheter i 
närområdet

Juni 2015 Rektor och 
kulturråd

 

Samverkan med Smot och kultur 
och utveckling ska öka

Rikt kulturutbud för 
skolans deltagare, 
personal och 
allmänheter i 
närområdet

Juni 2015 Rektor och 
kulturråd

 

Medarbetarperspektiv

 

Uppföljning styrkort 2016
Mått - 
övergripande
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os
Andel 
medarbetarsamtal*

94,
2

97,
8

98,
2

98,
6

71,
7

71,
8

71,
9

71,
8

71,
6

71,
6

71,
6

81,
8

≥90 
procent

    

Andel med 
dokumenterad 
kompetensutveckli
ngsplan*

94,
2

97,
8

98,
2

98,
6

71,
6

71,
8

71,
9

71,
8

71,
6

71,
6

71,
6

81,
8

≥90 
procent

    

Andel sjukfrånvaro 
- månad för 
månad*

            ≤3,5 
procent

    

Andel sjukfrånvaro 
R12 - utfall de 
senaste 12 
månaderna*

  6,5 6,2 5,8 2,2 2,6 4,8 4,7 4,6 4,5 4,7 ≤3,5 
procent

    

Andel frisknärvaro, 
högst 5 dagars 
sjukfrånvaro*

62,
0

65,
2

65,
3

65,
3

81,
0

87,
3

87,
2

71,
3

74,
7

81,
1

78,
1

74,
3

>66 
procent

    

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

            100 
procent

    

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
Jag delar inte uppfattning med siffrorna då långtidsjukskrivna och föräldralediga är medräknade i siffrorna för 
medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan. /Henrik 170112

 

 

Mått - 
verksamhetssp
ecifika

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n

Jul Au
g

Se
p

Ok
t

No
v

De
c

Målvär
de

Stat
us

(ack)

Progn
os-

värde

Statu
s

progn
os

Ansva
rig

                  
                  

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
 

 

 

Aktivitet enligt plan      Aktivitet delvis enligt plan      Aktivitet ej enligt plan

Uppföljning handlingsplan 2016
Aktivitet/Åtgärd Resultat Klardatum Ansvarig Status Kommentera status, 

inkl datum
Följa upp genomförda handlingsplaner 
(HFA och dialogen-resultat)

 Juni 2016 Rektor Minidialogresultat uppföljt
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Ekonomiperspektiv

 

Uppföljning styrkort 2016
Mått - 
övergripande

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Maj Ju
n

Jul Au
g

Se
p

Okt No
v

De
c

Målvä
rde

Stat
us

(ack
)

Progn
os-

värde

Statu
s

prog
nos

Ansv
arig

Antal 
deltagarveckor

   325
8

   292
2

   618
0

≥6 300     

Kostnadsökning
, kostnad per 
deltagarvecka

            ≤ 2,3 
%

    

Intäkter, mkr* 
(ackumulerat)

2,5
2

4,8
9

7,2
8

9,9
1

12,
30

14,
75

17,
29

     27,4 m
kr

    

Kostnader, mkr* 
(ackumulerat)

-
2,3
4

-
4,7
5

-
7,1
6

-
9,7
3

-
12,
38

-
14,
94

-
16,
55

     -
27,4 m
kr

    

Resultat, mkr* 
(ackumulerat)

0,1
8

0,1
2

0,0
9

0,1
6

-
0,0
8

-
0,1
9

+0,
74

     0,0 
mkr

    

Budgeterat 
resultat, mkr* 
(ackumulerat)

0,0
0

-
0,0
5

0,1
9

0,2
3

0,2
7

0,0
6

0,0
1

     ≥ 0     

Differens 
resultat, mkr*

+0,
17

+0,
17

-
0,1
0

-
0,0
7

-
0,3
5

-
0,2
5

+0,
73

     ≥ 0  0,0   

 - varav 
Differens 
intäkter, mkr*

+0,
09

+0,
02

-
0,3
6

-
0,2
6

-
0,4
2

-
0,1
6

+0,
35

          

 - varav 
Differens 
kostnader, mkr*

+0,
09

+0,
17

+0,
28

+0,
22

+0,
07

-
0,1
0

+0,
37

          

Faktiskt antal 
årsarbetare - 
månad för 
månad*

24,
8

25,
5

25,
3

26,
1

             

Förändring 
jämfört med 
föregående år - 
månad för 
månad*

-0,4 -0,8 -0,8 -0,4              

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
Min uppfattning är att målet för 2016 var 6100 dv. Dvs Grönt. /Henrik 170112

 

 

Mått - 
verksamhets
specifika

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Maj Ju
n

Jul Au
g

Se
p

Okt No
v

De
c

Målvä
rde

Stat
us

(ack
)

Progn
os-

värde

Statu
s

prog
nos

Ansv
arig

Alla med 
budgetansvar 
ska ha 
budgetuppföljni
ng med rektor, 
ekonomisekrete

            80%     
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rare och 
förvaltningsekon
om per tertial
Ekonominformat
ion till 
personalen 
varje månad 
(gäller ej 
juniuppföljning)

 100%    

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
Ansvar för budget har inte lagts ut på linjeansvariga fullt ut. /Henrik 170112

 

 

Aktivitet enligt plan      Aktivitet delvis enligt plan      Aktivitet ej enligt plan

Uppföljning handlingsplan 2016
Aktivitet/Åtgärd Resultat Klardatum Ansvarig Status Kommentera 

status, inkl 
datum

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

  Rektor  

 

Förnyelseperspektiv

 

Uppföljning styrkort 2016
Mått - 
övergripande

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n

Ju
l

Au
g

Se
p

Ok
t

No
v

Dec Målvär
de

Stat
us

(ack)

Progn
os-

värde

Statu
s

progn
os

Ansva
rig

Andel lärare med 
pedagogisk 
utbildning

           50% ≥75%    

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
100% av lärarna på allmän kurs har pedagogisk utbildning. /Henrik 170112

20 lärare i Heroma varav 10 har pedagogisk utbildning. /Henrik 20170116

 

Mått - 
verksamhetssp
ecifika

Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Ma
j

Ju
n

Ju
l

Au
g

Se
p

Ok
t

No
v

Dec Målvär
de

Stat
us

(ack)

Progn
os-

värde

Statu
s

progn
os

Ansva
rig
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Dagar med pröva-
på-aktiviteter på 
skolan (stärka 
kulturprofilen)

           minst 1     

Studiedag i temat 
(folkhögskoleident
itet)

           minst 1     

Kommentera röd och gul status/måluppfyllelse, inklusive datum och signering:
 

 

Aktivitet enligt plan      Aktivitet delvis enligt plan      Aktivitet ej enligt plan

Uppföljning handlingsplan 2016
Aktivitet/Åtgärd Resultat Klardatum Ansvarig Status Kommentera 

status, inkl datum
      
Skolgemensam pröva-
på-dag

Låta eleverna pröva olika 
aktiviteter på de olika 
linjerna

 Rektor, 
linjeansvariga

 

Skolgemensam 
uppstartsvecka

Låta nya elever träffa elever 
från olika linjer i början på 
utbildningen

20160817 Rektor, 
linjeansvariga

Något förenklad 
version i år enligt 
önskemål från tidigare 
deltagare

Studiedag med 
anknytning till 
folkhögskola och 
pedagogik

Kompetensutveckling 20161028 Rektor, 
linjeansvariga

 

Statsbidragsvillkoren

Grundvillkor för statsbidrag  
Årlig årsredovisning Ja
Årlig verksamhetsplan Ja
Beskrivning och resultat av 
systematiskt kvalitetsarbete Ja
Allmän kurs ska utgöra 15% och 
främst vända sig till deltagare som 
saknar grundläggande behörighet för 
högskolestudier

Ja, hos oss utgör Allmän kurs 48 %. Allmän kurs 
motsvarade under 2016, 2940 deltagarveckor

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. Vi har olika typer av flexibel 
undervisning på skolan och vi har en utbildning 
som ligger på distans.
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Tydliga former för 
studerandeinflytande

Ja, vi är anslutna till FSR och ger information till 
alla våra deltagare både före och efter kursstart. 
Forum som elevråd och klassråd.

Läsfrämjande åtgärder

Sörängens Folkhögskola har lagt stor vikt vid 
arbetet med läsfrämjande åtgärder. Inköp av 
lättläst litteratur till skolbiblioteket
Utbildningsövergripande projekt där samtliga 
elever läser samma bok som sedan arbetas med på 
olika sätt. Bland annat resulterade det i en 
utställning på Nässjö konsthall och föreläsning 
och besök av författaren. Vi har även haft en 
skoltidning som alla elever varit inbjudna att 
jobba med och som har drivits av skolans 
författarelever.

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

Vi har en lärartäthet på 2,1 lärartjänst per 1000 
dv.

Nässjö 26/5-2016

Henrik Bjarnbäck, rektor

Ort och datum:

Malin Olsson, ordförande
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Plats: Kulturhuset Spira, Bernts loge

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

Beslut 
Presidiet beslutar att

 Ordföranden tar upp en dialog med övriga ägare under 
kommunalt forum, därefter tas beslut i nämnden.

Sammanfattning 
Styrelsen för Smålands Turism AB har översänt förslag till
verksamhetsplan för 2018-2020 med förslag till budget 2018.
Ärendet har efter behandling i nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet återremitteras till presidiet för vidare 
utredning kring ägartillskottet.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från nämnden 2017-05-23
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11
 Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budget

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att frågan tas upp i kommunalt forum 2017-
06-16 för en dialog med övriga ägare, därefter tas beslut i 
nämnden. 

Presidiet vill förtydliga att man inte ser att budgeten kan utökas 
ytterligare under perioden 2019/2020, samt att en tydlig struktur 
för ägardialog behövs.

Redovisning av ekonomin i resultaträkningen bör förtydligas till 
kommande år.

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§  58-74
Tid: 2017-05-23  kl.13.00-16.50

Plats: Qulturum, Originalet

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

Beslut 
Nämnden beslutar

 Återremittera ärendet för vidare utredning.

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 
 Protokollsutdrag från presidiet 2017-05-09
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-04-11
 Förslag till verksamhetsplan 2018-2020 med budget

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Mari Lindahl (L) yrkar att ärendet återremitteras för vidare 
utredning.

Maria Hörnsten (S) yrkar bifall till Mari Lindahls förslag samt att 
man för en ägardialog med kommunerna.

Beslutet skickas till 
Presidiet för nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet §§  58-74
Tid: 2017-05-23  kl.13.00-16.50

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

ordförande

            Mari Lindahl

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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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

113



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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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

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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VERKSAMHETSPLAN 2018-2020
    Verksamhetens möjligheter och utmaningar
    Förutsättningar för Verksamhetsplanen 2018-2020
    Ägardirektiv för Smålands Turism

3.

    Finansiering 4.

NATIONELLA MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN I SVERIGE
    Fyra nationella strategiska mål
    Tre nationella fokusområden
    Sex nationella huvudstrategier

6.

NYA RESURSER TILL NATIONELL MARKNADSFÖRING
    Naturprogrammet
    Designprogrammet

7.

    Matprogrammet 
    Exportprogram för måltidsturism 2020

8.

VERKSAMHETEN 2018 
    Marknad
    Mål
    Följande temaområden är identifierade (exempel)

9.

    Följande målgrupper är identifierade 10.

MASTERPLAN FÖR INTERNATIONELL MARKNADSFÖRING 2017-2026
    Vision

11.

    Mål
    De prioriterade marknaderna är

12.

    Aktivitetsplaner 2018
    Marknad Tyskland

13.

    Marknad Danmark 14.
    Marknad Norge
    Marknad Finland
    Marknad Nederländerna med Belgien

15.

    Marknad UK (United Kingdom) 
    Marknad Sverige

16.

UTVECKLING
    Projekt Hållbar Produktutveckling 2017 – 2019

17.

    Möten för tillväxt 18.

KOMPETENS, KUNSKAPSÖVERFÖRING, TRENDER OCH UPPFÖLJNING
    Trendrapport och omvärldsanalys

19.

    Statistik och analys
    Kunskapsöverföring
    Smålandsdagen
    Seminarier för företag och intressenter

20.

    Årets turismpris och vår nominering till Stora Turismpriset
    Samverkan utbildning med JU och UF

21.

119



3 smalandsturism.se

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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4 smalandsturism.se

• 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 
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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 §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Plats: Kulturhuset Spira, Bernts loge

§93 Projektansökan Filmbyn Småland
Diarienummer: RJL 2017/1627

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden att

 Bevilja Filmbyn Småland 800 000 kr. Finansiering sker ur 
anslaget för Regionala utvecklingsmedel.

Sammanfattning 
Filmbyn Småland (f.d. Barnfilmbyn) ansöker om medel för att 
driva sin verksamhet under 2017-2018 och för att utveckla 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-05-24
 Underlag till projektbeslut 
 Ansökan om regionala projektmedel 2017-05-23

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

144



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2017-05-24 RJL 2017/1627

Regionledningskontoret
Lena Bohman

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Projektansökan Filmbyn, Småland

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Beviljar Filmbyn Småland 800 000 kr. Finansiering sker ur anslaget för 
Regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning
Filmbyn Småland (f.d. Barnfilmbyn) ansöker om medel för att driva sin 
verksamhet under 2017-2018 och för att utveckla verksamheten. 

Information i ärendet
Nämnden tog 2015-11-24 beslut om ett bidrag på sex miljoner för uppbyggnad av 
utställningsdelen och projektering samt ett inriktningsbeslut om att fortsätta stödja 
utvecklingsarbetet 2017-2021 med 800 000 per år. Filmbyn inviger sina nya 
lokaler med utställning m.m. den 16 juni i år. 
Man vill skapa både ett unikt besöksmål på temat film för barn, unga och deras 
familjer och en mötesplats för ett regionalt filmcentrum.

Beslutsunderlag
 Projektmedelsansökan

Beslutet skickas till
Filmbyn Småland

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT 1(2)

© Region Jönköpings län RjL5148  Version 1  2016.02

Projektuppgifter
Projektnamn Projektägare

Filmbyn Småland FB ideell förening
År och månad för projektstart År och månad för projektavslut

1706 1806
Status Diarienummer

Nytt RJL 2017/1627

Historik
Tidigare beslut Utbetalda medel

Beslut i ANA 2015 

utsällning och

Hitills 2 282653 kr

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet 

Aneby Eksjö

Gnosjö Gislaved

Habo Jönköping

Mullsjö Nässjö

Sävsjö Tranås

Vaggeryd Vetlanda

Mullsjö Kalmar län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Denna ansökan gäller utvecklingen och löpande drift av filmbyn
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS 

Filmbyn kan ses som en KKN företeelse som ger ett breddat näringsliv i 
Mariannelund.
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

     
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Planer finns på ett integrationsprojekt
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Barnkonventionen är en utgångspunkt i arbetet
Förlag till särskilda villkor för beslut

     
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År Summa Typ av medel

2017 800000 Regionala utvecklingsmedel

               

               

               

Totalt 800 000,00 kr

Beslutet motsvarar 32,6% procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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© Region Jönköpings län RjL5148  Version 1  2016.02

Utbetalningsprognos

År 2017 beräknar vi att betala ut 800 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering Nationell ämneskategori

2 06E

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

147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Plats: Kulturhuset Spira, Bernts loge

§94 Nya arbetsmarknadsutbildningar med 
inriktningar grundläggande skogsbruk och 
skogsmaskinförare
Diarienummer: RJL 2017/1452

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna att Stora Segerstad Naturbrukscentrum 
inlämnar anbud för bedrivande av rubricerade 
utbildningar samt för uppstart av dessa i det fall anbud 
antas.

Sammanfattning 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum avser att i egen regi eller i 
samarbete med extern partner inlämna anbud för bedrivande av 
arbetsmarknadsutbildningar till den av Arbetsförmedlingen 
aviserade och nära förestående upphandlingen av desamma.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-05-10

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

157



PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

158



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-05-10 RJL 2017/1452

Utbildning och kultur
Ulrik Svensson

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Nya arbetsmarknadsutbildningar med 
inriktningar grundläggande skogsbruk och 
skogsmaskinförare.

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner att Stora Segerstad Naturbrukscentrum inlämnar anbud för 
bedrivande av rubricerade utbildningar samt för uppstart av dessa i det fall 
anbud antas.

Sammanfattning
Stora Segerstad Naturbrukscentrum avser att i egen regi eller i samarbete med 
extern partner inlämna anbud för bedrivande av arbetsmarknadsutbildningar till 
den av Arbetsförmedlingen aviserade och nära förestående upphandlingen av 
desamma.

Information i ärendet
Utbildningarna passar synnerligen väl in i skolans verksamhet där vi har och kan 
utnyttja redan befintliga resurser samt skapa synergier med andra utbildningar. 
Den har dessutom gett en väsentlig nettointäkt till verksamheten. 
Då upphandlingens omfattning och specifika innehåll ännu inte är känt kan vidare 
detaljer ej redovisas i detta läge. Vårt anbud kommer att anpassas för att 
säkerställa hög kvalitet och gott ekonomiskt resultat.

Det ramavtal vi för närvarande har med Arbetsförmedlingen (AF) för dessa 
utbildningar går ut i sommar och AF har därför aviserat att en ny upphandling 
kommer publiceras i närtid. De benämningar för utbildningarna är desamma som 
tidigare och vår bedömning är därför att upplägg och innehåll kommer vara 
likartat. Tidigare upphandling gjordes per målområde vilket i vårt fall innebar 
smålandslänen och vi bedömer att även detta kommer gälla nu. Det innebär att vi 
måste samarbeta med ytterligare part/er för att klara uppdraget utanför länet. Idag 
samarbetar vi med Hushållningssällskapet Kronoberg, Kalmar och Blekinge som 
bedriver utbildningarna där på uppdrag av oss genom ett underleverantörsavtal. 
Samarbetet har utbildningsmässigt och operativt fungerat mycket väl under denna 
tid och där vi tillsammans har en mycket god täckning över hela målområdet. Vi 
har nyligen haft en dialog med Hushållningssällskapets ledning där vi kom fram 
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RJL 2017/1452

till att det sannolikt finns ett ömsesidigt intresse av att samarbeta även i den 
kommande upphandlingen. Vi avvaktar upphandlingens publicering för att kunna 
avgöra hur eventuellt samarbete bäst utformas. Vår bedömning är att svarstiden 
från och med upphandlingens publicering kommer sättas till 30 dagar varför vi 
behöver ha ett beslut i förväg. 

Beslutet skickas till
Stora Segerstad Naturbrukscentrum

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör 
Utbildning och kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Plats: Kulturhuset Spira, Bernts loge

§95 Kompetensråd
Diarienummer: RJL 2017/1700

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna bildandet av ett kompetensråd.

Sammanfattning 
För att stödja arbetet med kompetensförsörjnings- och 
arbetsmarknadsfrågor så ska ett kompetensråd bildas. 
Kompetensrådets roll är att öka samhandling mellan berörda 
aktörer.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-01-01

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att en kompletterande text med ett förtydligande 
av syftet med ett kompetensråd tas fram till nämnden. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2017-01-01 RJL 2017/1700

Regionledningskontoret
Peter Johansson

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Kompetensråd

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Beslutar godkänna bildandet av ett kompetensråd.

Sammanfattning
För att stödja arbetet med kompetensförsörjnings- och arbetsmarknadsfrågor så 
ska ett kompetensråd bildas. Kompetensrådets roll är att öka samhandling mellan 
berörda aktörer.

Information i ärendet
Region Jönköpings län ser ett behov av att skapa ett Kompetensråd som ska ha 
som uppgift att prioritera och fokusera på områden inom 
kompetensförsörjningsfrågan. Det prioriterade området ska skapa samhandling 
mellan berörda aktörer och aktörer i länet på strategisk och operativ nivå. 
Kompetensrådet består av aktörer från näringsliv, utbildning och det offentliga. 
Kompetensrådet är ett nätverk av flera i det regionala utvecklingsarbetet när det 
gäller kompetensförsörjningsfrågan. Aktörer som inte ingår i starten av 
Kompetensrådet involveras genom arbetet i andra nätverk samt kommer att aktivt 
medverka i framtida insatser och aktiviteter i Kompetensrådet.   Kompetensrådet 
kommer att processledas av tjänstemän från regional utveckling.  

Beslutet skickas till
Regional utveckling

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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Telefon: Organisationsuppgifter
E-post: Bankgiro:
Hemsida: Orgnr:
Fax:

Förvaltningsnamn
Avsändare

     

Kompetensråd inom Kompetensplattformen

Sammanfattning
Kompetensrådet är ett stöd i arbetet med kompetensförsörjningsfrågan. Syftet med 
nätverket är att öka samhandling inom kompetensförsörjningsfrågan i länet.

Beskrivning
Region Jönköpings län har i uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och 
samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv och 
arbetsmarknad. Det regionala utvecklingsuppdraget handlar om att samla aktörer 
såsom högskola, branschorganisationer, näringsliv och kommuner kring en 
regional utvecklingsstrategi, samordna arbetet, skapa mötesplatser och nätverk 
samt ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet. 

Regionalt utvecklingsansvariga fick under 2010 regeringens uppdrag att etablera 
kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjningsområdet och 
utbildningsplanering på kort och lång sikt. Kompetensplattformen i Jönköpings 
län ska underlätta och skapa arenor för möten och samverkan mellan olika aktörer. 

För att förstärka Kompetensplattformen ser vi ett behov av att skapa ett 
Kompetensråd. Kompetensrådet är ett nätverk av flera som drivs av Region 
Jönköpings län. Rådet ska komplettera de andra nätverken och fungera som 
ytterligare en pusselbit på kompetensförsörjningskartan. Likaså ska de övriga 
nätverk som drivs av Region Jönköpings län ses som referensgrupper till 
Kompetensrådet och nya referensgrupper kan skapas utifrån behov. De nätverk 
som idag drivs av Region Jönköpings län är bland annat 
näringslivschefsnätverket, YHSAM som är ett nätverk för 
yrkeshögskoleanordnare i länet, SYVrådet som är ett nätverk för studie-och 
yrkesvägledare i länet samt branschråd Trä, ett nätverk som består av arbetstagar-
och arbetsgivarorganisationer, utbildningsanordnare samt näringsliv. Därtill 
arbetar vi i olika forum med kompetensfrågan så som kommunchefsgruppen, 
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Regional kontakt, ett nätverk för landets alla regionala utvecklingsdirektörer, 
Tjänstemannaforum samt Politikerforum.
 
Kompetensrådet ska ha som uppgift att prioritera och fokusera på ett eller några få 
områden inom kompetensförsörjningsfrågan. De av Kompetensrådet utvalda 
områdena ska skapa samhandling mellan länets utvecklingsaktörer på strategisk 
och operativ nivå. Kompetensrådet ska kartlägga nuläget och identifiera 
fungerande samverkansforum samt insatser i syfte att arbeta vidare med det som 
fungerar och möta upp nya behov.

Det är viktigt att Kompetensrådet består av representanter från näringsliv, 
utbildning och arbetsmarknad och att aktörerna har beslutsmandat. Aktörer som 
inte ingår i starten av Kompetensrådet involveras i arbetet genom andra nätverk 
samt kommer att aktivt medverka i framtida insatser och aktiviteter.    

Kompetensrådet kommer att processledas av tjänstemän från regional utveckling.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Plats: Kulturhuset Spira, Bernts loge

§96 Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan för 2019-2020
Diarienummer: RJL 2017/86

Beslut
Presidiet föreslår nämnden

 överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 
med flerårsplan 2019-2020 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Partigrupperna M, KD, C och L har gemensamt arbetat fram 
förslag till Budget 2018 med flerårsplan 2019-2020 avseende 
nämndens ansvarsområden. Utgångspunkten har varit de 
budgetdirektiv som regionstyrelsen lämnade för nämndernas 
arbete 2017-02-28. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Regionledningskontoret ges i uppdrag att korrigera mindre 
redaktionella ändringar i förslaget.

Maria Hörnsten (S) deltar inte i beslutet utan aviserar att 
oppositionen återkommer med förslag till budget och 
verksamhetsplan till kommande nämndsammanträde 2017-06-28.

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 86-99
Tid: 2017-06-14  kl.09.00-11.50

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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2017-06-01 RJL 2017/86

Regionstyrelsen

Budget och verksamhetsplan 2018 med 
flerårsplan för 2019-2020

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 överlämnar förslag till Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 
2019-2020 till regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden redovisar i föreliggande skrivelse sitt förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020. Förslaget överlämnas till 
regionstyrelsen. 

Information i ärendet
Budgetförslaget utgår från regionstyrelsens direktiv för styrelsen och nämndernas 
arbete med Budget och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan för 2019-2020 
vilket beslutades 2017-02-28.

Utgångspunkten i direktiven är att utgå från beslutad Budget 2017 med flerårsplan 
2018-2019. Förslagen ska i princip redovisas på det sätt som framgår av 
nuvarande budget och flerårsplan. Budgetarbetet ska utgå från regionens vision, 
värderingar och sex utgångspunkter. Budget, verksamhetsplan och flerårsplan 
redovisas enligt styrmodellen Balanced Scorecard (BSC). BSC formuleras i fem 
perspektiv utifrån strategiska mål, framgångsfaktorer, systemmätetal och mål för 
dem. Inom vissa områden där regionen är en av flera aktörer som påverkar 
måluppfyllelsen formuleras inriktningsmål i stället för systemmätetal. 
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2017-06-01 RJL 2017/86

De ekonomiska förutsättningarna i direktiven ger inget utrymme för 
verksamhetsförändringar som kräver utökade resurser. Nämndens förslag till 
budget ryms inom tilldelad ram. Regionstyrelsen kommer i sin beredning av 
budgeten i ett senare läge räkna upp ramarna för förväntade pris- och 
löneförändringar 2018. 

NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNAD, NÄRINGSLIV OCH 
ATTRAKTIVITET

Malin Olsson
Ordförande

Ulrika Geeraedts 
Regional utvecklingsdirektör
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Regional utveckling
Ett bra liv i en attraktiv region skapar vi tillsammans, vi som bor och verkar i Jönköpings län. 
Det civila samhället, näringslivet, och det offentliga bidrar på olika sätt till visionen om ett bra 
liv i en attraktiv region. Regionens roll är att vara en katalysator för regional utveckling, att bidra 
till att skapa goda förutsättningar för de människor, organisationer och företag som finns i länet. 
Särskilt viktigt är att lyfta fram barnperspektivet; vi ska vara Sveriges bästa region att växa upp i.

Regional tillväxt är en viktig förutsättning för att visionen För ett bra liv i en attraktiv region 
ska förverkligas. Arbetet inom regional utveckling spänner över flera områden och utgår ifrån 
den Regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Regionalt utvecklingsarbete
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar såväl verksamheter som drivs av 
Region Jönköpings län såsom länstrafik, kulturutveckling och utbildningar som processer som 
regionen inte fullt ut äger själv. Det är viktigt att regionen tar en ledande roll för helheten och 
verkar för bästa möjliga samordning.

Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och genomföras i 
enlighet med den regionala utvecklingsstrategin till 2025 (RUS). Strategin utgår från tre 
ömsesidigt beroende hållbarhetsdimensioner; den sociala och kulturella, den ekologiska och den 
ekonomiska.
Prioriterade områden i det regionala utvecklingsuppdraget:

 Arbetsmarknad/Näringsliv
 Kunskap och innovation
 Livsmiljö
 Samhällsplanering

Regionala tillväxtåtgärder – statliga medel (1:1)
Region Jönköpings län tilldelas årligen statliga utvecklingsmedel. Dessa medel fördelas mellan 
projektstöd, företagsstöd och kommersiell service. Den årliga bemyndiganderamen (maximalt 
utestående beslut som ännu inte är utbetalade) uppgår innevarande år till 62 miljoner kronor och 
anslaget som kan utbetalas till 24 miljoner kronor. Bidrag som kräver minst 50 procent 
medfinansiering ges till projekt som stimulerar till näringslivutveckling, innovation, 
kompetensförsörjning och internationellt samarbete.

Regionala utvecklingsmedel
Regionen avsätter, utöver de statliga medlen, 27,5 miljoner kronor till stöd för olika former av 
projekt och verksamheter som bidrar till regional tillväxt.
Prioriterade projekt under 2018:

 Uppkopplad industri och nya material
 Digitalisering
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 Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet
 Energi och grön omställning
 Kompetensförsörjningsinsatser
 Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och landsbygdsprogrammet

Övrig finansiering
Utöver ovanstående medel har Region Jönköpings län också möjlighet att tillsammans med andra 
aktörer eller själv söka EU- eller statliga medel, från olika insatser och utlysningar som ytterligare 
kan stärka det regionala utvecklingsarbetet på olika sätt.

EU:s strukturfonder
EU:s strukturfonder (europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF samt europeiska 
socialfonden ESF) är viktiga verktyg för att genomföra EU:s gemensamma 
sammanhållningspolitik. Jönköpings län tillhör i dessa sammanhang NUTS II-området 
Småland och Öarna.
ERUF för Småland och Öarna har ett gemensamt regionalt strukturfondsprogram för 
investeringar i tillväxt och sysselsättning för perioden 2014-2020. Programmet innehåller fyra 
insatsområden:

 Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
 Öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och 

kommunikationsteknik
 Öka små- och medelstora företags konkurrenskraft.
 Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn.

ESF för Småland och Öarna har en regional handlingsplan för europeiska 
socialfonden 2014–2020. Planen innehåller två programområden:

 Kompetensförsörjning
 Öka övergången till arbete för individer som står långt ifrån arbetsmarknaden

Tillsammans omfattar strukturfonderna för Småland och Öarna drygt 1 miljard kronor under en 
sjuårsperiod.
Tillväxtarbetet inom regionen har ett starkt fokus på samverkan och utveckling av gemensamma 
planer och strategier med olika intressenter. Satsningar inom till exempel Länstrafiken, 
samverkan kring nya infrastruktursatsningar, kulturupplevelser, näringslivssamverkan etc. ska 
alla bidra till en förstärkt arbetsmarknadsregion, med goda utvecklingsmöjligheter där man vill 
verka, vistas och leva. Region Jönköpings län finansierar projekt som bidrar till regional tillväxt 
och initierar även egna processer och aktiviteter som stärker regionens utvecklingskraft.

I arbetet med att utveckla regionen ingår samarbete och påverkansarbete gentemot stat och EU. 
En del regionala utvecklingsfrågor såsom utvecklingen av höghastighetståg, 
bredbandsutbyggnad, antalet utbildningsplatser i länet beslutas på nationell nivå men får 
mycket stark regional påverkan. För att säkerställa regionala intressen på nationell nivå avser 
Region Jönköpings län arbeta än mer med påverkansarbete under 2018 och framåt.
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Arbetsmarknad och näringsliv
En viktig framgångsfaktor för att nå målen i den regionala utvecklingsstrategin är 
arbetsmarknadens kompetensförsörjning och utveckling av näringslivet. Ett starkt och 
konkurrenskraftigt näringsliv är en nyckelfaktor för regional tillväxt och utveckling och därför 
satsar Region Jönköpings län extra mycket på att utveckla och stödja näringslivsutveckling i 
länet.

Jönköpings län har länge varit en av Sveriges ledande industriregioner, med många små- och 
medelstora företag. Arbetslösheten är relativt låg samtidigt som allt tyder på att mer fördjupade 
kompetenser och högre utbildningsnivåer kommer att behövas framöver. Jönköping University 
har utvecklats väl, med ett ständigt ökande söktryck samtidigt som antalet högskoleplatser har 
minskat de senaste åren. Behovet av högre utbildningsnivå är nu påtaglig och en av de största 
utmaningarna för länet. Om unga inte kan läsa i vårt län och väljer att studera på annan ort 
minskar sannolikheten att de kommer tillbaka hit efter avslutade studier. Främst tappar vi unga 
välutbildade kvinnor. 

Efterfrågan på YH-utbildade växer och länet ligger i toppskiktet när det gäller antal platser per 
invånare. Trots att flera tusen jobb har försvunnit inom tillverkningsindustrin sedan 2008 är 
länets näringslivsstruktur präglad av den industriella basen. På länsnivå är andelen sysselsatta i 
denna sektor 23 procent, jämfört med rikssnittet som är 12 procent. I en av länets kommuner är 
andelen så hög som 56 procent. Lägger man till stödjande tjänstenäringar som indirekt får sin 
sysselsättning via industriella näringar är sysselsättningen fortfarande i en nationell jämförelse 
starkt förknippad med industri. En förskjutning mot mera tjänsterelaterade näringar sker dock 
vilket är positivt ur flera aspekter. Under 2017 har regeringen pressenterat fem nya strategiska 
samverkansområden som skall bidra till svensk konkurrenskraft och tillväxt. Jönköpings län har 
med tanke på länets näringslivsstruktur stora möjligheter att ta en betydande position i detta 
nationella arbete där forskningsanslag kopplat till befintligt näringsliv samt utvecklandet av 
testbäddar uppmuntras. De regionala utvecklingsmedlen ska bidra till att stötta dessa satsningar 
i länet

Under 2015 kom ca 7 500 nyanlända till Jönköpings län varav omkring 3 500 var barn. Oro och 
krig i omvärlden har lett till att vi sett ett ökat inflöde av nyanlända. För ett län med en stor 
demografisk utmaning (vi blir allt äldre och föder färre barn) samtidigt som vi har en 
utflyttningstrend så kan nytillskottet av arbetskraft bli mycket positiv om vi lyckas integrera 
nyanlända. 
Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2016 Jönköpings län – Prognos 
för arbetsmarknaden 2017” pekar på en ökad efterfrågan av arbetskraft på grund av en god 
ekonomisk utveckling och ett stort flyktingmottagande. Den prognostiserade ökningen av 
sysselsättningen under 2017 väntas ske inom branschgrupperna bygg, privata tjänster och 
offentlig verksamhet. När det gäller sysselsättning inom jord- och skogbruk samt industri 
beräknas den kvarstå på en oförändrad nivå under 2017. Branscher inom teknik och tillverkning 
blir alltmer kunskapsintensiva så det krävs mer kvalificerade yrkeskunskaper vid ny- och 
ersättningsrekrytering. En stor utmaning är att en stor del av de arbetssökande inte matchar 
arbetsgivarnas behov. Rapporten pekar på att vi både får fler bristyrken och fler arbetslösa under 
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2017–2018. För Region Jönköpings läns del är det viktigt att vara är en aktiv part i 
samordningen av olika insatser som görs för nyanlända och att en kartläggning av nyanländas 
kompetense genomförs så fort som möjligt, för att matchningen gentemot arbetsmarknaden ska 
bli så bra som möjligt. Detta arbete sker i nära samverkan med kommuner, arbetsförmedling, 
länsstyrelse och andra berörda aktörer.

Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad
 En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter 

befolkningens och arbetsmarknadens behov.
 2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett 

breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
 Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens 

som skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell 
marknad.

Mätbara målvärden

 Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.
 Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.
 Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska 

närma sig rikssnittet.
 Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till 

föregående år.
 Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år.
 Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i 

förhållande till föregående år.
 Lönesummeutvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och 

mäns löner minska.
 Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka.

Utmaningar

1. Låg utbildningsnivå och stora skillnader mellan kommunerna och könen 
Andelen högutbildade länsinvånare, det vill säga med eftergymnasial utbildning, är lägre än 
rikssnittet. Utbildningsnivån är lägre bland män än bland kvinnor. Det finns även stora 
skillnader i utbildningsnivå mellan kommunerna. Traditionella industri- och 
glesbygdskommuner uppvisar lägst utbildningsnivå. Många personer är dessutom sysselsatta 
inom handel, transport och logistik, vilket också bidrar till en generellt låg utbildningsnivå.
Den låga utbildningsnivån inom näringslivet är ett hinder för tillväxt.

2. En åldrande befolkning och en snabb urbanisering
Försörjningsbördan ökar eftersom antalet yngre och äldre, jämfört med arbetskraften 20–64 år, 
blir fler. Den demografiska åldersstrukturen är bättre i centralorterna än på glesbygden. När 
andelen äldre ökar förändras också kraven på resurser och nya kompetenser för att tillgodose 
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målgruppens behov. Det faktum att vi har nettoutflyttning av unga (20–25 år) ökar utmaningen. 
Likt många andra län är Jönköpings län i olika grad påverkat av urbaniseringens effekter. Det är 
främst i områden i och runt Jönköpings kommun som befolkningsutvecklingen långsiktigt och 
stabilt är positiv. För näringslivets kompetensförsörjning är detta en kritisk faktor. Svårighet att 
attrahera arbetskraft riskerar att företag väljer att utöka eller etablera sin verksamhet i högre grad 
närmare befolkningscentra vilket därmed kommer att påskynda urbaniseringstakten.

3. En stor flyktinginvandring
Många flyktingar har kommit till vårt län. Vid årsskiftet 2016/2017 fanns nästan 4900 personer i 
Migrationsverkets mottagningssystem. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet personer i 
etableringsuppdraget kommer att mer än fördubblas de kommande två åren. Sedan tidigare har vi 
redan en stor arbetslöshet bland utlandsfödda med uppehållstillstånd. Detta ställer stora krav på 
skolan men också på arbetsmarknadens funktionssätt. Kraftsamling kring integrationen är 
nödvändig.

4. Starkt beroende av industri med svag sysselsättningsutveckling
Efter finanskrisen har sysselsättningsutvecklingen inom industrin varit svag. Indirekt sysselsätts 
personal via bemanningsföretag, men även utan detta tillskott har branschen rationaliserat bort 
arbetskraft till förmån för automatisering. I allt snabbare takt ställs större krav på effektivisering, 
kvalificerade kompetenser och innovation för att industrin ska behålla sin konkurrenskraft och 
utvecklas.

5. Låg forskning, utveckling och innovation i näringslivet
Näringslivets investeringsgrad avseende FoU är låg och under snittet för riket. Detta påverkar 
näringslivets utvecklingsmöjligheter, det vill säga innovationer samt tjänste- och 
produktutveckling. Tillsammans med Jönköping University arbetar regionen aktivt för att höja 
forskningsanslagen till JU och att stärka kopplingen mellan JU och näringslivet.

6. Hög medelålder på företagare
En hög medelålder hos företagare i länet ställer krav på insatser för att utveckla länets 
entreprenörskap och attrahera nyetableringar. Av småföretagare i Jönköpings län med en 
omsättning över 100 000 kronor och minst en respektive högst 58 anställda är 42 procent över 
55 år. Fler behöver bli företagare och inte minst kvinnor, eftersom de idag är 
underrepresenterade.

7. Generationsväxling
Utöver utmaningen med en hög medelålder på företagare står länet inför en 
generationsväxling även hos övrig personal inom flera av länets bärande branscher. Särskilt 
tydligt är detta inom jord- och skogsbruk samt den offentliga tjänstesektorn. Särskilt hög är 
medelåldern bland chefer och personer i ledande befattning.

8. Ojämlik arbetsmarknad
Skillnaderna i medianinkomst mellan kvinnor och män i Jönköpings län är större än för riket. 
Skillnaderna mellan kvinnors och mäns ohälsotal är också stora. Arbetsmarknaden präglas av 
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ojämlika arbetsförhållanden, där kvinnor, utomeuropeiskt födda och människor med 
funktionsnedsättning missgynnas. Det gäller både sämre möjligheter till heltidstjänst och lägre 
lönesummautveckling under arbetslivet. Skillnaderna i ohälsotal och livsinkomst får därmed 
stora konsekvenser för människors levnadsstandard och framtida pension.

9. Särskilt utsatta grupper står långt från arbetsmarknaden
Långtidsarbetslösheten har ökat de senaste åren. Grupper med särskilt hög arbetslöshet är de 
som varit arbetslösa en lång tid, funktionsnedsatta, utomeuropeiskt födda och personer utan 
gymnasieutbildning. Konsekvenserna av att människor står utan egenförsörjning samtidigt som 
de demografiska utmaningarna växer blir ökade sociala klyftor.

10. Matchningsproblematik
Kompetensbehovet på arbetsmarknaden ökar. Det råder brist på arbetskraft med eftergymnasial 
utbildning bland annat inom tillverkning, vård och omsorg samt IT. Trots att den tillgängliga 
arbetskraften har ökat uppger arbetsgivare att de inte hittar individer med rätt kompetens.

11. Ökad automatisering och digitalisering
Genom rationaliseringar lär sysselsättningen inom industri inte komma att öka utan med 
nödvändighet måste processerna än mer effektiviseras via bland annat högre automationsgrad men 
även via effektiviserade leverantörskedjor. Digitaliseringens intåg inom i stort sett alla sektorer 
kommer också starkt att påverka behovet av nya kompetenser samt även kompetensutveckling av 
befintlig personal. Tillsammans med detta måste en förflyttning uppåt i värdekedjan ske samtidigt, 
vilket också förutsätter att nya kompetenser tillförs länets näringsliv. Ökad andel av 
sysselsättningen måste därför av flera skäl komma från olika typer av tjänstenäringar; både 
kommersiella tjänster men även andelen personella tjänster/samhällsservice måste öka. En fortsatt 
bredbandsutbyggnad är därför oerhört viktig.

12. Fler nya företag behövs
Jönköpings län förknippas med starkt entreprenörskap och kreativitet, som torde ha sin grund i 
den historiska bilden av länet. Ser man dock på statistik kan man konstatera att siffrorna talar ett 
annat språk. Vid nationella jämförelser avseende andelen nystartade företag ligger Jönköpings 
län regelmässigt i botten. Samma trend kan skönjas inom annan liknande statistik. Uppgifter för 
jämförbara län visar att Jönköpings län är underförsörjt vad gäller det som benämns som 
”företagstjänster”. Med tanke på länets industriella prägel är detta anmärkningsvärt och 
försvårar näringslivets förflyttning uppåt i värdekedjan. Man kan här också särskilt lyfta fram 
finansiella tjänster som understryker denna situation.
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Handlingsplan Arbetsmarknad och näringsliv

Den regionala utvecklingsstrategin
Under 2017-2018 revideras den regionala utvecklingsstrategin med stor samverkan av 
samhällets aktörer och intresseorganisationer. Detta arbete kompletteras även med en OECD 
studie som presenteras våren 2018. Sedan arbetar vi vidare med implementeringen av RUS och 
fortsatt utveckling av vår webbplattform- utveckling.rjl.se. Regionala utvecklingsdagar 
arrangeras årligen.
Arbetet med den regionala utvecklingsstrategin har jämställdhetsintegrerats och fortsatt fokus på 
regional jämställd tillväxt är viktig för regionens utveckling. Under 2018 fortsätter arbetet med 
att jämställdhetsintegrera innovations- och näringslivsrådgivningen i länet.

Påverkansarbete på nationell nivå
Att skapa fler studiemöjligheter på yrkeshögskolenivå och på högskolenivå i regionen är viktigt 
för den fortsatta kompetensförsörjningen. Därför satsas det extra på strategisk kommunikation 
gentemot nationella myndigheter och beslutsfattare under 2018 för att öka kunskapen om vår 
regions utmaningar, för ökat antal utbildningsplatser och för att skapa större kunskap om vikten 
av forskningsanslag till vårt lärosäte. Idag är forskningsanslagen i Sverige mycket ojämnt 
fördelade mellan lärosäten. För vårt läns näringsliv är forsknings- och utvecklingsprojekt i 
samverkan med högskolan en viktig del av den omställning som sker. 

Förstärkt kompetensplattform 
Då utmaningarna kring matchning på arbetsmarknaden är en prioriterad fråga ska regionala 
utvecklingsmedel som bidrar till förbättrad kompetensförsörjning prioriteras under 2018. Bidrag 
ges inte till utbildningar eller till enskilda företag men projekt som förbättrar integration, stärker 
ungas kunskap om vårt näringsliv, verkar för generationsväxling i företag, bidrar till 
kompetenshöjande åtgärder för näringslivet eller gör att vi bättre tar tillvara humankapital som 
finns i regionen är tänkbara satsningar.
Sedan tidigare arbetar Region Jönköpings län med kompetensplattformsuppdraget. Detta 
uppdrag syftar till att ta ett samlat grepp kring utbudet av utbildningar och länets behov av 
kompetens. Genom analyser, prognoser och forum skapas en översikt, kunskap och förståelse 
kring situationen i länet.  Dessa sprids i ett flertal nätverk och via vår webbplatsform. Inom 
detta område driver vi även attitydprojekt i kommunerna för att öka ungas intresse och kunskap 
om vår regionala arbetsmarknad. Vi samordnar flera olika nätverk för studievägledare, YH-
utbildare, branschråd m.m. 

Verksamheter som regionen stödjer
För att stärka näringslivsutvecklingen i länet ges regionala utvecklingsbidrag till ett antal 
verksamheter som tydligt bidrar till regionens mål och som visat framgångsrika resultat i 
projektform. Region Jönköpings län ger verksamhetsstöd till Science Park, Företagsjouren, Ung 
Företagsamhet och Coompanion. Därtill är regionen delägare i Almi och i Smålands Turism. 
Dessa bidrag ges under tre år, följs upp årligen och en fördjupad granskning sker efter 2,5 år för 
att avgöra fortsatt verksamhetsfinansiering och eventuell ändring av villkor. Att man som 
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företagare får det stöd man har behov av under olika faser i sin utveckling är viktigt. Samordning 
och samverkan mellan de olika näringsfrämjande aktörerna är därför av stor vikt.

Science Park Jönköpings län
Huvudmålet med Science Parks verksamhet är att skapa förutsättningar för fler entreprenörer, fler 
tillväxtföretag och bättre regional innovationsmiljö. I affärskonceptet ligger att arbeta i lokala 
noder där företag runt om i länet kan få hjälp inom affärsutveckling och rådgivning på 
hemmaplan. Därtill erbjuds olika finansieringsmöjligheter och stöd i innovationsprocesser. Under 
ett år hanterar Science Park i snitt 1 000 företagsidéer och 300 företag startas. Ett 70-tal företag 
får individuell coachning i affärsutveckling, ca 40 företag deltar i finansieringsmöten, ett 40-tal 
företag deltar i matchning som kan gälla inkubatorstöd, finansiering eller affärsutveckling etc. 
Tidigare års projekt har visat att samordningen inom Science Park kring affärsutveckling, 
innovation och finansiering varit framgångsrik. I alla länets kommuner finns affärscoacher 
kopplade till Science Park vilket är unikt i Sverige. Regionen bidrar med 7 miljoner kronor per år 
till Science Park systemet.

Almi Företagspartner AB 
Region Jönköpings län stödjer Almi vars övergripande mål är att främja utvecklingen av 
konkurrenskraftiga små och medelstora företag, samt att stimulera nyskapande i syfte att 
skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Organisationens uppgift handlar om 
affärsutveckling och finansiering. Prioriterade projektområden har bland annat varit att 
utveckla stora idéer i små företag, företagarprogram för invandrare, affärsutveckling för 
kvinnor samt hjälp till svenska företag att hitta rätt partners i Europa till nya produkter för 
vården.
Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 dotterbolag. 
Dotterbolaget för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent och Region Jönköpings län med 
49 procent. Parterna bidrar årligen med driftmedel som står i proportion till ägarandelarna. 
Enterprise Europe Network, EEN, är en organisation med uppdrag att utveckla internationella 
företagskontakter och etablera partnerskap. I Sverige finns 15 regionala EEN- kontor där 
kontoret i Jönköping svarar för Jönköpings- och Gotlandsregionen. Almi Företagspartner AB har 
åtagit sig att vara värd för kontoret, vilket innebär att EEN blir en aktiv del i internationellt 
arbete inom Almi. För finansiering av verksamheten ges Almi ett utökat bidrag på 0,6 miljoner 
kronor.

Företagsjouren
Under förra lågkonjunkturen inrättades Företagsjouren i länet. Verksamheten har gjort stor nytta 
i länet för företag som av olika skäl hamnat i svårigheter och över 1100 arbetstillfällen har 
räddats under de senaste 8 åren
Under 2017 integrerades företagsjourerna i Region Jönköpings län och i Region Östergötland 
med varandra. Kostnaderna för att driva verksamheten är 1,5 miljoner kronor/ år. 

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet (UF) är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Organisationen 
utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF- företagande. De 
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bedriver även utbildningar i entreprenörskap på grundskolenivå och driver nu även ett projekt 
inriktat på företagande för nyanlända i Region Jönköping. Regionen har som mål att öka 
företagandet i länet och studier har visat att UF-företagare tenderar att oftare starta eget, får högre 
lön, har färre arbetslöshetsdagar och blir oftare chefer. Kommuner som har ett gott 
näringslivsklimat i kombination med UF-företagande på gymnasiet ökar tillväxten och 
jobbskapandet. Regionen bidrar från och med 2017 med 1 miljon kronor om året i 
verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet.

Coompanion
Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Organisationen
erbjuder personlig rådgivning och ger de som vill förverkliga företagsidéer tillsammans 
skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé till framgångsrikt 
företagande. Region Jönköpings län bidrar med 500 000 kr per år för att stärka det sociala 
företagandet.

Smålands Turism AB 
Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Satsningar på upplevelse- och 
besöksnäring bidrar till livskvalitet för boenden, men även för att skapa en ökad attraktivitet för 
vistelser i regionen. Kultur och kulturturism är en av de snabbaste växande grenarna och ska 
även fortsättningsvis uppmärksammas. Fler besöksmål bör utvecklas. Region Jönköpings län 
och länets kommuner äger Smålands Turism AB, som ska erbjuda kompetens och samordning 
inom turistområdet. Bolaget ska utveckla plattformar för marknadsföring och samverkan samt 
stärka regionens konkurrensförmåga. Bolagets verksamhetsinriktning är att:

 i samspel med turistindustrin, andra näringar och organisationer vårda, utveckla 
och kommunicera varumärket Småland

 erbjuda kompetensutveckling om turism
 förädla det befintliga, samt förnya, utbudet av aktiviteter, varor och service så 

att turistnäringen ökar
 utveckla marknadsföring och försäljning
 erbjuda och medverka till att olika resmål/destinationer i regionen, liksom regionen i 

sin helhet, utvecklas i takt med kunders önskemål och behov

En stark växande besöksnäring 
Besöksnäringen är växande och ur sysselsättningssynpunkt en viktig bransch att utveckla. 
Branschen är förhållandevis stark även i de glesare befolkande delarna av länet. På senare år 
har kraftfulla insatser gjorts för ökad samordning och kvalitetshöjning av de besöksmål länet 
erbjuder. Fortsatt arbete är viktigt och här är Smålands Turism AB en naturlig och viktig 
part och samordnare. Regionen bidrar med projektstöd för hållbar turismutveckling och 
friluftsturism.

Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete 
Med anledning av att Region Jönköpings län skaffat licens för MONA supercrossdatabaser hos 
SCB kan fördjupade analyser göras inom det regionala området. Nu finns möjligheter att 
tillsammans med länets kommuner ta fram bättre förankrade prognoser och planeringsunderlag 
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inom en mängd olika områden. Region Jönköpings län kommer under 2018 att arbeta vidare 
med BRP+ .BRP + är ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå, som visar på den 
långsiktiga utvecklingen för regionala resurser – både ekonomiskt, socialt kapital, 
humankapital och naturresurser.

Digitaliseringen – en utmaning och en möjliggörare för företagen
Digitaliseringen påverkar hela näringslivet och skapar möjligheter som extra utmaningar för vårt 
näringsliv. Enligt UDs kansli för strategisk analys anses digitaliseringen vara den enskilt starkaste 
förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Projekt som bidrar till omställning inom området 
uppkopplad industri och nya material för hela företagssektorn kommer därför vara prioriterade 
under 2018. Uppkopplad industri och nya material ska bidra till att påskynda arbetet med att 
digitalisera industrin och säkerställa att vi bättre tar vara vårt kunnande och vårt världsledande 
kunnande kring material. Den fjärde industriella revolutionen möjliggör digitaliserad produktion, 
nya sätt att bemöta kunder och förändrade affärsmodeller. Nya hållbara material, molntjänster, 
robotik, och additiv tillverkning skapar möjligheter inom alla branscher och är en förutsättning för 
att klara konkurrenskraften i Sverige.

Smart Housing Småland/Träregion Småland
Sedan några år tillbaka görs en samlad småländsk satsning mot den trärelaterade industrin. Detta 
sker via den småländska trästrategin, Träregion Småland, som fått en fördjupning genom 
vinnväxt-miljön Smart Housing Småland gällande boendefrågor kopplat till modulariserat 
byggande med glas i innovativa lösningar. Genom det stora behovet av nyproduktion av bostäder, 
ligger satsningen mycket väl i tiden och innebär stora möjligheter för våra husfabrikanter att 
utvecklas och ta marknadsandelar. Det gäller samtidigt att framtidssäkra näringen 
kompetensmässigt och att få dessa båda näringslivssatsningar uthålligt finansierade.

Utveckling av de gröna näringarna
De gröna näringarna är stora och betydande för Jönköpings län. Som exempel kan nämnas det 
”mjölkbälte” som går genom länet tillsammans med betydande vidareförädling. Stor produktion 
finns även inom andra områden såsom bär-, frukt- och köttproduktion samt vidareförädling av 
livsmedel. Härutöver kan nämnas att flera statliga verk med koppling till sektorn är lokaliserade 
hit. Dessutom är mässarrangören Elmia starkt verksam inom sektorn.
En kraftsamling har under de senaste åren inletts i länet vad gäller sektorn. Arbetet sker i nära 
samverkan mellan ett antal för näringen betydelsefulla aktörer. Målsättningen för 
klustersatsningen är att bli känt för marknadsinriktad livsmedelsproduktion i världsklass från 
Sveriges mest innovativa matregion.
Skogsnäringen är betydelsefull i vårt län och de tre småländska regionorganisationerna, 
länsstyrelserna m.fl. arbetar med att ta fram en regional skogsstrategi för Småland som beräknas 
vara klar 2018.

Kommersiell service
Jönköpings län har en stor landsbygd och i många delar av länet kan det vara långt till närmaste 
butik. Regionen har numera end el av ansvaret för den kommersiella servicen och har möjlighet 
att ge vissa typer av stöd till de butiker som är den ”sista på orten”. Detta styrs bl.a. av det 
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regionala serviceprogrammet. En ökad tillgång till kommersiell service förbättrar 
förutsättningarna för entreprenörskap och ger fler arbetstillfällen på landsbygden.

Bättre kapitalförsörjning för företag
Jönköpings län är ett entreprenörslän med många små och medelstora företag. Samtidigt har 
bristen på riskvilligt kapital länge varit ett utvecklingsproblem. I samarbete med Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (ERUF) har ett investeringsprojekt pågått under ett par år för att 
bygga upp regionala riskkapitalfonder inom NUTS-II-området Småland och öarna. Den tidigare 
satsningen har lockat fram privat kapital genom saminvesteringsförfarandet och i snitt har en 
investerad krona i Almi Invest lett till nästan två kronor i privat investering, alltså dubbelt så 
mycket som investeringskravet. Nytt för denna period är att av det totala beloppet på 120 
miljoner kommer 24 miljoner att avsättas för så kallad såddfinansiering i företags tidiga skede. 

Sommarpraktik för unga
Sommarpraktiksatsningen som påbörjades 2017 kommer att fortsätta under 2018. För att öka 
kunskapen och intresset för företagande erbjuds ungdomar möjligheten att starta företag under 
sommaren. Dessa platser erbjuds i alla länets kommuner och 2017 deltog 91 personer. Därtill 
skapar regionen möjligheter för unga till sommarpraktik inom de kulturella och kreativa 
näringarna (KKN) samt i föreningslivet. Att utveckla KKN i vårt län är viktigt ur ett 
kompletteringssyfte. Vi har en stark tillverkningsindustri och basindustri inom t.ex. skog och trä 
men behöver bredda utbudet inom tjänsteföretag och KKN. Region Jönköpings län bidrar med 2 
miljoner kronor för denna satsning under 2018.

Kunskap och innovation
Tillgång och möjligheter till utbildning är viktigt för individers utveckling, men minst lika 
viktigt för en regions utveckling. Dagens samhälle med ständiga krav på nya eller förbättrade 
kompetenser, ställer krav på en väl utbyggd utbildningsverksamhet med både bredd, djup och 
kvalitet. I jämförelse med andra län har vi en låg utbildningsnivå och behöver öka möjligheterna 
för länets invånare att ta till sig ny kunskap och stärka möjligheterna för individers utveckling. 
Näringslivets investeringsgrad inom forskning och utveckling (FoU) är låg och under snittet för 
riket. Detta påverkar näringslivets möjligheter till innovation samt tjänste- och 
produktutveckling. Därtill fördelas statliga forskningspengar till högskolor och universitet på ett 
ojämlikt sätt i Sverige. Det medför att länets högskola har mycket mindre forskningsanslag än 
andra större lärosäten. Under 2016 har högskolan fått erkännande som KK-miljö och får mer 
forskningsmedel de kommande tio åren. Jönköping University är framstående när det gäller 
kopplingen mellan forskning och näringsliv vilket bidragit till beslutet att utse högskolan som 
KK-miljö. 

Innovation är en framgångsfaktor för att uppnå de övergripande målen i den regionala 
utvecklingsstrategin. Innovationer är resultatet av kunskap, kreativitet och acceptans för 
förändring, de uppstår ofta som ett resultat av mötet mellan olika kunskaper, kompetenser, 
egenskaper och erfarenheter i olika branscher och sektorer. Mångfald är därför en viktig 
förutsättning för att idéer ska uppstå och omsättas till ny ekonomisk verksamhet och tillväxt.
Ett gott innovationsklimat förutsätter en samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademi 
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och civilsamhälle för att identifiera behov, utmaningar och lösningar. Jönköpings län står här 
inför ett antal utmaningar så som ett lågt kunskapsinnehåll i det som produceras, traditionella 
synsätt och strukturer samt glesa geografiska strukturer. Länet har dock stora fördelar med en 
industriell och entreprenöriell tradition med internationell lyskraft, en expansiv högskola vars 
samverkan med omgivande samhälle är nationellt framstående, en nationellt och internationellt 
uppmärksammad utvecklingsförmåga inom hälso- och sjukvård samt en god samverkan i det 
innovationsfrämjande stödsystemet och ett regionalt innovationsstödsystem som är unikt 
förankrat i länets alla kommuner.

En högskola med starkt stöd från Region Jönköpings län, länets kommuner och näringslivet är en 
betydelsefull faktor för regionens tillväxt. Jönköping University utmärker sig som högskola 
genom att ha en starkt internationell profil och en stark näringslivskoppling.

Inriktningsmål
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och 
hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

Mätbara målvärden
 Andelen länsinvånare som har mer än 3 års eftergymnasial utbildning ska närma sig 

rikssnittet.
 Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till 

föregående år.
 Antalet platser på länets Yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande till 

genomsnittet de senaste tre åren.
 Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras gentemot 

föregående år.
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Utmaningar

1. Utbildningsnivån
Andelen högutbildade länsinvånare, det vill säga med mer än 3 års 
eftergymnasialutbildning, är lägre än rikssnittet. Varje år flyttar dessutom fler med en 
högre utbildning från länet än till länet. Utbildningsnivån är lägre bland män än bland 
kvinnor. Det finns även skillnader i utbildningsnivå mellan kommunerna. Traditionella 
industri- och glesbygdskommuner uppvisar lägst utbildningsnivå. Många personer är 
dessutom sysselsatta inom handel, transport och logistik, vilket också bidrar till en 
generellt låg utbildningsnivå. Den låga utbildningsnivån är ett hinder för tillväxt där 
tillgången på välutbildad arbetskraft är avgörande.

Figur 15 Andel av befolkningen med mer än 3 års eftergymnasial utbildning 2012-2016
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2. En åldrande befolkning
Försörjningsbördan ökar på länsinvånarna i arbetsför ålder, då antalet äldre blir allt fler. Den 
demografiska åldersstrukturen är bättre i centralorterna än i glesbygden. När man lever längre 
och andelen äldre ökar förändras också kraven på resurser och kompetenser för att tillgodose 
målgruppens behov. Det faktum att många unga flyttar från länet ökar utmaningen.

Figur 15  Antal 80+ i Jönköpings län
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3. Forskning och utveckling
Näringslivets investeringsgrad avseende FoU är låg och under snittet för riket. Detta påverkar 
näringslivets möjligheter till innovation samt tjänste- och produktutveckling.

Utbildningsverksamhet
Region Jönköpings län har för närvarande ekonomiska åtaganden för högskoleutbildning och 
folkhögskoleutbildning. Dessutom är Region Jönköpings län, på uppdrag av länets kommuner, 
huvudman för gymnasieskolans naturbruksprogram.

Folkhögskoleutbildning
I det livslånga lärandet har folkbildningen genom folkhögskolorna en viktig roll att fylla. 
Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer. Den enskilda skolan har stor frihet att utforma 
sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Den har också möjlighet att göra 
anpassningar efter förkunskaper, intressen och behov hos elever. Basen för folkhögskolornas 
utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för dem som saknar 
grundskole- eller gymnasieutbildning. En allt större del av de svenska folkhögskolornas 
kursutbud inriktas dock på särskilda kurser i till exempel musik, mediekunskap, teater, friskvård 
och entreprenörskap. Även rena yrkesinriktade kurser erbjuds, som till exempel fritidsledare, 
dramapedagog och kantor. Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med 
kort utbildning, invandrare och personer med funktionsnedsättningar. Folkhögskoleutbildningen 
finansieras huvudsakligen av statliga medel och bidrag från landstingen/regionerna.

Gymnasieutbildning
På uppdrag av länets kommuner genomför Region Jönköpings län naturbruksutbildning 
inom ramen för gymnasieskolan. Nu gällande samverkansavtal med kommunerna gäller till 
31 december 2019. Avtalet har kompletterats med en överenskommelse om fortsatt 
samverkan fram till 2023. Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional 
mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom 
naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.
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Perspektiv: Medborgare och kund 
Strategiskt mål: Ett attraktivt och framtidsinriktat utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter 
befolkningens och arbetsmarknadens behov.

Framgångsfaktor: Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas dimensionering och inriktning.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2018 Resultat 2015 Resultat 2016

Förstahandssök ande 
i förhållande till 
budgeterat antal 
utbildningsplats er 
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas 
(kvinnor/män/
övriga)

Statistik ≥ 1,0 1,1 1,1

Sökande per 
utbildningsplats 
(folkhögskolan)
– könsuppdelas 
(kvinnor/män/
övriga)

Statistik ≥ 2,0 3,4 2,5

Andel nöjda elever 
(gymnasieskolan)
– könsuppdelas 
(kvinnor/män/
övriga)

Enkät ≥80 % Ingen uppgift 92%

Andel nöjda 
deltagare 
(folkhögskolan)
– könsuppdelas 
(kvinnor/män/
övriga)

Enkät ≥80 % 97 % 95 %

Mål och mätning avser Region Jönköpings läns egna skolor
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Systemmätetal Mätmetod Mål 2018 Resultat 2015 Resultat 2016

Andel elever på 
naturbruksprogram
met som slutför sin 
utbildning med 
godkänd examen

Statistik 90 % 87 % 68 %

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

Statistik 85 % 86% 86%

Perspektiv: Process och produktion
Strategiskt mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning.     
Framgångsfaktor: Utbildningsinnehåll anpassat till elevens behov
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Perspektiv: Lärande och förnyelse
Strategiskt mål: Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav.
Framgångsfaktor: Kompetensutveckling av personal för att möta framtida krav och kvalitet i skolan.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2018 Resultat 2015 Resultat 2016

Andel lärare 
med ämnes-
och pedagogisk 
behörighet 
(gymnasieskola n)

Manuell 
rapportering

≥ 90 % 91 % 91 %

Lärartäthet – antal 
årstjänster per 1000 
deltagarveckor 
(folkhögskolan)

Manuell 
rapportering

≥1,8 Nytt mått 2017 Nytt mått 2017

Perspektiv: Ekonomi

Strategiskt mål: Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som 
lång sikt
Framgångsfaktorer:
Organisationsutveckling för ökad produktion och effektivitet
Kunskap om prestations- och kostnadsutfall

Systemmätetal Mätmetod Mål 2018 Resultat 2015 Resultat 2016

Ekonomi i 
balans

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsom 
råde
≤ budget

+6,9% +10,2%
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Handlingsplan inom området kunskap och innovation

En regional innovationsstrategi och en Smart specialiseringsstrategi

Under 2017 togs en regional innovationsstrategi fram samverkan med det 
innovationsfrämjande systemet, företagare och andra aktörer. I den regionala 
innovationsstrategin adresseras följande tre insatsområden som är viktiga för vårt 
innovationsklimat:

Attityder för innovation: Ledare, invånare och utbildningsväsende har insikt om och 
efterfrågar innovation som ett medel för att skapa tillväxt och ett bra liv i en attraktiv region.

Samverkan för innovation: Resurser som möjliggör innovationer är på ett effektivt sätt 
sammankopplade med varandra, nationellt och internationellt samt att deras kvalitet och 
verkansgrad ständigt utvecklas.

Effektiva processer för innovation: Skapandet av idéer stimuleras, valideras och förädlas för 
att bli nyttiggjorda innovationer i en effektiv värdekedja av anpassade erbjudanden. Effektiva 
processer för innovation kräver ständigt lärande, aktiv omvärldsbevakning och möjlighet till 
reviderat fokus.

Ett strategiskt innovationsråd bestående av politiska representanter och innovationsfrämjande 
aktörer skapas under 2018 med syfte att bidra till arbetet av en smart specialiseringsstrategi 
enligt EU direktiv. Till stöd för det strategiska innovationsområdet knyts den grupp på 
tjänstemannanivå som varit aktiva i skapandet av den Regionala innovationsstrategin och som 
idag arbetar med förverkligandet av den handlingsplan som kopplas till strategin.

Folkhögskoleutbildning
För Region Jönköpings läns egna folkhögskolor gäller den profilering som lagts fast 2013 och 
som innebär kultur för Sörängens folkhögskola och folkhälsa för Värnamo folkhögskola.
Finansiering av folkhögskolor sker i huvudsak genom ersättning baserad på deltagarvecka.
Ersättningsnivån och maximalt finansierade veckor på egna och rörelsedrivna folkhögskolor i 
länet fastställs inför varje budgetår. Ett särskilt ägarstöd som tar hänsyn till skolornas 
lokalmässiga förutsättningar utgår till egna folkhögskolor. Ersättningsnivån för folkhögskolor 
utanför länet ska följa rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Region Jönköpings läns folkhögskolor har under 2016–2017 drivit projektet ”Snabbspår för 
akademiker” som innebar intensiv svenkundervisning för nyanlända akademiker. 
Verksamheten kommer att integreras i regionens ordinarie utbildning för nyanlända 
akademiker.

Värnamo folkhögskola erbjuder även etableringskurser som en del i nyanländas 
etableringsplan ihop med Arbetsförmedlingen. SFI (svenska för invandrare) ingår som en del i 
etableringskursen.
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Samverkan med Jönköping University
Jönköping University har en viktig roll för att skapa förutsättningar för innovation och tillväxt i 
länet. Under 2017 invigdes Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom 
kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den ska bidra till att utveckla regionens och 
Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer. Satsningen 
görs med stöd av KK-stiftelsen som nu skrivit ett 10-årigt samverkansavtal med högskolan.
Jönköping University arbetar också tillsammans med Region Jönköpings län för att stärka 
forskningsfinansieringen för högskolan. Ett gemensamt näringslivsinriktat regionalt 
forskningsprojekt drivs ihop där båda parter bidrar med 5 miljoner kronor per år och där 
näringslivet bidrar med 10 miljoner per år. För att öka möjligheterna till mer extern 
finansiering inom våra styrkeområden skapades 2017 ett gemensamt projektkontor med syfte 
att få fler Horisont 2020 projekt till länet. Regionen finansierar även ett projekt med syfte att 
koppla ihop utländska studenter med företag för att få fler av de utländska studenterna att 
etablera sig i länet. Mellan 2010 och 2015 har högskolan, trots ett ständigt utökat söktryck fått 
nästan 2 000 färre utbildningsplatser. Detta har en negativ inverkan på regionens mål att höja 
utbildningsnivån och regionen för en aktiv påverkan gentemot staten för att vända denna trend.

Det samarbete som etablerats mellan Högskolan i Jönköping och länets kommuner för att 
decentralisera högskoleutbildningen har varit framgångsrikt. Denna form av decentraliserad 
högskoleutbildning betraktas även i ett nationellt perspektiv som mycket framgångsrik. För 
kommande planperiod fortsätter stödet till utbildningen med 1 miljon kronor per år. 
Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare som bland annat erbjuder 
magister- och masterprogram i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och 
omsorg ges finansiellt stöd under 2018 med 750 000 kronor.

Gymnasieutbildning
Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom 
utvecklingsrådet för naturbruk, där både regionen och länets kommuner har 
representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar.
Utöver gymnasieutbildning ska erbjudas utbildningar inom yrkeshögskola och 
uppdragsutbildning som är anpassade efter näringens behov. För att uppnå målsättning i 
samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska vara ledande 
inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en 
branschanalys och en bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för 
perioden fram till och med 2022. Överenskommelse har träffats med länets kommuner om 
fortsatt samverkan under denna period. För att uppnå mål om kvalitet och effektivitet 
förutsätts omfattande investeringar både på Stora Segerstad naturbrukscentrum och på 
Tenhults naturbruksgymnasium. Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli 
kunskapscentra för naturbrukets aktörer. Under 2017 genomförs en förstudie om småskalig 
livsmedelsförädling – minimejeri. Avsikten är att under 2018 ta ställning till om arbete med 
att etablera en förädling av mjölk för internt återtag ska starta. Från och med läsåret 
2017/2018 har Stora Segerstad naturbrukscentrum ett samverkansavtal med Halmstad 
kommun avseende mottagande av gymnasieelever.
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Investeringar

Naturbruksgymnasier
För kommande investeringar gäller som grundläggande förutsättning att de kan finansieras 
med ett stabilt elevunderlag. Då utbildningen drivs på uppdrag av länets kommuner krävs att 
beslut om genomförande sker i nära samråd med länets kommuner och att objekt och 
finansiering godkänns av kommunerna. 

Livsmiljö
En god livsmiljö bidrar till en regions attraktionskraft och ökar människors välbefinnande. 
Eftersom det är många parter som påverkar vår livsmiljö krävs samordning för att växla upp 
alla insatser och undvika dubbelarbete. Regionen lägger stor vikt vid kultur och ser det som 
en stark faktor för en god livsmiljö, en del av vår attraktionskraft och en utvecklingsfaktor i 
länet. I jämförelse med andra regioner lägger vi därför mycket resurser på kultur (523 kr/ 
invånare) och ingår i samverkansmodellen gentemot staten. Vi finansierarar 
regionövergripande kulturaktiviteter i egen regi men ger även bidrag till externa 
kulturutövare.

Förutom att satsa på kultur ska övriga insatser inom regional utveckling också bidra till en 
hållbar livsmiljö och ett attraktivt län. På så vis kan livsmiljöbegreppet ses som ett horisontellt 
begrepp som ska genomsyra alla satsningar i länet. Kopplingen till de tre dimensionerna av 
hållbarhet hänger nära ihop med livsmiljön.  Miljön omkring oss är en stor del av vår livsmiljö 
och bidrar till vårt läns attraktivitet.
Region Jönköpings län ger även stöd till ett stort antal föreningar som bidrar till 
demokratiutveckling och föreningsutveckling i länet. Området folkhälsa, vilket är ett område 
som regionen prioriterar ligger mycket nära begreppet livsmiljö och inom detta område sker ett 
stort antal insatser för att förbättra invånarnas livsmiljö och hälsa. Läs mer om arbetet på sidan 
X, kapitlet folkhälsa och sjukvård.

Inriktningsmål
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö 
som är attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.

Mätbara målvärden

Målvärdena utgör grund för att mäta hur väl regionens insatser ligger i linje med målen. 
Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda eller bidra till att följande mål 
nås:

 Länets negativa inrikes flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto.
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Kultur
Kultur har betydelse långt utöver att enbart omfatta konstnärlig verksamhet. Kultur kan tillföra 
en viktig dimension till andra samhällsområden, men också i samverkan med andra 
politikområden fungera som motor för regional utveckling och tillväxt. Insatser inom 
kulturområdet har betydelse för att stärka människors kreativitet, stärka den lokala identiteten 
och bidra till ett öppet och kreativt klimat i en region. Möjligheten att ta del av, och aktivt delta 
i, ett rikt kulturutbud är viktigt för individens välfärd och välbefinnande. Kultur är 
hälsofrämjande och rehabiliterande, men bygger även broar mellan människor och 
verksamheter. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till att en bygd, region 
eller landsdel är attraktiv vid företagsetableringar. Det skapar nya arbetstillfällen och påverkar 
hur människor väljer bosättningsort. Väl marknadsförda kulturmiljöer och kulturminnen bidrar 
till ökad turism och fler jobb.

Regional kulturplan
Jönköpings län ingår i samverkansmodellen för statens stöd till regional kulturverksamhet. 
Målet med modellen är att skapa ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer 
vilket innebär att Region Jönköpings län ansvarar för fördelning av statsbidrag till regional 
kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen ligger till grund för fördelningen. Kulturplanen 
är ett kultur- och konstpolitiskt dokument som beskriver inriktningen för det regionala konst- 
och kulturlivet. Kulturplanen för 2018–2020 har tagits fram i samråd med länets kommuner 
och andra regionala aktörer. 

Samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen har uppföljningsbara 
uppdragsbeskrivningar som tagits fram utifrån den regionala kulturplanen avseende mål 
och inriktning. Uppdragsbeskrivningarna förtydligar verksamheternas regionala uppdrag 
samt fastställer en struktur för årlig uppföljning.

De satsningar och prioriteringar som beskrivs i den regionala kulturplanen har 
uppföljningsbara handlingsplaner för att ge bättre möjlighet till målstyrning. 
Handlingsplanerna utgör det huvudsakliga underlaget för den årliga revideringen av 
kulturplanen. 

Kultur och hälsa
Kultur har en stor betydelse för såväl samhället i stort som för den enskilde individen. Kultur 
kan vara en viktig del av vård, omsorg och rehabilitering men också ge intellektuell stimulans, 
öka människors motivation, livslust och bidra till god livskvalitet och livsmiljö. För att bidra 
till en mer jämlik hälsa behöver därför tillgången av kultur öka för personer som har svårt att ta 
del av den kultur som erbjuds i samhället. En styrgrupp för Kultur för jämlik hälsa och vård är 
etablerad i samverkan med länets kommuner, kulturinstitutioner och bildningsförbund.

I flera av Sveriges regioner tillhandahålls kulturprogramsverksamhet riktat till patienter inom 
hälso-och sjukvård och personer inom äldre-och handikappomsorg. Under 2018 kommer 
kulturprogramsverksamhet att tas fram och testas i mindre skala. Behovet av en planerings- 
och samordningsresurs för webbplattformen Aktivt liv och kulturprogramsverksamheten 
utreds under 2018.         
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Regionens kulturverksamhet
Regionen utövar sitt regionala kulturansvar genom kulturinstitutionerna; Smålands Musik och 
Teater, Jönköpings läns museum samt kulturutvecklare inom dans, film, bild och form, 
hemslöjd och regionbibliotek. Dessutom ger Region Jönköpings län ett omfattande stöd till 
organisationer inom kulturområdet och det fria kulturlivet.

Teater-, musik- och dansverksamhet

Smålands Musik och Teater
Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar egna och köpta produktioner inom 
musik, teater, musikteater och dans. En bärande del av Smålands Musik och Teaters 
verksamhet är att bredda intresset och engagemanget för kulturen, genom samverkan med 
amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera.

Museiverksamhet

Jönköpings läns museum
Region Jönköpings län är tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet, 
stiftare av Jönköpings läns museum. Regionen ansvarar för verksamhetens innehåll och 
utveckling. Jönköpings kommun ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler.

Stiftelsen Jönköpings läns museum har som huvudsyfte att ge allmänheten möjlighet att ta 
aktiv del av sin historia, nutid och framtid.

Övergripande mål utifrån stadgar är att
 dokumentera, vårda och förvalta länsinvånarnas kulturarv och kulturmiljöer samt på 

olika sätt göra detta tillgängligt för allmänheten
 samla, vårda och visa äldre och samtida konst
 vara en kunskapsorganisation med forskning och utvecklingsarbete, men också en 

mötesplats för dialog, reflektion, kunskapsutbyte och bildning – tillgänglig för alla.

Övrig kulturverksamhet

Kultur och utveckling
Region Jönköpings läns egna utvecklare inom dans, film, bild och form, hemslöjd samt 
regionbibliotek är en samlad kompetens för stöd till kulturell utveckling i länet. Genom 
konstnärlig utsmyckning av regionens lokaler tillhandhålls stimulerande miljöer för besökare och 
medarbetare samtidigt som konstinköp stödjer konstens utveckling och ger arbetstillfällen för 
konstnärer. Regionstyrelsen ska vid beslut om utgiftsram för fastighetsinvestering pröva behov 
av särskilda investeringsmedel för konstnärlig gestaltning.

Studieförbund
Studieförbund som organiserar folkbildningen är en del av folkrörelsen i Sverige. 
Folkbildningen inom studieförbunden finansieras till stora delar genom stöd från staten, 

191



34

landsting/regioner och kommuner. Regionen lämnar bidrag till studiedistrikt som är anslutna 
till studieförbund som får statligt stöd. Bidragen syftar till att främja länsinvånarnas behov och 
intressen för bildning, gemenskap och kultur. Bidragen avser stöd till administration, 
genomförande av kursverksamhet samt för anordnande av kulturarrangemang.

Kulturbidrag till organisationer och enskilda
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och enskilda 
som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och inriktningar. Stöd 
kan ges i tre olika former:

 Verksamhetsbidrag för stadigvarande verksamhet
 Arrangörsbidrag för lokala kulturarrangemang, med öronmärkta medel för 

arrangörsbidrag barn och unga.
 Utvecklingsbidrag

Perspektiv: Medborgare och kund

Strategiska mål:
Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet.
Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget 
skapande.

Framgångsfaktorer:
Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och kulturintresserade medborgare 
och fler mötesplatser.
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län
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1) Ingår i total publikuppgift för Smålands Musik och Teaters produktioner i och utanför Kulturhuset Spira.

Systemmätetal Mätmetod Mål 2018 Resultat 2015 Resultat 2016

Publik 
Smålands 
Musik och 
Teater
– Kulturhuset
Spira

Statistik ≥ 70 000 69 399 70 490

Publik Smålands 
Musik och Teater
- utanför 
Kulturhuset 
Spira

Statistik ≥ 30 000 43 519 49 086

Publik vid 
föreställningar för 
barn och 

ungdom1)

exkl Teateri 2018

Statistik ≥ 25 000 42 825 44 406

Andel kommuner 
inom länet där det 
varit 
föreställningar 
eller annan kultur- 
verksamhet –
gemensamt mål för 
Smålands Musik 
och Teater och 
Kultur och 
utveckling

Statistik 100 %  100%  100%
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Perspektiv: Process och produktion

Strategiska mål:
Främja kulturell mångfald och regionala särdrag
Dialog med civilsamhället.
Framgångsfaktor:
Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet.

Perspektiv: Lärande och förnyelse

Strategiskt mål:
Organisation och medarbetas ska utvecklas i takt med nya krav
Framgångsfaktor:
Tillgång till kunniga medarbetare.

Perspektiv: Ekonomi

Strategiskt mål: 
Verksamheten ska kännetecknas av en god hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt.
Framgångsfaktorer: Organisationsutveckling för ökad produktivitet och effektivitet

Systemmätetal Mätmetod Mål 2018 Resultat 2015 Resultat 2016

Ekonomi i 
balans

Ekonomisystemet Nettokostnaden per 
verksamhetsom råde 
ska inte överstiga
budget

+1,9% +0,1%

Egenfinansieringsgr
ad – Smålands
Musik och Teater

Nytt mått 2017

Ekonomisystemet ≥ 16,0 % 13,8% 13,4%
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Handlingsplan Livsmiljö

Regional kulturplan
Den regionala kulturplanen för perioden 2018-2020 anger inriktning för kulturpolitiken och 
där med i första hand hur befintliga resurser ska disponeras. Regionens kulturpolitik ska 
särskilt uppmärksamma ett antal områden. (Kulturplanen beslutas under hösten 2017 – 
komplettera text med prioriteringar.)

Smålands Musik och Teater
Smålands Musik och Teater ska verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett 
varierat utbud för skilda smakriktningar. Ökad samverkan inom och utom länet med andra 
arrangörer och teatrar ska eftersträvas för att minska produktionskostnader och för att kunna 
erbjuda breda uppsättningar. Ett varierat musikutbud för en bred publik ska erbjudas. Musik 
ska framföras med en hög grad av professionalism. Samverkan i olika former med 
amatörteatergrupper och amatörmusiker ska vara ett naturligt inslag i verksamheten och 
skapar förutsättning för nya mötesplatser och ny publik. För att matcha produktion och 
beställning ska Smålands Musik och Teater under 2018 fortsätta verka för att utveckla 
långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och/eller lokala aktörer.

Möjlighet för etablering och samverkan av fria grupper inom scenkonsten är en viktig del av 
utvecklingen. Samverkan mellan institutionerna, det fria kulturlivet och möjligheten för länets 
kommuner att ta emot de fria grupperna bör stimuleras. Inom Smålands Musik och Teater pågår 
en profilering av barn- och ungaverksamheten. Kulturhuset Spira är ett tydligt nav för 
professionell scenkonst till förmån för länets invånare. Utvecklingen av en repertoarbaserad 
produktion över alla scenkonstområden ska lägga grunden för att kulturen ska kunna nå nya 
målgrupper och bredare publik. Regionen ska etablera en ”Spira-peng” där länets barn ges 
möjlighet att få en kulturupplevelse i Kulturhuset Spira under både sin låg- och högstadietid. 
Finaniseras genom regionala kulturmedel. Skolorna själva arrangerar och finansierar 
transporten till Spira. Målsättningen är att hålla Kulturhuset Spira sommaröppet under 2018. 
Finansiering sker inom ram och eventuell samfinansiering med andra aktörer.

Stiftelsen Jönköpings läns museum
Sedan 2010 är verksamheten baserad på statens kulturpolitiska mål (resultatet av SOU
2009:16). Särskilt centralt är det mål som uttrycks som ”främja ett levande kulturarv, som 
bevaras, används och utvecklas”. Museet ska arbete för att människor får möjlighet att ta 
tillvara kulturarv i ökad omfattning och i nya sammanhang. Ett särskilt ansvar finns för att 
utveckla och förnya engagemanget kring kulturmiljövårdsområdet, vilket sker utifrån de 
nationella målen för kulturmiljöarbetet som ska främja:

 Ett hållbart samhälle med mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas
 Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar för 

kulturmiljön
 Ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, bildning 

och upplevelser
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 En helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas tillvara i 
samhällsutvecklingen.

Under planperioden ska utveckling prioriteras inom kulturmiljövård, kunskapsutveckling och 
publika aktiviteter inom ramen för ett lokalt, nationellt och internationellt engagemang.

Stiftelsens ekonomiska förutsättningar har under ett antal år förändrats med bland annat 
minskad uppdragsverksamhet och förändrat statsfinansiellt stöd. Under 2018 tillförs 
750 000 kronor i stöd till verksamheten från Kulturrådet och från kulturella 
utvecklingsmedel.

Projekt Vandringsleder i Småland
Region Jönköpings län är huvudman för 200 mil av länets vandringsleder. Ur ett motions- och 
folkhälsoperspektiv är de en viktig resurs för länets invånare och för att attrahera besökare till 
länet. Efter initiativ av Länsstyrelsen i Jönköpings län och i samråd med Smålands Turism, 
länets kommuner och Region Jönköpings län genomfördes ett projekt där cirka 70 mil av 
vandringslederna rustades upp. Projektet slutfördes under 2015. Under 2018 avsätts 250 000 
kronor för fortsatt stöd till vandringsleder.

Filmbyn Småland 
Under 2015 beviljades projektet som då hette Barnfilmbyn stöd för att skapa ett nytt resmål i 
Sverige för alla filmintresserade, barn som vuxna. Filmbyn Småland öppnar sommaren 2017 och 
projektet kommer att bestå av en beskrivande utställning om hur det gick till att skapa filmerna 
byggda på Astrid Lindgrens böcker, en aktivitetsdel och en servicedel. Filmbyn ska också kunna 
fungera som konferenscentrum och man hoppas också kunna skapa en nod för barnfilm i 
Sverige.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Region Jönköpings län ger bidrag till politiska ungdomsorganisationer som är verksamma i länet 
och vars moderparti är representerat i regionfullmäktige. Bidraget syftar till att främja barn och 
ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och deltagande i samhällsutvecklingen. 
Bidrag ges i form av organisations- och verksamhetsbidrag.

Bidrag till ungdomsorganisationer
Region Jönköpings län ger bidrag till ungdomsorganisationer som främjar barn och 
ungdomars demokratiska fostran, genom engagemang i föreningsliv som bidrar till en 
meningsfull fritid. Bidrag ges i form av organisationsbidrag, som stöd till administration och 
som verksamhetsbidrag.

Bidrag till pensionärsorganisationer
Bidrag till pensionärsorganisationer som är verksamma inom länet kan lämnas till dess 
distriktsorganisation. Bidraget är avsett för administration samt för information och utbildning 
av organisatörer och förtroendevalda. 
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Internationellt arbete

Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det 
internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet.

Näringslivet i länet har en stark internationell koppling med ett världsomfattande kontaktnät. 
Besöksnäringen växer kraftigt och den främsta tillväxten sker genom fler internationella 
besökare.
 Jönköpings University är välkänt för sin internationella profil och under de senaste åren har 
befolkningstillväxten främst skett genom invandring. Samtidigt kan förbättringar göras inom 
flera områden. För få utbildade utländska studenter stannar kvar efter utbildning, 
jobbmatchningen av nyanlända lyckas inte tillräckligt bra, länets/regionens varumärke är 
alltför okänt internationellt och det råder stor brist av vissa yrkeskategorier vilket gör att allt 
fler företag söker sin kompetens utomlands. Flera studier visar att mångfald och upplevelsen 
av att man lever och verkar i en internationell eller global miljö bidrar till attraktionskraften i 
en region.

Assembly of European Regions
Genom Sveriges medlemskap i EU, mer gemensam lagstiftning och det ökade samarbetet 
mellan olika länder förstärks även behovet av mer politisk samverkan på EU-arenan. Därför 
är regionen med i AER (Assembly of European Regions) där vi under 2018 har politisk 
representation i den internationella ledningen. Områdena integration, jämställdhet och e-hälsa 
är prioriterade områden under 2018.

Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor
EU fattar en stor mängd beslut som påverkar utvecklingen och de frågor vi arbetar med i 
Småland, Blekinge och Halland. Det är därför viktigt att vi bygger upp kontakter och nätverk i 
EU-organen, med andra regioner och organisationer – både för att omvärldsbevaka och att 
påverka. Här är Småland Blekinge Halland South Sweden kontaktlänken. Kontoret agerar 
dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka 
regionens intressen i EU-relaterade frågor. Genom att vi inom regionen samarbetar 
gränsöverskridande blir vi starkare på den internationella arenan. Förutom att regionen 
samverkar deltar även de tre lärosäten som finns inom vår geografi.
Inför EUs budgetarbete 2020 har Brysselkontoret en viktig roll att lyfta värdet av 
strukturfondsprogrammet för våra regioners tillväxt.

Utländska direktinvesteringar
För att stärka befintligt näringsliv och utöka våra internationella kontakter driver regionen ett 
projekt kring utländska direktinvesteringar i samverkan med Business Sweden. Projektet 
verkar inom följande styrkeområden; hållbart byggande, nya material och produktion, 
logistik och e-utveckling samt besöksnäring. Regionen stödjer även Business Sweden lokalt 
som hjälper svenska företag att etablera sig på utländska marknader.
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Europa Direkt kontor
För medborgarna finns Europa Direkt-kontoret vars syfte är att öka kunskapen om EU och 
vad medlemskapet i EU innebär. Europa Direkt-kontoret arrangerar aktiviteter på skolor, 
arbetsplatser och på offentliga arenor. Under 2017 gjordes en särskild satsning för lärare i 
regionen, ett Model EU för gymnasieelever och Europaveckan är återkommande med syfte 
att höja kunskapen om EU och internationalisering för allmänheten.

Region Jönköpings län är medfinansiär till Enterprise Europe Network (EEN) vars syfte är att 
ge stöd till små och medelstora företag, öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad 
tillväxt och förnyelse hos företagen. Under 2017 och 2018 finansierar regionen 
exportprojektet Be Global tillsammans med ERUF som drivs av EEN. Även inom Almi, där 
regionen är delägare, arbetar man aktivt med att stötta personer med utländsk bakgrund som 
vill starta egna företag och med stöd för företag intresserade av utländska marknader genom till 
exempel internationaliseringscheckar.

Idag finns det internationell samverkan inom hälso- och sjukvården i Alytus län i Litauen och 
med Yerevan i Armenien. Därtill deltar Region Jönköpings län i internationella konferenser och 
samverkar i flera olika forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården.
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