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Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2017-10-11

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll 

Motioner

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Övrigt

 SFS 2017:583 Förordning om regionalt tillväxtarbete
 SKL, Cirkulär 17:43 Museilag (2017:563) ny lagstiftning på kultrområdet

Regeringsbeslut  Näringsdepartementet, Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseenade 
tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional 
tillväxt

Cirkulär från SKL
Beslut från SKL

Arbetsmiljöverket

Redovisningar av 
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
Övrigt

RJL 2017/103
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 2017-10-11
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.1.4 Vidaredelegering Tilläggsbudget RJL 2017/97 2017-08-28 Jane Ydman
ANA 4.1.3 Yttrande över Regional kulturplan för Jönköpings län 

2018-2020
RJL 2016/2976 2017-09-07 Ulrika Geeraedts

ANA 4.5.3 Särskilt driftstöd till butik, Brandstorp Lanthandel & 
Café

RJL 2017/2494 2017-09-15 Elisabet Eriksson

ANA 4.4.1 Tillfällig avstängning från studier vid Sörängens 
folkhögskola 

RJL 2017/2666 2017-09-25 Henrik Bjarnbäck

ANA 4.2.1 Föreställningskontrakt Riksteatern RJL 2017/2645 2017-09-26 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Kontrakt chefsdirigent Christian von Gehren RJL 2017/2647 2017-09-26 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Avtal Karl Dyall – ON THE TOWN RJL 2017/2648 2017-09-27 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Avtal Hanna von Spreti – ON THE TOWN RJL 2017/2648 2017-09-27 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Avtal Rennie Mirro – ON THE TOWN RJL 2017/2648 2017-09-27 Per-Ola Nilsson

RJL 2017/104
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Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2017.8959 I Underlag för planbesked Åsen 1.2 mfl Karin Henriksson 

2017-08-09  Jönköpings kommun Länstrafiken 

RJL 2017/2327  Underlag för planbesked Åsen 1.2 mfl REMISS 

2017.9283 I Kungörelse om samråd - del av Snuggarp 2.1, 
Trollevi, Forserum 

Karin Henriksson 

2017-08-25  Nässjö kommun Länstrafiken 

RJL 2017/2397  Kungörelse om samråd - del av Snuggarp 2.1, 
Trollevi, Forserum 

REMISS 

2017.9307 I Kungörelse om samråd Sörängen, Nässjö Karin Henriksson 

2017-08-25  Nässjö kommun Länstrafiken 

RJL 2017/2404  Kungörelse om samråd Sörängen, Nässjö REMISS 

2017.9319 I Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2018-2029 

Elisabet Eriksson 

2017-08-25  Region Skåne Regionens åtagande 

RJL 2017/2406  Remiss - Regional transportinfrastrukturplan för 
Skåne 2018-2029  

REMISS 

2017.9464 I Lagan - Vattennära möteplatser Elisabet Eriksson 

2017-08-30  Vaggeryds kommun Regionens åtagande 

RJL 2017/2437  Remiss - Utvecklingsprogram för vattennära 
mötesplatser 

REMISS 

2017.9468 I Remiss - Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 

Lena Strand 

2017-08-30  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/2439  Remiss - Legitimation för hälso- och 
sjukvårdskuratorer Ds 2017:39 

REMISS 

2017.9520 I Samrådsversion Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2018-2029 Östergötlands 
län 

Elisabet Eriksson 

2017-08-31  Region Östergötland Regionens åtagande 

RJL 2017/2447  Samråd av Länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2018-2029 för 
Östergötlands län 

REMISS 

2017.9538 I Förslag till nationell plan för transportsystemet 
2018-2029 - Remissversion 

Lena Strand 

2017-08-31  Trafikverket Regionens åtagande 

RJL 2017/2454  Remiss - Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 

REMISS 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2017-09-21 RJL 2017/2632

Utbildning och kultur
Jörgen Lindvall

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Positionspapper/Regionsamverkan 
Sydsverige, kultur
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste 
regioner.  Man arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala 
samarbeten.

Information i ärendet
De sex regioner vill, i ett öppet och tillåtande klimat, samverka
med staten, kommunerna, det professionella kulturlivet, det civila samhället, 
näringslivet och akademin. Man har gått samman för att kunna verka
som en enad kraft och vara en dynamisk bas för kulturell och regional utveckling.
Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela 
landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten för att uppnå 
de nationella kulturpolitiska målen och verkar dessutom för att Regionsamverkan 
Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom 
att överbrygga administrativa gränser och samverka tar man tillvara
kulturens potential och betydelse för utveckling och en god välfärd.
För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska 
prioriteringar, vilka man utgår ifrån i sin planering, sina regionala styrdokument 
samt i dialog med nationella aktörer.

      Kulturpolitiska prioriteringar:

 Sydsverige lockar – Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
 Sydsverige samverkar – En kulturpolitik som stimulerar samverkan
 Sydsverige tillgängliggör – Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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POSITIONSPAPPER
REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE 
KULTUR

2017

ETT ENAT
SYDSVERIGE
SKAPAR
ETT STARKT
KULTURSVERIGE
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ABF • Art Inside Out • Berättarnätet Kronoberg • Bibu – nationell scenkonstbiennal för 
barn och unga • Bilda • Blekinge Hemslöjdsförening • Blekinge Läns Bildningsförbund  
• Blekinge museum • Blekinge Släktforskarförening • Blekingearkivet • BoostHbg • BUFF • 
Byteatern Kalmar läns teater • Capellagården • Clownronden • Dans i Blekinge • Dans i 
Sydost • Danscentrum Syd • Dansstationen • Designarkivet • Det fria ordets hus • Dröm-
marnas hus • Expressteatern • Falkenbergs museum • Filmbyn Småland • FilmCentrum 
Syd • Film i Glasriket • Film i Skåne • Folkets bio Malmö • Folkteatern • Folkuniversitetet  
• Föreningen Norden • Form/Design Center • Författarcentrum Syd • Glimmingehus   
• Hallands bildningsförbund • Hallands konstmuseum • Hallands kulturhistoriska museum 
• Harp Art Lab • Helsingborgs museer • Helsingborgs Stadsteater • Helsingborgs 
 Symfoniorkester • Hemslöjden i Kronobergs län • Historiska museet vid Lunds universitet 
• Hällevik Tradjazz festival • Ibn Rushd • Inkonst • Internationella gatuteaterfestivalen • 
Isildurs Bane • Italienska palatset • Jönköpings läns arkivförbund • Jönköpings läns folk-
rörelsearkiv • Jönköpings läns Hemslöjdsförbund • Jönköpings läns Konstförening • 
 Jönköpings läns museum • Kalmar konstmuseum • Kalmar läns arkivförbund • Kalmar 
läns hemslöjdsförening • Kalmar läns museum • Kalmar läns musik stiftelse • Kivik Art 
Centre • KKV Grafik Malmö • KKV Monumental • KKV Textiltryck Malmö • Klostret Ystad • 
Konst i Blekinge • Konstfrämjandet Skåne • Konsthantverkscentrum Skåne • Konstitutet  
• Konstnärscentrum Syd • Kultur i Halland • Kultur och utveckling, Region Jönköpings län 
• Kulturens Bildningsverksamhet • Kulturen i Lund • Kulturparken Småland • Kulturverket 
• Landskrona museum • Lilith Performance Studio • Linneateatern • Litteraturuppdrag 
Vimmerby • Ljungbergmuseet • Malmö Arabfilm festival MAFF • Malmö Konstmuseum • 
Malmö Museer • Malmö Opera och Musikteater • Malmö Stadsteater • Malmö Symfoni
orkester • Medborgarskolan • Mediaverkstaden • Memory Wax • Mjellby konstmuseum • 
Moderna Museet i Malmö • Moomsteatern • Musik i Blekinge • Musik i Syd • Musikcentrum 
Syd • Månteatern • NBV • Nordisk Panorama • Reaktor Sydost • Regionmuseet  Kristianstad 
• Regionteatern Blekinge Kronoberg • Riksteatern Blekinge • Riksteatern Halland • Rik
steatern i Jönköping län • Riksteatern i Jönköping län • Riksteatern Kalmar län • Riks
teatern Kronoberg • Riksteatern Skåne • Romska Kulturcentret • Rum för Dans • Sensus • 
Seriefrämjandet • Share Music & Performing Arts • Signal – Center för samtidskonst • 
Sjöfararkusten • Skådebanan • Skånes Arkivförbund • Skånes Bildningsförbund • Skånes 
Dansteater • Skånes hemslöjdsförbund • Skånes Föreläsningsföreningar • Skånes konst-
förening • Skånes Näringslivsarkiv • Skillinge Teater • Skrivarklubben i Blekinge • Slöjd i 
Blekinge • Smålands konstarkiv • Smålands Musik och Teater • Smålands spelmansför-
bund • Staffan Björklunds teater • Statarmuseet i Skåne • Stiftelsen Vandalorum • Studie-
förbundet Vuxenskolan • Studiefrämjandet • SvenskPolska föreningen • Svenskt Rock
arkiv • Sveriges Konstföreningar Blekinge • Sveriges Konstföreningars riksförbund distrikt 
Jönköping • Sydöstra Folkets hus & Parkregion • Teater 23 • Teater Albatross • Teater Allena 
• Teater Halland • Teater Sagohuset • Teatercentrum Södra • Teateri • Teatersmedjan • 
Tecknings museet • The Glass Factory • Tjolöholms slott • Trans Europe Halles • Trelleborgs 
museum • Uppåkra Arkeologiska Center • Varbergs fästning • Virserums konsthall • Wanås 
konst • Ystad konstmuseum • Ölands Dramatiska teater • Österlens museum • Östra  Skånes 
Konstnärsgille • Bygdegårdsdistrikt • Hembygdsförbund • Folkhögskolor • Regionbibliotek 8
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ETT ENAT SYDSVERIGE

SKAPAR ETT STARKT 
 KULTURSVERIGE
Konst och kultur är förutsättningar för en hållbar 
samhällsutveckling och för samhällets och en
skilda invånares möjlighet att skapa en identitet, 
känna tillhörighet och gemenskap. Konst och 
kultur  skapar sammanhang och mening och kan 
få människor att se världen och sig själva genom 
andras ögon. Yttrandefrihet, konstnärlig frihet och 
varje människas rätt till kultur är kulturpolitikens 
grund. En mångfald av uttryck, verksamheter och 
aktörer är basen för ett rikt kulturliv som måste 
värnas, lyftas fram och utvecklas.

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan 
för Sveriges sex sydligaste regioner. Vi arbetar för 
långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom 
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av inter
regionala och interkommunala samarbeten. Vi sex  
regioner vill, i ett öppet och tillåtande klimat, sam
verka med staten, kommunerna, det professionella 
kulturlivet, det civila samhället, näringslivet och 

akademin. Vi har gått samman för att kunna verka 
som en enad kraft och vara en dynamisk bas för 
kulturell och regional utveckling. 

Målsättningen är att skapa en hållbar utveckling i 
Sydsverige till förmån för hela landet. Regionsam
verkan Sydsverige arbetar tillsammans med staten 
för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen 
och verkar dessutom för att Regionsamverkan 
Sydsverige ska få ett större ansvar för nationella 
kulturpolitiska uppdrag Genom att överbrygga 
administrativa gränser och samverka tar vi tillvara 
kulturens potential och betydelse för utveckling och 
en god välfärd.

För att nå målen har Regionsamverkan Sydsverige 
enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar. Vi 
utgår från dessa i vår planering, våra regionala styr
dokument samt i dialog med nationella aktörer.

3
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SYDSVERIGES TRE GEMENSAMMA  
KULTURPOLITISKA PRIORITERINGAR:
n SYDSVERIGE LOCKAR

DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL LYSKRAFT 

n SYDSVERIGE SAMVERKAR
EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN 

n SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR
ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA 

Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande

Region Halland

Malin Wengholm
Regionstyrelsens ordförande

Region Jönköpings län

Henrik Fritzon
Regionstyrelsens ordförande

Region Skåne

Anders Henriksson
Regionstyrelsens ordförande
Landstinget i Kalmar län

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Region Kronoberg

Christina Mattisson
Regionstyrelsens ordförande

Region Blekinge

4
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PRIORITERING 1
SYDSVERIGE LOCKAR

KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:

Vi förstår och värdesätter att kulturen lockar besöka
re, utövare och nya invånare från hela världen. Det 
rika och varierande kulturutbudet bidrar starkt till 
Sveriges attraktivitet. Kulturell utveckling innebär 
regional utveckling.

För kulturskapare och konstnärer är Sydsverige bra 
att leva och verka i. Vi arbetar kontinuerligt med att 
stärka kulturskapares och konstnärers villkor. I Syd

sverige finns det en god tillgång till kultur – både i 
städerna och på landsbygden.

I detta öppna och dynamiska klimat är det gynn
samt att etablera kulturella och kreativa näringar. 
Här finns resurser, kunskap och ett ständigt pågåen
de utvecklingsarbete med starkt fokus på forskning 
och högre utbildning.

n  stimulera konstnärligt skapande i hela 
 Sydsverige

n  visa öppenhet för nya konst och kulturformer 

n  stärka samverkan mellan högre utbildning och 
kulturverksamhet

n  lyfta kulturens potential i utvecklingen av 
 innovationer och näringsliv 

n  ta tillvara kulturens betydelse för en hållbar 
besöksnäring

INSATSER 

DYNAMISKT OCH ÖPPET MED INTERNATIONELL LYSKRAFT

5
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PRIORITERING 2
SYDSVERIGE SAMVERKAR

När Sydsverige samverkar utnyttjas kompetens och 
resurser effektivt, och skapar både bredd och spets. 

Vi utvecklar, driver och initierar samarbeten mellan 
regionerna, dess kommuner och kulturaktörer. Vi delar 
med oss av vårt utbud. Genom att föra en kulturpoli
tik som främjar samverkan och kunskapsutbyte mellan 
institutioner, utövare och arrangörer kring till exempel 
produktioner, utställningar och turnéer, erbjuds ett 
utbud med större variation – mer kvalitet för fler.

Vi eftersträvar en stark infrastruktur för kultur med 
angelägna kulturverksamheter och föreningar – en 

samlande kraft som skapar möjligheter för Sydsverige. 
Vi underlättar tillgången till tekniska lösningar, bred 
kunskapsöverföring och gemensamma plattformar 
såsom nätverk, verkstäder, ateljéer och mötesplatser.

Genom att samarbeta med andra politikområden 
bidrar vi till utveckling och ökad kvalitet, tillväxt 
och välfärd. Det kan gälla områden som till exempel 
utbildning, social hållbarhet, stadsutveckling, hälsa, 
demokrati och yttrandefrihet.  

n  agera gemensamt i strategiska kulturpolitiska 
frågor

n  verka för att Sydsverige får ansvar för 
 nationella kulturpolitiska uppdrag

n  undanröja hinder för kulturproduktion och 
distribution över länsgränserna

n  underlätta för Sydsveriges kulturaktörer att 
samarbeta

n  stödja och uppmuntra samverkan med andra 
politikområden

KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:

INSATSER 

EN KULTURPOLITIK SOM STIMULERAR SAMARBETEN 

6
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PRIORITERING 3
SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGGÖR

En stor bredd och mångfald i kulturella uttryck ger 
goda förutsättningar att nå ut till nya grupper och 
motverka segregation och utanförskap. Tillgången 
till kultur är ojämlikt fördelad, både geografiskt och 
demografiskt. Vi behöver fördjupad kunskap och en 
mångfald av insatser som gör det lättare för invånare 
att ta del av och utöva kultur, såsom nya kulturuttryck, 
nya mötesplatser och framtida teknik. När  Sydsverige 
samverkar ökar invånarnas möjligheter att på lika 
villkor ta del av och delta i kulturutbudet. 

Gemensamt har vi en större kapacitet att ta emot inter
nationell konst och kultur såsom festivaler, gästspel 
och residens.

Genom att främja samverkan över regiongränserna kan 
vi synliggöra Sydsveriges utbud med större genom
slagskraft.

n  underlätta invånarnas möjligheter att uppleva 
och delta i kultur i hela Sydsverige

n  utöka internationell närvaro i Sydsverige

n  utveckla nya metoder för ökad tillgänglighet

n  initiera gemensam forskning för ökat 
 deltagande

KULTURPOLITIKEN I SYDSVERIGE SKA:

INSATSER 

ETT GRÄNSLÖST SYDSVERIGE TILLGÄNGLIGT FÖR ALLA 

Grafisk produktion: Mustasch Reklambyrå. Fotorättigheter via Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Regionförbundet i Kalmar, Region Kronoberg samt Region Skåne. 7
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Köpenhamn

Stockholm

Oslo

Berlin
Warszawa

Amsterdam

Tallin

Riga

Vilnius

Helsingfors

2,6  MILJONER INVÅNARE   26 %  AV SVERIGES  
BEFOLKNING   6 REGIONER   77 KOMMUNER

REGIONSAMVERKAN SYDSVERIGE samarbetar inom kultur
området och har som målsättning att skapa en hållbar utveckling i Syd
sverige till förmån för hela landet. Regionsamverkan Sydsverige arbetar 
tillsammans med staten för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen 
och verkar dessutom för att Regionsamverkan Sydsverige ska få ett  större 
ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga 
 administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och 
betydelse för utveckling och en god välfärd.

REGIONSAMVERKAN.SE

STRATEGISKT GEOGRAFISKT LÄGE I NORRA EUROPA

DET HÄR ÄR SYDSVERIGE
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Plats: Stora Segerstad naturbrukscentrum

§123 Regional kulturplan 2018-2020
Diarienummer: RJL 2016/2976

Beslut 
Nämnden föreslås

 godkänna förslag till regional kulturplan 2018-2020.
 Meningen ” De som tar del av regionala kulturmedel ska 

huvudsakligen bedriva sin verksamhet och sina aktiviteter 
i länet” läggs till under stycket 2.3 kulturpolitiska 
prioriteringar.

 Ordet ”design” läggs till under punkt 3.6 bild och form.

Sammanfattning 
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 
kulturpolitiska området på regional nivå och omfattar hela det 
regionala kulturansvaret, inklusive fördelning av statliga och 
regionala bidrag till regional kultur.

Ett reviderat förslag till ny kulturplan för perioden 2018-2020 har 
tagits fram efter genomgång av inkomna remissyttranden

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21
 Bilaga: förslag till regional kulturplan 2018-2020

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår följande tillägg och justeringar av texten i den 
regionala kulturplanen:

Meningen ”De som tar del av regionala kulturmedel ska 
huvudsakligen bedriva sin verksamhet och sina aktiviteter i länet” 
läggs till under punkten 2.3 kulturpolitiska prioriteringar.

Order ”design” arbetas in under stycket 3.6 Bild och form.

Eventuella uppdragsbeskrivningar läggs inte in i kulturplanen.
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Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Presidiet ställer sig bakom förslag till Regional Kulturplan 2018-
2020 efter tillkomna justeringar.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-09-21 RJL 2016/2976

Regionledningskontoret
Avsändare

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Tjänsteskrivelse regional kulturplan 2018-
2020

Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslår regionfullmäktige

 godkänna förslag till regional kulturplan 2018-2020.

Sammanfattning
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på 
regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning 
av statliga och regionala bidrag till regional kultur.

Ett reviderat förslag till ny kulturplan för perioden 2018-2020 har tagits fram efter 
genomgång av inkomna remissyttranden

Information i ärendet
Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen och 
därmed fördelar Region Jönköpings län de statliga bidragen till regional 
kulturverksamhet. Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det 
kulturpolitiska området på regional nivå. Tidigare regionala kulturplaner för 
Jönköpings län har varit verksamma under åren 2012-2014 samt 2015-2017. 
Den regionala biblioteksplanen ingår i kulturplanen. Kulturplanen är ett verktyg 
för dialog med staten avseende fördelning av statliga medel, samt ett 
visionsdokument som beskriver hur Region Jönköpings län vill att kulturområdet 
ska utvecklas. 

Den regionala kulturplanen sätter även riktningen för hur Region Jönköpings län 
stärker kulturutvecklingen i länet genom att verka som en samordnande kraft och 
kunskapsresurs för länets kommuner, stödjer och främjar det fria kulturlivet och 
civilsamhället, samt fördelar regionala medel.

En remissutgåva av den regionala kulturplanen skickades ut i juni 2017 med 
senaste svarsdatum 1 september. Totalt 37 remissyttranden har kommit in från 
länets kommuner, kulturinstitutioner, politiska partier, intresseorganisationer, det 
fria kulturlivet, ideella aktörer samt statliga myndigheter. 

17



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2016/2976

Efter genomgång av remissyttranden har följande revideringar och förtydliganden 
gjorts till nytt förslag för kulturplan: 

 tillägg och förtydligande om kulturens egenvärde och principen om 
armlängds avstånd

 den regionala biblioteksplanen har placerats under rubriken 
”Biblioteksverksamhet”

 utveckling av verksamhetsområde ”Dansfrämjande”
 tillägg av ”Fristadsprogram” som eget verksamhetsområde 
 tillägg av information om Regionsamverkan Sydsverige
 stärkt fokus på barn och ungas delaktighet i framtida processer
 språklig genomgång för konsekvent användande av begrepp och 

formuleringar - bland annat gällande civilsamhället, det fria kulturlivet och 
professionella kulturskapare

 mindre språk- och faktajusteringar.

Flertalet remissyttranden har lyft frågor och gett förslag som kan komma att vara 
relevanta för framtida dialoger samt vid framtagande av handlingsplaner för 
kulturpolitiska prioriteringar och uppdragsbeskrivningar för verksamheter inom 
kultursamverkansmodellen. 

Vidare föreslås den regionala kulturplanen kompletteras med kortfattad fakta om 
länets kulturliv, baserad på aktuell statistik och underlag, vilket tillförs den 
slutliga versionen efter beslut i regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21

 Bilaga: förslag till regional kulturplan 2018-2020, daterad 2017-09-21

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Direktör utbildning och kultur
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1. Förord
Text från politiken som läggs till efter beslut. Förordet anger den regionala 
kulturpolitiska ambitionen kopplat till vision och politiska prioriteringar. 

2. Bakgrund och utgångspunkter
Den regionala kulturplanen är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på 
regional nivå och omfattar hela det regionala kulturansvaret, inklusive fördelning 
av statliga och regionala bidrag till regional kultur. Kulturplanen är ett verktyg för 
dialogen med staten avseende fördelning av statliga medel, samt ett 
visionsdokument som beskriver hur regionen vill att kulturområdet ska utvecklas. 

Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen och 
därmed fördelar Region Jönköpings län de statliga bidragen till regional 
kulturverksamhet. Fördelningen ska enligt den statliga förordningen om 
fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:2012) främja 
en god tillgång för länets invånare till professionell teater-, dans- och 
musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet och läs- och 
litteraturfrämjande verksamhet, konst- och kulturfrämjande verksamhet, regional 
enskild arkivverksamhet, filmkulturell verksamhet och främjande av hemslöjd. 
 
Region Jönköpings län stärker kulturutvecklingen i länet genom att verka som en 
samordnande kraft och kunskapsresurs för länets kommuner, stödjer och främjar 
det fria kulturlivet och civilsamhället, samt fördelar regionala medel. 

För att ta fram kulturplanen och dess inriktning har Region Jönköpings län under 
2016-2017 genomfört dialoger med en rad aktörer i länet. Insikterna från 
dialogerna, de nationella kulturpolitiska målen och de övergripande regionala 
målen har därefter format kulturplanen.

Kulturplanen kompletteras med uppföljningsbara handlingsplaner utifrån 
regionala prioriteringar och fokusområden, samt uppdragsbeskrivningar för de 
verksamheter som ingår i kultursamverkansmodellen. Ekonomiska förutsättningar 
tas årligen fram genom Region Jönköpings läns budgetprocess. 

2.1 Nationella kulturpolitiska mål
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 nå nationella kulturpolitiska mål ska kulturpolitiken:

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

2.2 Regionala kulturpolitiska mål och prioriteringar
Det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i Jönköpings län ska planeras och 
genomföras i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) till 2025. 
De kulturpolitiska målen och prioriteringarna förhåller sig därför till den regionala 
utvecklingsstrategin. Den regionala kulturplanen och den regionala 
utvecklingsstrategin verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar.

2.2.1 Regional utvecklingsstrategi >> 2025
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som 
drivs av Region Jönköpings län som länstrafik, kulturutveckling och utbildningar, 
med det ingår även processer som regionen inte äger fullt ut. Det är viktigt att 
regionen tar en ledande roll för helheten och verkar för bästa möjliga samordning.

Strategin utgår från tre ömsesidigt beroende hållbarhetsdimensioner; den sociala 
och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska. De prioriterade områdena i 
det regionala utvecklingsuppdraget beskrivs som fyra inriktningsmål:

 arbetsmarknad och näringsliv
 kunskap och innovation
 livsmiljö och hälsa
 samhällsplanering.

Horisontella perspektiv i utvecklingsarbetet
I arbetet med utvecklingen av Jönköpings län finns sex horisontella perspektiv 
som länets aktörer ska förhålla sig till oavsett vilket utvecklingsområde de är 
verksamma inom:

 hållbarhet - människan, miljön, ekonomin
 jämlikhet
 jämställdhet
 mångfald
 attraktivitet
 internationellt perspektiv.

För att utvecklingen i länet ska gå åt ett positivt håll ska så många som möjligt av 
de horisontella perspektiven genomsyra de insatser som genomförs. 

2.2.2 Kulturpolitiska utgångspunkter och mål
Kulturbegreppet
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Kultur som begrepp definieras på olika sätt inom olika discipliner. I Region 
Jönköpings län ansvarar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
för det kulturpolitiska området samt andra områden som har betydelse för hållbar 
och långsiktig regionutveckling. Ett humanistiskt och konstnärligt orienterat 
perspektiv förklarar kultur som gestaltandet av upplevelser, idéer och kunskap i 
konstnärlig form och konstnärligt utförande.
Från ett samhällsvetenskapligt perspektiv kan kulturbegreppet beskrivas som allt 
som relaterar till människans livsvillkor, de värderingar, traditioner och livsstilar 
som förenar en grupp, en befolkning eller ett samhälle i social gemenskap.

Kulturens egenvärde och armlängds avstånd
Kulturpolitiken ska värna om kulturens egenvärde och det konstnärliga uttryckets 
frihet. Konst och kultur ska utvecklas för sin egen skull och inte vara ett verktyg 
för att uppnå andra mål. Kulturens roll som en viktig del av samhällsutvecklingen 
och den regionala utvecklingen stärks genom samverkan med andra 
politikområden, med en medvetenhet om kulturens egenvärde. 

Principen om armlängds avstånd är grundläggande för kulturpolitiskt arbete och 
innebär kortfattat att den politiska nivån fattar beslut om övergripande mål, 
uppdrag och ekonomiska ramar. Kulturpolitiken gör inte konstnärliga 
bedömningar eller fattar beslut om konstnärligt innehåll. Politiken ska skapa 
förutsättningar men inte styra eller begränsa det konstnärliga uttrycket. 

Regionala mål 
 Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och 

kulturupplevelser.
Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till invånarnas välmående och länets 
utveckling. Möjligheten till upplevelse av och deltagande i kultur ska göras 
tillgängligt för länets invånare. Kulturen ska bidra till att ge människor god 
livskvalitet, utifrån den enskildes förutsättningar.

 Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både 
bredd och spets.
Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet. Det konstnärliga 
uttryckets frihet ska värnas och stödjas även när det utmanar och provocerar 
rådande normer. I samverkan mellan starka kulturinstitutioner, 
utvecklingsverksamheter och det ideella kulturlivet läggs en bra grund för en 
hållbar och långsiktig samhällsstruktur. 

2.3 Kulturpolitiska prioriteringar
För att nå nationella och regionala mål arbetar Region Jönköpings län med sex 
olika kulturpolitiska prioriteringar. Prioriteringarna är övergripande och samspelar 
med och påverkar varandra. Alla prioriteringar är lika viktiga för länets 
kulturutveckling. Utveckling som tar stöd i flera prioriteringar bör främjas.
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För vissa prioriteringar pekas särskilda fokusområden ut, vilka under planperioden 
ska utforskas, utvecklas och stärkas genom samverkan mellan de aktörer som 
berörs.

2.3.1 Kulturell infrastruktur
Kulturell infrastruktur innebär både de villkor, möjligheter och strukturer som 
professionella kulturskapare är beroende av för sitt utövande, samt de strukturer 
som tillgängliggör och tillhandahåller kultur för invånarna i hela länet. Kulturell 
infrastruktur är grunden för länets kulturliv. Den behöver vara välutvecklad för att 
skapa goda förutsättningar för kulturella aktiviteter och göra kulturen tillgänglig.

Den kulturella infrastrukturen stärks genom
 att kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler
 utveckling av främjandeverksamhet inom konst- och bildningsområdena
 samverkan mellan kulturens olika kompetenser.

2.3.2 Villkor för konstnärligt skapande
Möjligheterna till konstnärligt skapande är en förutsättning för ett län med ett rikt 
kulturliv och en mångfald av konstnärliga uttryck. Konstnärligt yrkesarbete inom 
olika konstområden bör kunna bedrivas i hela länet. Professionella kulturskapare 
behöver utvecklingsmöjligheter.    

Villkoren för konstnärligt skapande stärks genom
 att organisatoriska strukturer möjliggör konstnärligt yrkesarbete, 

utövande och arrangörskap
 att regional ekonomisk stimulans stöder en spridning av professionell 

kultur
 kompetensutveckling för kulturskapare
 kompetensutveckling inom digital produktion och distribution
 utveckling av samverkan mellan ideella, fria professionella och offentligt 

finansierade aktörer. 

Fokusområde: Det fria professionella kulturlivet
Det fria professionella kulturlivet vitaliserar och öppnar för nya konstnärliga 
uttryck och gränsöverskridande samarbeten utanför institutionsverksamhet. 
Det fria kulturlivets aktörer är en viktig del av länets kulturutveckling och stärker 
tillgängligheten till kulturen. Konstöverskridande samverkan och samarbete bör 
främjas. 

Fokusområde: Civilsamhället och det ideella kulturlivet
Jönköpings län har ett starkt föreningsliv och flertalet aktiva kulturorganisationer 
som på olika sätt gör kultur tillgänglig och möjlig. Möjligheter till eget skapande 
och delaktighet från ung ålder skapar förutsättningar för framtida kulturintresse 
och engagemang. Professionell och amatörkultur är båda viktiga delar för ett län 
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med ett rikt kulturliv. För att främja arrangörskap - och i synnerhet ungt 
arrangörskap - bör organisationsstrukturer och stödsystem utredas.

2.3.3 Fokus på barn och ungas kultur
Alla barn har demokratisk rätt till kultur och ska ha likvärdiga möjligheter att 
utvecklas. Utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att det finns en 
mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga. Barn och unga har 
kunskaper, erfarenheter och perspektiv som inte vuxna har och är därför en resurs. 
Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention ska olika former för utveckling av barns 
och ungas kultur stimuleras inom samtliga verksamhetsområden. Relevant för 
utvecklingen är att ta hänsyn till skillnaden mellan kultur av, för och med barn 
och unga. Genomförda och kommande undersökningar om barn och unga som 
genomförs i samarbete mellan regionerna och den statliga nivån bör ligga till 
grund för framtida förändringar och utveckling

Kultur med fokus på barn och unga stärks genom
 arbete med samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörer inom olika 

samhällsområden 
 ett breddat synsätt på tillgänglighet
 ökad delaktighet och inflytande
 ökad gemensam kunskap om nya kulturvanor och nya kulturuttryck
 ökade möjligheter till eget skapande.

Fokusområde: Kulturskola
Kultur- och musikskolor bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt skapande 
hos barn och unga. Det utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder 
en meningsfull sysselsättning samt bygger framtida kulturproducenter och 
kulturkonsumenter. Införande av nya ämnesområden och stärkt status för 
kulturskolorna är av vikt för att kulturskolan ska klara sitt uppdrag ur ett 
jämlikhetsperspektiv och säkra en god utveckling som möter samtidens krav. 
Möjligheter för ökad samverkan och regional samordning för länets kulturskolor 
bör utredas. 

2.3.4 Tillgängligt kulturliv
Kulturlivet ska vara tillgängligt för fler invånare och besökare att delta i, bidra till 
och ta del av. Kulturen har en bärande roll som inkluderingsfaktor, är ett starkt 
verktyg för gränsöverskridande möten och kan minska klyftor mellan exempelvis 
landsbygd och stad. Tillgängligheten till kultur ska inte hindras av geografiska 
avstånd, socioekonomiska villkor, könsidentitet eller könsuttryck, etniskt 
ursprung, politisk övertygelse, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. 

Tillgänglighet till kulturlivet stärks genom
 att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter 
 kompetensutveckling inom tillgänglighetsfrågor
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 utveckling av informations- och distributionskanaler, nya spelplatser och 
lösningar  

 utveckling av strukturer för arbete med kultur och hälsa
 ökad geografisk spridning av kultur.

Fokusområde: Kultur och hälsa
Kulturen har ett starkt egenvärde, samtidigt som deltagande i kulturella aktiviteter 
kan fungera hälsofrämjande. Stärkt samverkan mellan kultur- och hälsoaktörer 
kan bidra till ökad tillgänglighet till kultur och utforskande av nya målgrupper. 
Det är viktigt att främja kunskapsutbyte och stärka strukturer för att uppnå 
utveckling. Insatser bör fokusera på både upplevelser och eget skapande. 

Fokusområde: Digitalisering
Digitaliseringen har förändrat hur människor tar del av information, 
kommunicerar och relaterar till varandra vilket påverkar förutsättningarna för 
delaktighet i samhället. Detta har i sin tur påverkat hur människor tar del av 
kultur, samt hur de själva kan medverka i kulturella processer. Digitalisering 
möjliggör ett större och mer varierat utbud av kultur även på mindre orter. 

Region Jönköpings län arbetar tillsammans med Länsstyrelsen och länets 
kommuner för att människor i alla åldrar ska bli digitalt delaktiga och kunna ta del 
av digital kultur. Den regionala digitala agendan för Jönköpings län har fem 
strategiska insatsområden som även går att tillämpa på digitalisering av kultur:

 digital infrastruktur
 effektiv digital kommunikation
 samverkan mellan länets digitala aktörer
 delaktighet för alla
 tryggare vardag.

Digital delaktighet och digitala verktyg kan bidra till att minska klyftor, främja 
demokratiskt informationsutbyte och öka tillgången till kulturarv och 
konstformer. I ett digitaliserat samhälle ska kultursektorn vara uppdaterad, 
observera och analysera trender och nya beteendemönster i ett tidigt stadium. Ett 
särskilt fokus bör finnas på nya kulturvanor och ny kultur. 

2.3.5 Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
För ett ökat kulturellt utbyte i länet och över kulturgränser ska interregionala, 
internationella och interkulturella samarbeten stimuleras. Interregionala 
samarbeten och utbyten främjar utveckling och hållbar långsiktig tillväxt.

Internationella samarbeten bidrar till att länets invånare i högre utsträckning kan 
få tillgång till kultur från hela världen, samtidigt som det stärker möjligheterna för 
länets kulturaktörer att påverka och synas på den internationella arenan. 
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Interkulturella och gränsöverskridande möten och samverkan bidrar i 
förlängningen till att motverka diskriminering, att skapa social sammanhållning 
samt ett mer jämlikt och inkluderande samhälle. 

Ett interkulturellt perspektiv innefattar mer samröre och utbyte mellan olika 
kulturer, än ett mångkulturellt perspektiv där olika kulturer existerar sida vid sida. 

Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete stärks genom
 arbete med yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i relation till 

kultursektorn
 att synliggöra och främja nationella minoriteters kultur, kulturarv och 

språk.
 fokus på integration och inkludering genom kultur
 kunskaps- och erfarenhetsutbyte om internationella och interregionala 

möjligheter.

Fokusområde: Integration genom kultur
Konst och kultur är ett av de främsta verktygen för att skapa inkludering och 
integration och är ett universellt språk. Resultatet av de integrationsinsatser som 
har ägt rum och äger rum inom kultursektorn i Jönköpings län visar att de stärkt 
människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden, skapat nätverk samt 
funnit sociala sammanhang som varit viktiga för individens utveckling. Länets 
kulturliv breddas och stärks av nyanlända professionella kulturskapare som också 
är en länk till internationella samarbeten och erfarenheter.

Fokusområde: Nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk
Sedan år 2000 är judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer erkända 
nationella minoriteter i Sverige. Nationella minoritetsspråk är jiddisch, romani 
chib, finska, meänkieli och samiska. Enligt lagen (SFS 2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, som trädde i kraft den 1 januari 2010, ska det 
allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla 
sin kultur i Sverige. Alla som tillhör en nationell minoritet ska enligt språklagen 
(SFS 2009:600) ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt 
minoritetsspråk. För att uppfylla lagens intentioner inom kulturområdet behöver 
Region Jönköpings län i samråd med företrädare för de nationella minoriteterna 
och i samverkan med andra aktörer formulera och implementera långsiktiga 
insatser och arbetsformer. 

Fokusområde: Regionsamverkan Sydsverige
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. Regionsamverkan Sydsverige genomför, tillsammas 
med staten, de nationella kulturpolitiska målen och verkar för att Sydsverige ska 
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få ett större ansvar för nationella kulturpolitiska uppdrag. Genom att överbrygga 
administrativa gränser och samverka tar vi tillvara kulturens potential och 
betydelse för utveckling och en god välfärd. För att nå målen har 
Regionsamverkan Sydsverige enats kring tre kulturpolitiska prioriteringar för 
framtida kultursamverkan: 

 Sydsverige lockar – dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
 Sydsverige samverkar – en kulturpolitik som stimulerar samarbeten
 Sydsverige tillgängliggör – ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla.

2.3.6 Samverkan och dialog
Samverkan och dialog gynnar samtliga kulturaktörer i länet och är nödvändigt för 
utvecklingen. Region Jönköpings län behöver stärka de strukturer som främjar 
ytterligare dialog och samverkan. Genom tydliggörande av rollfördelningar, 
resursbehov, resursfördelningar och ett helhetsperspektiv kan kulturutvecklingen 
och kulturpolitiken stärkas inom andra samhällsområden. 

Samverkan och dialog stärks genom
 att se över dialogstrukturer att öka barns och ungas inflytande och 

delaktighet i regionala processer
 interkommunal samverkan
 utveckling av konstöverskridande samverkan
 utveckling av mötesplatser för dialog mellan kulturens aktörer och 

ansvariga aktörer inom vård och hälsa, utbildning och skola, 
civilsamhället, näringsliv, offentlig miljö samt samhällsplanering.
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2.4 Ungas röster
De ungas röster är ett avsnitt som är resultatet av en workshop med fokus på 
kultur som samlade aktiva kulturutövare i åldrarna 17-25 år. De delade med sig av 
sina tankar, visioner och idéer om varför och hur kulturen är viktig idag och i 
framtiden. Ungdomarnas tankar formulerades med hjälp av två unga skribenter 
och presenteras nedan.

Friheten att få vara den du vill
Som kulturutövare har vi vänner överallt. Vi förenas genom vårt skapande och 
kan alla förstå vikten av att få vårda sitt eget personliga uttryck. Kulturen är inte 
lika individuell som det kan antas. Genom kultur kan vi alla komma närmare 
varandra och finna en starkare gemenskap. Kulturen är grundläggande ur alla 
olika perspektiv. Genom det skapande arbetet kommunicerar vi med varandra. 
Det krävs respekt och öppenhet för att ta tillvara på kulturens innersta väsen. 
Med hjälp av den kan vi tillsammans förklara och förstå världen omkring oss. 
Med kultur kan vi också påverka traditioner och mänskliga värderingar och 
väcka frågor som förändrar samhället. Kulturen ökar förståelsen för människors 
olikheter samtidigt som den knyter oss samman. Den är ett medel för ökad 
öppenhet och ett levande samhälle. 

Framtidens kultur ska förvandla hat och egocentrism till kärlek, frihet och 
kreativitet. Framtidens kultur är byggd av respekt och fördomsfrihet.

Kultur är en religion och en ovärderlig mänsklig rättighet. Att få möjlighet att 
utöva sin kultur är en frihet, kanske till och med livsviktigt för vår överlevnad. 
Avslappningen i att sitta och måla sina tavlor, möjligheten att uttrycka sig i sång 
och dans på musikalscenen, känsligheten i att som skådespelare låna ut sin kropp 
till andra människors historier - allt detta ger frihet till att få vara den du vill vara 
och göra det du vill göra. Kulturen ger oss en chans till reflektion och nya 
perspektiv. Det kan vara en ny lösning på ett problem, ett minne som får 
bearbetas eller en helt ny tanke. För den mentala hälsans skull är det viktigt att få 
vara i sin egen bubbla utan några begränsande ramar. Skapandet i sig är en unik 
chans att kunna påverka hur andra människor uppfattar vem du är som person. 
Ett kreativt skapande låter dig bli den du vill vara.

Kultur är ett abstrakt begrepp som kan hindra oss från att bli sedda som vi är. 
Samhället accepterar inte alltid vår strävan mot personligt skapande, det finns 
tyvärr fördomar och förutfattade meningar mot vissa typer av kultur. Kultur är 
mer abstrakt än till exempel sport, som är mer konkret och accepterat som 
intresse. För att förändra tankesättet och attityden till kultur behöver föräldrar, 
lärare och samhället uppmuntra fler till skapande. Vi tycker att prestationen i 
konstämnen i skolan behöver tas bort för att uppmuntra fler att skapa. Det är 
viktigt att alla individer oberoende av bakgrund får samma förutsättningar att 
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uttrycka sig och hitta sitt eget språk, oavsett om målet är att påverka andra eller 
att bara ha kul. Vi vill sprida de positiva känslorna och låta alla få chansen att ta 
del av dem.

Genom att se det sociala värdet istället för den ekonomiska omsättningen i 
bedömningen av ungdomars intressen kan fler ta steget mot självuppfyllelse. 
Kulturen ska inte skärmas av från andra områden i samhället utan vara en 
självklar del av alla människors vardagliga liv. Vi vill se fler yngre och 
kulturintresserade inom politiken, som kan bidra med kunskap och intresse, som 
får kulturutbudet att blomstra. Vi behöver samverka kring de drömmar och 
visioner som kan skapa de framtida förutsättningarna för oss alla. 

Det finns inga rätt eller fel inom kultur! Den ska fungera som en hjälpande hand 
och inte trycka undan. Vi ska kunna dansa öppet på gatan, stå och måla offentligt 
eller öva en teatermonolog utan att någon tittar snett eller ifrågasätter vad vi 
håller på med. Genom att visa upp skapandet, sprida gemenskap och sluta 
begränsa kan vi riva ner de murar av fördomar som byggts upp av samhället.

3. Verksamhetsområden
Region Jönköpings läns kulturpolitiska uppdrag omfattar utvecklingsarbete inom 
ett antal verksamhetsområden. Några av dem är definierade i den statliga 
förordningen (2010:2012) som reglerar kultursamverkansmodellen, medan andra 
är definierade av Region Jönköpings län i dialog med kommunerna, det fria 
professionella kulturlivet samt civilsamhället och det ideella kulturlivet.  
Gemensamt för utvecklingsambitionerna inom de olika verksamhetsområdena är 
att de styrs av de kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

3.1 Scenkonst
Jönköpings län har en infrastruktur på teater-, dans- och musikområdet med 
institutioner, fria grupper, enskilda kulturskapare och arrangörer. Tillsammans 
står dessa aktörer för ett varierat utbud av föreställningar och konserter i hela 
Jönköpings län. Här finns kulturskolor, studieförbund, konstnärliga utbildningar 
på folkhögskolor med mera, samt forskning inom scenkonst- och musikområdet 
inom fria aktörer. För blivande scenkonstnärliga utövare saknas dock 
utbildningsmöjligheter på högskolenivå i Jönköpings län.

Institutionerna inom scenkonstområdet har uppdrag som förenar kontinuitet och 
förnyelse genom att både levandegöra ett kulturarv och svara för kunskap, 
konstnärlig kvalitet och utveckling. Institutionerna garanterar en långsiktighet i 
utbudet inom respektive konstområde och kan i kraft av sin identitet och 
legitimitet locka såväl nationella som internationella konstutövare till Jönköpings 
län. De står också för huvuddelen av arbetsmarknaden för kulturskapare.
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De fria grupperna spelar en viktig roll för kulturlivet och bidrar till en mångfald 
av uttryck och konstnärlig förnyelse. I Jönköpings län finns ett mindre antal fria 
teater-, dans- och musikgrupper som främst når ut med produktioner till den unga 
publiken. Deras föreställningar och konserter produceras oftast för turné och når 
därmed ut över länet. Fria scenkonstgrupper med nyskapande estetik och 
experimentellt inriktad tvärkonstnärligt innehåll med kontinuerlig verksamhet 
saknas i länet.
Förhållandet mellan den konstnärliga praktiken fria aktörer och högskolornas 
utbildning och forskning bidrar till utveckling och förnyelse av scenkonsten i 
länet. Till spridning av scenkonst hör även ett flertal offentliga och fria 
gästspelsscener och återkommande festivaler.

Teaterföreningarna i Jönköpings län och deras regionala organisation är viktiga 
aktörer för att sprida scenkonst. De ser till att ett kvalitativt utbud inom teater, 
musikteater och till vissa delar dans möter en publik också utanför de större 
kommunerna.

Fristående musikarrangörer och fria musikgrupper står för en del av det 
professionella musiklivet i länet, med ett kvalitativt utbud inom olika genrer. 
Jönköpings län saknar en mångfald av kulturarbetare som bor och verkar i 
Jönköpings län, inte minst frilansande musiker och dansare.

Region Jönköpings läns uppgift är att genom stöd, samordning och dialog med 
nyckelaktörer stärka scenkonstens ställning i Jönköpings län. Regional överblick 
möjliggör ett strategiskt utvecklingsarbete med kunskapsuppbyggnad som bas.

Utveckling
Säkra konstnärlig utveckling och fördjupning
Scenkonstens ställning i Jönköpings län ska värnas och utvecklas. Institutionerna 
ska ha möjlighet att fortsätta sitt konstnärliga utvecklingsarbete inom ramen för 
sina uppdrag. Samtidigt ska det fria scenkonst- och musiklivet och de 
professionella kulturskaparna få bättre villkor för att producera teater, dans och 
musik av hög kvalitet och göra den tillgänglig för invånarna i hela Jönköpings län.
Gränsöverskridande projekt och produktioner, som blandar olika konstformer i 
nya uttryck och format, ska fortsatt främjas, liksom de möjligheter digitaliseringen 
kan innebära i konstnärlig produktion. Kopplingen mellan scenkonsten och 
forskningen ska stärkas.
Nycirkus är en tvärkonstnärlig konstform under utveckling i Sverige. Området har 
ingen plattform att verka utifrån i Jönköpings län. För en etablering krävs det ett 
samspel mellan de etablerade aktörerna inom scenkonsten i länet.
För den konstnärliga utvecklingen är även frågor om genus och jämställdhet, 
etnisk och kulturell mångfald samt internationalisering relevanta. Att fortsätta 
stärka utvecklingen av ett scenkonstliv som med självklarhet inkluderar dessa 
perspektiv är angeläget.
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Det finns ett stort behov av att öka jämställdheten och integrera frågor om genus 
och jämställdhet i de konstnärliga processerna. På samma sätt är det en prioriterad 
uppgift att öka den etniska och kulturella mångfalden.

Region Jönköpings län vill under planperioden främja en utveckling av en 
mångfald av uttrycksformer så att hela samhället och dess invånare speglas i 
scenkonstinstitutionernas och de fria aktörernas utbud, representation och publik. 
Även det internationella och interkulturella utbytet och samarbetet ska öka.

Öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter
En av scenkonstens stora utmaningar är att utbudet av professionell scenkonst ska 
bli en angelägenhet för fler. Det handlar dels om att nå nya publikgrupper, dels 
om att öka engagemanget och delaktigheten i kulturlivet. 
Att främja institutionernas och de fria aktörernas arbete för att fler invånare i 
Jönköpings län ska få tillgång till scenkonst är en prioriterad uppgift, bland annat 
genom utveckling av nya stödsystem.

Spelplatserna och de lokala arrangörerna har en avgörande betydelse för att 
invånarna i Jönköpings län ska kunna ta del av ett brett och varierat utbud av 
scenkonst. För den fortsatta utvecklingen är det också nödvändigt att fånga de 
unga arrangörerna. Nya insatser ska prövas för att långsiktigt utveckla samverkan 
mellan samtliga institutioner, föreningar och kommuner i syfte att nå ut mer med 
föreställningar och konserter i hela regionen. Digital utveckling och spridning av 
scenkonst ska stimuleras.

Främja barns och ungas möte med scenkonst 
Utöver de fria aktörer som har barn och unga i fokus har även institutionerna 
profilerat sin barn- och ungdomsverksamhet. Aktörerna ska fortsatt utveckla nya 
arbetssätt och metoder som ska berika och stärka barns och ungas möten med den 
levande scenkonsten.

För att barn och unga ska få uppleva professionell kultur och däribland scenkonst, 
kan subventioner för inköp av teater-, dans-, musik- och nycirkusföreställningar 
till förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, teaterföreningar och andra arrangörer 
vara verkningsfullt. Nya och kommande subventionsregler bör utredas och följas 
upp under planperioden.

Det kulturpedagogiska utvecklingsarbetet vad gäller barn och unga ska stärkas, 
bland annat genom ökat samarbete och dialog mellan aktörerna inom området. 
Institutionerna har ett särskilt ansvar avseende samverkan med Jönköpings läns 
kulturskolor. Även relationen mellan forskningen och praktik ska stimuleras.
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Främja samverkan mellan institutionerna, det fria scenkonst- och musiklivet 
och kommunerna
Samverkan och dialog mellan institutioner/producenter, arrangörer och kommuner 
kring turnéer/regional verksamhet behöver förbättras ytterligare. Inte minst 
kommunernas ansvar för scenkonstens spridning behöver förtydligas. Med bättre 
framförhållning i kontakterna mellan kommun, arrangör och producent kan 
varaktiga strukturer byggas för att stärka scenkonst- och musikutbudet.
Samverkan med andra samhällsområden, till exempel näringsliv, skola, vård och 
omsorg och utbildning har också betydelse för scenkonstens och musikens 
utveckling. 

Inom ramen för utvecklingsarbetet kring kulturella och kreativa näringar i 
Jönköpings län är det angeläget att uppmärksamma scenkonstens villkor. 
Ett närmare samarbete mellan aktörer och stödstrukturer för entreprenörskap kan 
öka kunskapen och kompetensen för att långsiktigt skapa en starkare ekonomisk 
bas för professionella kulturskapare. 

Det är även viktigt att öka kunskapen om villkor och möjligheter för kulturprojekt 
inom vård- och omsorgssektorn bland scenkonstaktörer och stimulera fler aktörer 
att arbeta inom dessa verksamheter.

Region Jönköpings län vill

 säkra konstnärlig utveckling och fördjupning inom scenkonsten

 öka tillgängligheten till institutionernas och de fria aktörernas verksamheter

 främja barns och ungas möte med scenkonsten

 främja samverkan mellan institutionerna, det fria professionella och ideella 
scenkonstlivet och kommunerna.

3.2 Dansfrämjande
Dansen har flera strukturer nationellt och regionalt som driver dansfrämjande och 
turnéförstärkande insatser, som dansnätverk, interregionala samarbeten och 
verksamheter för dansutveckling på regional nivå. Dansutvecklingen i länet har 
utvecklats och stärkts genom samverkan mellan organisationer, institutioner, 
studieförbund, fria utövare och kommuner i länet.  Dansen är beroende av dessa 
strukturer för sin utveckling. Samverkan på nationell nivå är nödvändig för att 
effektivisera turnéläggning, tekniksättning och utbudspresentationer samt för att 
tillhandahålla spetskompetens och samordna kompetensutbyte. 

Den största arbetsinsatsen måste utföras på en nivå där det är möjligt att både 
bygga goda relationer ända ut till mottagarna och avsätta medel för inköp av 
större kvantiteter av föreställningar. För turnéläggning och arrangörskap krävs det 
kunskap om lokala och regionala förutsättningar samt kompetens inom 
konstområdet och främjandearbetet. Dansen är i behov av att förstärka 
strukturerna för samverkan regionalt, interregionalt och nationellt. Det sker i ett 
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aktivt samarbete genom utbyte, kunskapsförmedling och kunskapsöverföring, för 
att stärka arrangörsleden, danskonsten och kunskapen kring danskonsten. 
Dansen har till stora delar sina professionella utövare bosatta i och runt 
storstäderna, genom att stimulera fler plattformar ute i landet kan konstnärer 
arbeta lokalt och dansen kan nå en ny publik.

Under planperioden kommer utvecklingsarbetet verka för att stärka intresset för 
dansen i länet, stärka dansens ställning och ge utövare i länet möjlighet till 
konstnärlig utveckling.

Utveckling
Stärkt tillgänglighet till danskonsten och förstärkta strukturer för samverkan
För att stärka utvecklingen och tillgängligheten till dans i hela Jönköpings län 
behöver infrastrukturen utvecklas. Produktionsförhållanden och stödstrukturer för 
fria koreografer behöver utvecklas för att stimulera professionell dansproduktion 
och att möjliggöra etablering av professionella fria grupper.

För att öka och möjliggöra utbudet av dansproduktioner i hela länet krävs fler 
dansanpassade spelplatser, arrangörsutveckling, turnéutveckling samt 
informationssamordning.

De regionala dansaktörerna tillsammans med kommunerna bör stimulera 
samverkan och samordning mellan lokala dansaktörer, vilket gör att starkare 
lokala och regionala nätverk skapas. Dansen har tidigare primärt spelats på 
traditionella teaterscener, men utbudet av den storleken på scener ute i landet är 
litet, vilket exkluderar många från att ta del av dans. Dansen måste hitta nya 
scener, nya mötesplatser i det lilla och mer platsspecifikt. På detta sätt 
demokratiseras dansen och tillgången på professionella dansföreställningar ökar.  

Residensverksamhet bör bli ett naturligt inslag i det övergripande regionala 
arbetet. Dansen behöver hitta nya mötesplatser där dansen får möta invånare och 
deltagare under längre perioder, för att kunna fördjupa mötet och kunskapen kring 
dans mellan utövaren och invånaren. Mötesplatserna bör till skillnad mot scener 
erbjuda ett djupare utbyte där process och forskning ges utrymme och där 
produktion kan ske men inte nödvändigtvis är det primära. Genom mötesplatserna 
kan professionella utövare överföra kunskap och ha ett längre utbyte med 
deltagarna och stärka dansens närvaro ute i kommunerna.

Region Jönköpings län vill

 stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet

 förstärka strukturerna för samverkan.
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3.3 Museiverksamhet, kulturarv och kulturmiljö
Kulturarv avser såväl immateriella som materiella uttryck, såsom traditioner, 
språk, konstnärliga verk, hantverkskunnande, arkiv- och föremålssamlingar, 
historiska lämningar samt kulturmiljöer och kulturlandskap. Kulturarv är inte 
statiskt utan något som människor enskilt och/eller i grupp ständigt omformulerar, 
förändrar, förstärker och försvagar över tid. Begreppet kulturarv bör ses i sin fulla 
bredd och bli angeläget för fler konst- och bildningsområden. 

Museisektorns roll som kunskapsutvecklande verksamhetsområde, och 
närvarande kraft i den offentliga demokratiutvecklingen är satt i förändring i 
och med ett breddat uppdrag och en stödjande museilagstiftning. Kulturområdets 
betydelse för livsmiljö och attraktivitet är erkänd, vilket innebär att 
verksamhetsområdet har en viktig och betydelsefull del i länets samlade identitet.  
Verksamhetsområdet är del i ett samtida meningsskapande där historiska som 
samtidsorienterade perspektiv möts kring människans livsvillkor. Museisektorn 
med dess bredd och variationsrikedom av institutioner, både regionala som 
kommunala, är en viktig mötesplats kring mångfalden av aktuella och relevanta 
ämnen och perspektiv kring det som berör människors vardag.

I ett samhälle som befinner sig i en period av hastig utveckling, strukturell 
omvandling och där digitaliseringen påverkar i stort sett varje område, är 
museisamlingarnas bevarande och en aktiv samlings- och kunskapstillväxt en 
utmaning. Mötet och reflektion kring kulturarv, kulturmiljö, traditioner, värden 
och nya företeelser i en mångfald av perspektiv berikar förutsättningen för en 
kvalitativ livsupplevelse, vilket ingår i minnesinstitutionernas kärnuppdrag.
Samspelet mellan dåtid, nutid och tillgängliga kunskapskällor är avgörande 
faktorer i en gynnsam samhällsutveckling. Förståelse för kultur, traditioner och 
demokratiska värden är inte en självklarhet och där har minnesinstitutionerna en 
bildningsroll att bära. 

Människor ska ges möjligheter att förstå och ta ansvar för kulturmiljön som 
gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Region Jönköpings län ser 
det som strategiskt viktigt att kulturarvssektorn utvecklar insatserna inom 
kulturmiljöområdet, med utgångspunkt i de nationella målen, utvecklingsarbetet 
på nationell nivå för ökad måluppfyllelse och i landskapskonventionens 
intentioner. Samverkan mellan kulturarvsaktörerna i kulturmiljöfrågor ska 
stimuleras och främjas med särskilt fokus på kulturmiljöns relevans för individers 
behov av identitetsskapande och känsla av samhörighet. Region Jönköpings län 
behöver också förtydliga sin strategiska inriktning för kulturarv och kulturmiljöer 
som en resurs för turism och besöksnäringen, och stimulera konkret samverkan 
och strategiskt samspel.
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Utveckling

Främja tvärsektoriellt samarbete för att nå och angå nya målgrupper
Fler invånare i Jönköpings län ska uppleva kulturarv som angeläget och 
tillgängligt. Avgörande under kommande planperiod är därför 
verksamhetsområdets förmåga att agera inom ramen för de villkor som det 
regionala uppdraget formulerar.  Det gäller att verka tidsenligt, resurseffektivt 
samt utvecklande i mötet med framtida utmaningar. Digitaliseringen, 
säkerställandet av tillgänglighet, möjlighet till medborgarens delaktighet samt 
tillhandahållandet av kvalitativ verksamhet för personer med funktionsvariationer 
är aktuella områden att förhålla sig till. Kulturarvsaktörerna har högt 
förtroendekapital hos medborgarna och når redan en stor publik. De har därmed 
mycket goda förutsättningar att tillsammans med till exempel folkbildning och 
bibliotek, utöka och fördjupa arbetet mot ett samhälle som är mer inkluderande 
och får fler att engagera sig i samhällsfrågor.

För att skapa förutsättningar kring kultursektorns utveckling, där långsiktighet och
innovationskraft frodas och där resultatet av museiverksamheternas insatser
främjar utvecklingen kring livsmiljö och hälsa, behövs en utvecklad 
gränsöverskridande samverkan av regionala resurser. Även nationella som
internationella samarbeten inom EU:s ramverk behöver utvecklas och stimuleras 
systematiskt.

Breddad kulturarvssyn och lärprocesser
Region Jönköpings län bör aktivt verka kring en breddad kulturarvssyn, så att 
förståelsen kring kulturarv och kulturmiljö leder till att begreppen får en betydelse 
för vardagen. Kulturella och estetiska uttrycksmedel och upplevelser bidrar 
positivt till barns och ungas hälsa och utveckling till självständiga och kritiskt 
tänkande individer. De ger även förståelse för det demokratiska samhället och den 
värld som vi lever i. Kulturarvsaktörerna bör därför fortsätta verka för att barn och 
unga, oavsett förutsättningar, ska kunna ta del av kulturarvets mångfald och 
erbjudas möjlighet till eget skapande, delaktighet och inflytande.

Det är av vikt att kulturarvssektorn arbetar med digital delaktighet och lärande 
genom digitala miljöer. Genom sina arkiv och samlingar kan kulturarvsaktörerna 
öka kunskapen om och intresset för kulturarv och historiebruk samt uppmuntra till 
källkritiska diskussioner kring kulturarv som identitetsskapande faktor i ett 
mångkulturellt samhälle.

Region Jönköpings län vill

 bredda kulturarvssynen och lärprocesserna
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 främja tvärsektoriellt arbete för att nå och angå nya målgrupper

 främja fortsatt digitalisering för tillgänglighet, delaktighet och lärande

 stärka samspelet inom kulturmiljöarbetet 

 utveckla samlingstillväxt för materiellt och immateriellt kulturarv.

3.4 Biblioteksverksamhet

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning och kulturell verksamhet.
Bibliotekverksamheten är lagstadgad på både regional och kommunal nivå (SFS 
2013:801). Enligt Bibliotekslagen ska kommuner och landsting anta 
biblioteksplaner för sin verksamhet. Syftet med den regionala 
biblioteksverksamheten är att främja samverkan, verksamhetsutveckling och 
kvalité när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.
För att säkerställa att alla i Jönköpings län får en likvärdig tillgång till litteratur, 
information och bibliotekstjänster, finns inom den regionala 
biblioteksverksamheten utvecklare för olika områden.

Sedan 2015 pågår arbete med att ta fram en nationell biblioteksstrategi, som ska 
presenteras senast den 1 mars 2019. Syftet med strategin är att främja samverkan 
och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet. Innehållet i 
strategin kan komma att påverka uppdrag och verksamhet hos såväl kommunala 
som regionala biblioteksverksamheter.

Regional biblioteksplan 2018 - 2020

Verksamhetsidé
Dela kunskap – främja samverkan – möjliggöra utveckling

Målgrupp
Folkbibliotekens personal är den regionala biblioteksverksamhetens främsta 
målgrupp och bibliotekscheferna de viktigaste dialog- och samarbetsparterna.
Andra aktörer lokalt, regionalt och nationellt, är också strategiska parter för att 
stärka bibliotekens roll och betydelse.

Verksamhet
Den regionala biblioteksverksamheten arbetar strategiskt med 
biblioteksutveckling där utgångspunkterna är folkbibliotekens behov, 
Bibliotekslagen, Region Jönköpings läns kulturplan 2018-2020 där den regionala 
biblioteksplanen ingår och andra styrdokument. 
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Arbetet sker i samverkan och samspel med det omgivande samhället och i nära 
dialog med folkbiblioteken och andra aktörer inom bildning och utbildning.

Syftet är att länets invånare ska erbjudas en relevant och jämlik 
biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Folkbibliotekens verksamhet garanterar 
tillgång till information, fri åsiktsbildning och yttrandefrihet vilket är grunderna i 
det demokratiska samhället. Barn och unga samt de i bibliotekslagen prioriterade 
grupperna ska ägnas särskild uppmärksamhet i verksamheten.

Arbetsformer
Den regionala biblioteksverksamheten initierar, driver, handleder och följer upp 
projekt och processer. Ett arbetssätt som kräver nyfikenhet, reflektion, 
kommunikation och lärande med koppling till forskning. Regional 
biblioteksverksamhet ska söka och förmedla nya kunskaper samt pröva nya 
metoder för att stimulera utveckling och främja samverkan mellan folkbiblioteken 
i länet. 

Kvalitetsarbete genomsyrar den regionala biblioteksverksamheten och grundar sig 
på forskning och beprövad erfarenhet. Detta sker bland annat genom dialog med 
bibliotekscheferna i framtagande och uppföljning av planer. Strategidokument, till 
exempel Gemensam läsfrämjandeplan, är ett sätt att mer detaljerat och långsiktigt 
arbeta tillsammans med folkbiblioteken i särskilda fokusområden. Kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering utifrån ett användarperspektiv är en del av arbetet.

Ett inkluderande förhållningssätt ger alla människor möjlighet att utifrån sina 
behov ta del av och aktivt delta i samhället. Tillgänglighet och mångfald är därför 
genomgående i den regionala biblioteksverksamheten. Tillgänglighet innebär 
tillgång till biblioteket, medierna och informationen både fysiskt och digitalt. 
Mångfald handlar om att bekräfta och lyfta fram värdet av alla människors olika 
bakgrund, erfarenheter och kunskaper. 

Nätverksbyggande och kontaktskapande sker både inom och utom 
bibliotekssfären för att skapa strategiska relationer. Omvärlden bevakas genom ett 
analyserande förhållningssätt. I verksamheten ryms även internationella utblickar 
och kontakter.

Verksamhetsområden
Biblioteksarenan
Folkbiblioteken erbjuder unika möjligheter genom sin verksamhet och är viktiga 
aktörer i sitt lokala sammanhang. Tillgången till och förmedlandet av tjänster, 
medier och upplevelser är tillsammans med ett gott bemötande, oavsett om mötet 
sker fysiskt eller digitalt, grunden för verksamhetsutveckling.
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 Region Jönköpings län vill
 erbjuda fortbildning för professionsutveckling
 främja samverkan mellan folkbiblioteken och lokala aktörer
 stödja innovativa idéer kring utveckling av biblioteksarenan i närområdet
 öka kunskapen kring medieförsörjningens komplexitet

Digital delaktighet och kompetens
Folkbiblioteken är en aktör i den digitala samhällsutvecklingen. Genom att 
bibliotekspersonalen tillämpar och förmedlar medie- och informationskunnighet 
(MIK) skapas möjligheter för invånarna att bli digitalt delaktiga.

Region Jönköpings län vill
 samverka med andra aktörer inom digital utveckling
 stimulera till ökad kompetens inom medie- och informationskunnighet 

(MIK)
 stödja biblioteken i att tillämpa nya digitala verktyg och metoder
 synliggöra bibliotekens roll i den lokala och regionala digitala 

utvecklingen

Läsfrämjande, berättelser och bildning 
Folkbibliotekens uppdrag att främja språkutveckling och stimulera till läsning är 
och förblir grundläggande för aktivt deltagande i det demokratiska samhället. I det 
läsfrämjande arbetet skall särskilt fokus ägnas barn och unga. 

Berättelsen och berättandet är en del av kulturarvet. Tillgång till litteratur, 
upplevelsen av det lästa och det egna skapandet är förutsättningar för bildning.
Det vidgade text- och litteraturbegreppet innebär att alla uttryckssätt är 
meningsskapande. 

Region Jönköpings län vill
 inspirera till ökad kompetens via ett aktionslärande förhållningssätt 
 stimulera metodutveckling för att nå fler invånare
 stödja biblioteken i att tillämpa nya metoder för skapande och berättande
 verka för samarbete mellan folkbibliotek och förskolan/skolan
 samverka med högskolan, folkbildningen och andra aktörer.
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3.5 Litteraturen som konstform
Litteratur och litterärt skapande utvecklar förståelse för hur samhället och 
individen har samagerat i historisk tid, i det nuvarande och ger en fingervisning 
mot framtiden. I den meningen är litteraturens språk- och kulturbärande en 
förutsättning för spridning av demokratiska värden. Litteraturen hjälper till att 
skapa den alltjämt pågående berättelsen om oss själva och den värld vi lever i. 
Följaktligen är skapandet av litteratur både en konstnärlig och kreativ syssla som 
är betydelseskapande för alla människor. Litteraturen är en brobyggare mellan 
konstformer, mellan kulturer och mellan individer. 

Förståelse för dessa funktioner och för vikten av litteraturskapande bör 
grundläggas tidigt hos alla samhällsmedborgare. Större möjligheter att uttrycka 
sig i skrift som en fritidssyssla under uppväxten bör arbetas fram: kulturskola, 
bibliotek, bildningsförbund och föreningsliv har en särskilt viktig roll i processen 
att utveckla ungas skrivlust och i skapandet av utrymme för ungas berättelser och 
perspektiv på världen.

Utveckling
Etablering av litterära mötesplatser
För att synliggöra det arbete som utförs inom litteraturområdet och för att ge de 
professionellt verksamma författarna utrymme att berätta och inspirera bör 
digitala eller fysiska arenor utvecklas där författare, översättare och 
litteraturförmedlare kan möta varandra och förstärka varandras verksamheter 
genom ett ömsesidigt kompetensutbyte. Syftet är att ge inspiration, 
nätverksmöjligheter, information om händelser, översikt över länets författare och 
publiceringsutrymme. 

Ett viktigt steg är att skapa mötesplatser och att ge såväl amatörer som 
professionella författare, översättare och litteraturförmedlare möjligheter att i en 
inkluderande anda bevara och utveckla de befintliga arenorna för litteratur. 
De viktigaste aktörerna är folkbiblioteken i Jönköpings län, där såväl kompetens, 
medier och lokaler finns tillgängliga. 

Stärka villkoren för det litterära skapandet
Som en följd av att litteraturen inte betraktats som en konstform och tidigare inte 
getts speciellt utrymme finns en ytterst begränsad spetsverksamhet i Jönköpings 
län. En satsning bör således ske på professionella författare och översättare samt 
på föreningar som anknyter till litteraturområdet. Likaså bör de litteraturhistoriskt 
etablerade författare som verkat i länet fungera som skrivande förebilder. 

Region Jönköpings län vill

 främja litterära verksamheter för unga mellan 13 och 19 år
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 utveckla litterära mötesplatser för Jönköpings läns författare

 utveckla nätverk för författare och förlag enskilt och i möte med andra 
konstformer 

 utveckla samverkan mellan skilda konstarter

 stärka verksamheter som arbetar med professionella författare

3.6 Bild och form
Jönköpings län har genom sina institutioner, konsthallar, konstmuseer, fria 
aktörer, gallerier, organisationer och professionella kulturskapare ett brett utbud 
av bildkonst och form. Ett flertal konstorganisationer arbetar med att på olika sätt 
stärka förutsättningarna för professionell konstnärlig verksamhet.

Ett flertal kulturskolor erbjuder barn och unga möjligheten att skapa och ta del av 
konst. Fria aktörer har utvecklat barn- och ungdomsverksamhet med inriktning 
bild och form. Utbildningsmöjligheterna i länet är grundläggande med 
utbildningar på förberedande nivå. Inom ramen för studieförbundens och 
konstföreningarnas verksamheter finns även ett kursutbud av bildkonst och form. 
Residensprogram inom bild- och formområdet börjar etableras i länet. 

Region Jönköpings roll är att stärka länet som en bildkonst- och formregion 
genom att långsiktigt utveckla områdets infrastruktur. En utvecklad dialog med 
nyckelaktörer är nödvändig för fortsatt utveckling av området. 

Utveckling
Stärka Jönköpings län som bildkonst- och formregion
I utvecklingsarbetet ingår att bredda intresset för bildkonst och form, stärka 
konstens ställning och främja samarbetet mellan kulturskapare, institutioner och 
andra aktörer.

Bildkonsten behöver fortsatt stöd för att utveckla olika arenor och mötesplatser. 
Förutsättningarna för de professionella konstnärerna, kulturproducenterna och 
organisationerna, att producera bildkonst och form av hög kvalitet i hela 
Jönköpings län behöver stärkas även i fortsättningen. Institutionerna ska fungera 
som inkluderande mötesplatser där idén om det fria ordet och den fria tanken hålls 
levande.

För att länet ska fortsätta utvecklas som konstregion behöver fler 
gränsöverskridande projekt av hög konstnärlig kvalitet, nationella/ internationella 
nätverk och internationella samarbeten fortsätta etableras. På så sätt förstärks och 
synliggörs länets attraktionskraft, både när det gäller professionell konstnärlig 
verksamhet och som en plats där invånarna har möjlighet att ta del av konst med 
hög kvalitet.
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Länet har med sina aktörer inom bildkonst, form och design förstärkt sin ställning 
i landet. Region Jönköpings län vill verka för en mångfald av samarbeten och att 
samverkan med statliga myndigheter inom området utvecklas.

Stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers 
förutsättningar
Region Jönköpings län ska fortsätta det långsiktiga arbetet med en samlande 
resursplattform för bild och form i länet.

Ersättningar till konstnärer enligt ramavtalet för konstnärers ersättning för 
medverkan vid utställningar (MU-avtalet) är en viktig del i att ge konstnärer bättre 
villkor. Region Jönköpings län medverkar till att informations- och 
utbildningsinsatser rörande MU-avtalet genomförs för institutioner, kommuner 
och konstnärer, och är grundläggande vid bedömning av ansökningar och 
samarbeten inom området. 

Region Jönköpings län avsätter medel i samband med ny-, om- och tillbyggnad av 
sina fastigheter för konstnärlig gestaltning. Detta förhållningssätt kan förutom fast 
gestaltning även omfatta konstnärlig medverkan inom ramen för olika 
byggprocesser. Region Jönköpings län strävar efter att följa rekommendationen att 
en procent ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Den offentliga konsten, som 
alla har tillgång till, är en del av vårt demokratiska samhälle. Att Region 
Jönköpings län avsätter resurser för konstnärlig gestaltning gör att platser och rum 
för vårdtagare, anhöriga och personal blir bättre miljöer att vistas i samt en del i 
den vårdande processen. Samtidigt som det är en viktig arbetsmarknadspolitisk 
insats för verksamma konstnärer. Region Jönköpings län verkar för insatser och 
kvalificerat stöd rörande offentlig konst för kommunala tjänstemän och politiker.

Region Jönköpings län vill

 främja intresset för och tillgången till bildkonst och form

 stärka länet som bildkonst- och formregion

 stärka villkoren för konstnärligt skapande och förbättra konstnärers 
förutsättningar inom bildkonst och form.

3.7 Arkivverksamhet
Arkiv utgör en viktig del i det demokratiska samhället och för att beskriva ett 
samhälles kulturhistoriska utveckling. De två sektorerna, offentliga respektive 
enskilda arkiv, dokumenterar tillsammans både samhällets position och den 
demokratiska processen. I synnerhet folkrörelse- och föreningsarkiven belyser 
folkviljans betydelse och funktion i samhällsutvecklingen – hur människor i 
förening på ett organiserat sätt upprätthåller och utvecklar det demokratiska 
samhället. Arkiven är sammantaget en reflektion och en beskrivning av samhället 
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förr och nu, likväl som en källa till förståelse för samhället och en faktor för dess 
utveckling.

Arkivområdets utveckling hänger samman med samhällets utveckling, såväl 
formmässigt, organisatoriskt och tekniskt, som innehållsmässigt. Arkiven måste 
vara öppna och tillgängliga, både för att garantera insyn i den offentliga 
förvaltningen och för förståelsen av demokratins idé. Arkiven har en 
sammanhållande och utvecklande funktion. För att demokratin ska fungera krävs 
att människor engagerar sig i samhället – arkiven har en viktig roll i detta.

Utveckling
En ny central arkivorganisation
Brist på utvecklingspotential för arkiven behöver inte omgående betyda minskat 
medborgerligt engagemang, men på sikt förlorar samhället, både den offentliga 
förvaltningen och civilsamhället, sin historia och sin trovärdighet. För att 
demokratin ska fungera krävs att människor engagerar sig i samhället – arkiven 
har en viktig roll i detta. För att denna roll ska kunna upprätthållas men också 
utvecklas behöver samordningen mellan olika verksamheter och kunskapsbärare 
inom arkiv i Jönköpings län fördjupas. Föreningsarkivens möjligheter att 
samspela med och vara relevanta för nya slag av föreningar, nätverk och 
aktionsgrupper som inte är organiserade på traditionellt sätt behöver förstärkas 
och ges nya möjligheter till utveckling. Samtal om en ny central arkivorganisation 
– arkivcentrum – som samlar flera aktörer med olika inriktningar för att utgöra 
den samlande arkivkompetensen i länet och skapa bred samverkan mellan olika 
aktörer bör inledas under planperioden. För att stödja processen och framtida 
utveckling bör en överenskommelse om utvecklingssamverkan upprättas med 
Riksarkivet.

Teknisk och digital utveckling  
Den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven bör säkerställas i ett nära 
samarbete mellan Region Jönköpings län och länets kommuner. Den tekniska 
utvecklingen för arkiven är påtaglig både vad det gäller att samla information och 
att hålla materialet tillgängligt. Vägen mot så kallade e-arkiv har påbörjats. 
Varken digitalisering eller e-arkiv ersätter dock de fysiska arkiven, utan utgör bara 
en ny fas med andra informationsbärande media. Vad gäller utvecklingen av det 
innehållsmässiga i arkiven och dess utställningsverksamhet krävs det att 
insamling, urval, gallring och utställningsproduktion utförs av professionella 
yrkesutövare.

Region Jönköpings län vill

 påbörja samtal om att inrätta en ny arkivorganisation

 säkerställa den tekniska utvecklingen inom föreningsarkiven.
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3.8 Film och rörlig bild
Film och rörlig bild får allt större uppmärksamhet inom Jönköpings län.
Det finns en större efterfrågan och mer produktion av film och rörlig bild än 
tidigare. Ny teknik och förändrade distributionsformer och konsumtionsmönster 
har skapat nya och skärpta förutsättningar bland annat avseende finansiering för 
producenterna av innehållet.

Film och rörlig bild engagerar yrkesgrupper inom olika konstnärliga yrken som 
regissörer, författare, musiker, bildkonstnärer, skådespelare, scenografer, 
fotografer med flera. Flera yrkesgrupper är sysselsatta i verksamheter som handlar 
om produktion, visning och spridning, talangutveckling, pedagogisk verksamhet 
för barn och unga med mera. Även den ideella sektorn spelar en viktig roll i detta 
sammanhang.

I Jönköpings län finns ett mindre antal produktionsbolag inom olika genrer som 
spelfilm, dokumentärfilm, animerad film och spel. Filmfestivalerna är på väg 
tillbaka som en viktig del för visning och spridning av film och rörlig bild. 
Nya aktörer växer fram som en del i att attrahera barn och unga som målgrupp. 
Region Jönköpings län satsar på talanger bland annat genom ett särskilt riktat stöd 
för utvecklingen inom film och rörlig bild. Allt fler interregionala samarbeten 
genomförs som innebär delgeografisk eller nationell utveckling.
Region Jönköpings län arbetar för att det finns kompetens- och 
utvecklingsmöjligheter för de aktörer som utgör den regionala strukturen för film 
och rörlig bild. Genom att stödja samarbete mellan dessa aktörer kan Region 
Jönköpings län bidra till nya insatser och modeller att verka i. I Jönköpings län 
finns det utbildningsmöjligheter inom film och rörlig bild inom länets 
folkhögskolor. 

En viktig kulturpolitisk utgångspunkt är invånarnas och publikens möjligheter och 
behov av film och rörlig bild som kultur, konst och näring. Att se, uppleva och 
skapa film och rörlig bild i olika former ska vara en möjlighet för alla. För att det 
ska uppnås behövs former för samverkan på området. 

Utveckling
Etablering av en regional filmpolitik
En tydlig regional filmpolitik stärker möjligheterna att framgångsrikt utveckla 
länet till en plats för film och rörlig bild och därigenom kunna föra dialog och 
förhandla med olika stödnivåer. Film och rörlig bild kan vara en aktiv del av den 
innovativa utvecklingen och bidra till den ekonomiska tillväxten.
Det ställer krav på konstnärlig kvalitet, hög kompetens, tillgång till utbildning och 
branschens återväxt och innovation genom bland annat satsningar på 
talangutveckling, nya verksamheter och ny teknik.
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En fungerande regional spridning och stabilitet inom verksamheterna för film och 
rörlig bild är en förutsättning för att kunna bedriva nationella och internationella 
projekt och samarbeten, vilket är viktigt för exponeringen av Jönköpings län. 

Främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
Genom att främja konstnärlig utveckling ökas möjligheterna att skapa film och 
rörlig bild av hög kvalitet i Jönköpings län. Det är därför viktigt att öka 
samverkan och etablera strategiska plattformar mellan aktörer inom film och 
rörlig bild och högskola, folkhögskola och andra lärosäten. Det ska också finnas 
möjligheter till utvecklande samverkan med andra konst- och kulturområden för 
att främja utvecklingen.

Utveckla hållbara strukturer för visning och spridning
Kring festivaler och mötesplatser byggs mer eller mindre tillfälliga organisationer, 
kompetens och erfarenheter upp. Genom samverkan med och mellan bland annat 
kommuner, bibliotek, föreningsliv, organisationer och näringsliv kan stabila 
strukturer byggas för att öka tillgängligheten och möjliggöra en större publik vid 
visningsarrangemangen i Jönköpings län. I detta sammanhang har digitaliseringen 
stor betydelse. Biografen som visningsplats bör stärkas. Region Jönköpings län 
vill verka för en stark infrastruktur för film och rörlig bild.

Barn och unga ska ha möjlighet att skapa, se och analysera 
Bland barn och unga ökar både användningen och det egna skapandet av film och 
rörlig bild.

Film- och mediepedagogiken har stor betydelse när det gäller att stärka barn och 
ungas förmåga att navigera och tolka innehållet i utbudet och det de tar till sig.
Barn och ungas eget skapande medverkar till användardriven innovation och 
skapar en marknad för nya produkter och tjänster. Detta bidrar till utvecklingen av 
både den konstnärliga kvaliteten och näringslivets förutsättningar.

Region Jönköpings län vill med medvetna satsningar fortsätta stärka filmkulturell 
verksamhet inom eget skapande, filmpedagogik och visning och spridning för, 
med och av barn och unga.

Region Jönköpings län vill

 etablera en regional filmpolitik inom film och rörlig bild för hela länet
 främja konstnärlig utveckling inom film och rörlig bild
 utveckla hållbara strukturer för visning och spridning av film och rörlig bild
 verka för att alla barn och unga ska ha möjlighet att skapa, se och analysera 

film och rörlig bild.
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3.9 Hemslöjdsfrämjande verksamhet
Hemslöjd är starkare, populärare och mer mångfacetterat än någonsin. Detta sker 
tillsammans med fler aktörer än innan och ger både en fördjupning och en bredare 
tolkning av verksamhetsområdet. Det är många faktorer som påverkar. Ett 
genuint, kroppsligt skapande av verkliga föremål i den fysiska världen som är 
kopplat till identitet, kreativitet och livsstil. Möjligheten att agera praktiskt och att 
påverka sin egen och andras situation i vardagen och värdemässigt. Ett ökat 
intresse för historia och att området har, liksom begrepp som konsthantverk och 
konst, fått mindre skarpa gränser och en utökad tolkning av vad begreppet kan 
inrymma.
Intresset för hemslöjd kommer att fortsätta att öka och utvidgas. Hemslöjdens 
olika betydelser och värden kommer att omformas, men kommer också att behöva 
lyftas och förtydligas i såväl praktisk tillämpning som i kunskap och bildning som 
följd av detta.

Utveckling
Hemslöjdens möjligheter att utgöra en tydlig del för individen och samhällets 
utveckling
Värdet av ett genuint skapande i den fysiska världen ökar. Att själv vara källan till 
sin praktiska vardag eller att uttrycka sig med sina händer blir allt viktigare för allt 
fler. Hemslöjd är människonära, påtagligt och värdebärande och materiell och 
immateriell kultur på samma gång. Hemslöjd har ett brett omfång av möjligheter 
och nivåer från barnpyssel till konst, livsstilsfrågor och politiskt engagemang. 
Hemslöjdens möjligheter att utgöra en avgörande faktor inom kultur och hälsa för 
individers återgång till ett aktivt liv efter sjukdom är påtaglig. Den digitala 
utvecklingen ger förutsättningar för nya sätt att skapa på. Här finns nya 
mötesplatser och uttryck. Här sprids teknikkunskap, det skapas nya samarbeten 
och det lokala binds ihop med det globala. Det handlar om praktisk 
samhällsutveckling med kultur och näring där hållbar utveckling är i fokus.

Möjligheterna för hemslöjden som verksamhetsområde att vara en 
kunskapsbärare för en samtida hållbar utveckling
Hemslöjden och det handgjorda skapandet arbetar för ett närmare liv med en bred 
syn på närproducerat. Medvetna val kan skapa det unika och utveckla identiteter 
genom handgjort skapande, att ha det egna livet i sina egna händer och kunna 
påverka världen. Nya former för entreprenörskap. Ett sätt att visa 
samhällsengagemang. Det handgjorda skapandets nygamla möjligheter behöver 
upptäckas av nya generationer. Hemslöjdens möjligheter och nytänkande inom 
den hållbara utvecklingen ska förstärkas, tydliggöras och spridas.

Region Jönköpings län vill

 stärka hemslöjdens möjligheter att utgöra en tydlig del för individen och 
samhällets utveckling
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 utvidga möjligheterna för hemslöjden som verksamhetsområde att vara en 
kunskapsbärare för en samtida hållbar utveckling.

3.10 Fristadsprogram för konstnärlig verksamhet
Genom att bli en fristad kan en kommun ge en förföljd konstnär – som inte kan 
verka fritt i sitt yrke i hemlandet – möjlighet att verka och samtidigt berika både 
sitt eget konstnärskap och värdkommunens kulturliv. Värdskapet kan samtidigt 
bidra till internationaliseringen av det lokala kulturlivet.

Utveckling

Verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela 
Jönköpings län
Region Jönköpings län vill utveckla den kompetens och samordning som gör det 
möjligt för Jönköpings län att bli en fristadsregion, där fristadsprogrammet utgör 
en del inte bara i större kommuner utan även i de mindre kommunerna.

Region Jönköpings län vill
 verka för samordning och öka kunskapen om fristadsprogrammet i hela 

länet.

3.11  Folkbildning
Folkbildningen i Jönköpings län består av studieförbund och folkhögskolor som 
utgår från olika profiler och ideologiska inriktningar. Idén bakom folkbildningen 
är gemensam och bygger på livslångt lärande samt fritt, frivilligt och aktivt 
medskapande. Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra 
öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. 

Folkbildningen syftar också till att stärka och utveckla demokratin. Den skapar 
förutsättningar för människor att påverka sin livssituation och delta i 
samhällsutvecklingen bland annat genom att jämna ut utbildningsklyftor och höja 
bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

Syftet är också att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. De 
studieförbund som finns i Jönköpings län är verksamma med god geografisk 
spridning. Studieförbunden genomför studiecirklar och kulturarrangemang. Detta 
bidrar till att skapa ett varierat kulturliv för invånarna i länet. Tillsammans med 
medlemsföreningar genomförs utvecklingsarbete genom ämnesspecifik 
kompetensutveckling. 

Folkhögskolan är en egen utbildningsform med ett omfattande utbud av långa och 
korta kurser där utgångspunkten är människors behov och vilja att lära. Studierna 
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är individanpassade och de når bland annat ungdomar med korta eller icke 
avslutade studier. Flera av folkhögskolorna i Jönköpings län har kulturprofil.

Folkhögskolorna utgör en viktig lokal tillväxtfaktor och utgör en självklar del i 
den kulturella spridningen och kontinuiteten för både bildning, utbildning och 
kulturell utveckling i hela länet, både som kulturella mötesplatser och 
scener/arenor för kultur i lokalsamhället.

Folkhögskolorna erbjuder förberedande utbildningar inför högre studier inom det 
konstnärliga området. Folkhögskolorna har därför självständigt och för att det 
saknas högre konstnärlig utbildning inom länet, en stor betydelse som 
utbildningsaktörer för det professionella kulturlivet. De samverkar med 
kommunerna om kulturprojekt och är en viktig resurs både som utbildningsaktör 
och kulturarrangör i sin hemkommun.

Utveckling
Stärka studieförbundens roll i kultur- och samhällsutvecklingen
Den plattform som studieförbundens kulturverksamhet har för lärande och socialt 
hållbar utveckling, är en drivkraft i den lokala och regionala utvecklingen. Deras 
förmåga att nå nya grupper och skapa mening genom sina verksamheter är en 
viktig utvecklingsfaktor. 

Region Jönköpings län vill därför utveckla samverkansformerna för att stärka 
studieförbundens möjligheter att möta invånarnas behov av kulturupplevelser, 
folkbildning och eget skapande, genom att skapa en tvärsektoriell 
överenskommelse avseende regional utveckling och kulturutveckling mellan 
folkhögskolorna, studieförbunden och Region Jönköpings län.
Många kulturutövare har ett brett samarbete med studieförbunden och är till vissa 
delar beroende av det stöd som studieförbunden kan ge för att kunna upprätthålla 
sitt konstnärskap. Region Jönköpings län vill stärka förutsättningarna för 
studieförbunden att samarbeta med övrigt kulturliv.

Studieförbunden utgör en allt större kraft i arbetet med att skapa förutsättningar 
för unga och unga vuxnas kulturutövande. Studieförbunden har en god förmåga 
att möjliggöra nya pedagogiska inriktningar med hjälp av den nya tekniken och 
därigenom möta den unga innovativa kraften. Region Jönköpings län vill stärka 
studieförbundens arbete med ungas delaktighet, inflytande, inkludering och eget 
skapande.

Stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det 
professionella kulturlivet
Folkhögskoleutbildningarna utgör en möjlighet för att underlätta ungas etablering 
på arbetsmarknaden. Region Jönköpings län vill stärka folkhögskolornas roll i 
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utbildningssystemet avseende konstnärliga utbildningar. Region Jönköpings län 
ska fortsätta utveckla samverkansformerna med folkhögskolorna i länet genom en 
tvärsektoriell överenskommelse avseende regional utveckling och 
kulturutveckling mellan folkhögskolorna, studieförbunden och Region Jönköpings 
län.

Region Jönköpings län vill

 stärka folkhögskolornas betydelse som utbildningsaktör för det professionella 
kulturlivet

 stärka förutsättningarna för studieförbunden att samarbeta med övrigt kulturliv

 stärka studieförbundens arbete med ungas delaktighet, inflytande, inkludering 
och eget skapande

 stärka studieförbundens roll i kultur- och samhällsutvecklingen.

4. Kulturpolitisk organisation 
Här beskrivs Region Jönköpings län och primärkommunernas organisation och 
uppdrag. 

Sedan införandet av samverkansmodellen och Region Jönköpings läns första 
kulturplan har det gemensamma arbetet och formaliserad samverkan inom länet 
utvecklats och förstärkts. Det är ständigt relevant med kunskapsspridning, 
tydliggörande av roller och ansvarsfördelning samt en ökad medvetenhet om 
kulturpolitikens innehåll och betydelse. 

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län har en politisk organisation med regionfullmäktige, 
regionstyrelse och tre nämnder. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet ansvarar för kulturpolitiska frågor, samt andra områden som har 
betydelse för hållbar och långsiktig regionutveckling.

Region Jönköpings län stödjer kulturaktörer, institutioner, det fria professionella 
kulturlivet och folkbildning genom verksamhets- och utvecklingsbidrag samt 
arrangörsbidrag. Region Jönköpings län initierar och utvärderar insatser utifrån de 
kulturpolitiska målen och prioriteringarna.

Utvecklingsarbete bedrivs som ett processinriktat arbete tillsammans med 
kommunerna och med kulturlivets intressenter för att utveckla kulturen i 
Jönköpings län. Region Jönköpings läns ansvar omfattar insatser med stark 
koppling till de kulturpolitiska prioriteringarna vars syfte är att med ett regionalt 
perspektiv komplettera och stödja de kommunala insatserna.

Primärkommunerna
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Kommunerna står för den största delen av kulturens resurser i länet och har det 
kulturpolitiska ansvaret för huvuddelen av den offentligt finansierade 
kulturverksamheten i länet. I kommunerna finns den största delen av den 
kulturverksamhet som medborgarna möter i sin vardag. Varje kommun beslutar 
om sina egna ambitionsnivåer och sina kulturpolitiska inriktningar.

Jönköpings län har 13 kommuner som organiserar sin kulturpolitik på olika sätt. 
De flesta kommunerna är relativt små befolkningsmässigt och har därmed också 
begränsade resurser för att bedriva det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. 
Kommunernas politiska organisation skiljer sig åt och i flertalet kommuner 
behandlas kulturpolitiska frågor i samma nämnder som fritids- och 
utbildningspolitiska frågor. 

Region Jönköpings län och kommunerna bör verka för ett närmare samarbete 
såväl interkommunalt som mellan kommunerna och regionen. Genom att bedriva 
gemensamt utvecklingsarbete med utgångspunkt i parternas kulturpolitiska 
prioriteringar används kommunala, regionala och statliga resurser mer effektivt.

Verksamheter som får stöd från Region Jönköpings län genom 
samverkansmodellen

 Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län 
 Kultur och utveckling, Region Jönköpings län (utvecklingsverksamhet 

inom film, dans, bild och form, hemslöjd, regionbibliotek)
 Jönköpings läns museum 
 Jönköpings läns folkrörelsearkiv 
 Riksteatern Jönköpings län
 Vandalorum Museum för Konst och Design

5. Samråd och samverkan
Samverkan mellan Region Jönköpings län och länets kommuner
Region Jönköpings län samverkar med länets kommuner genom processinriktat 
arbete i olika forum och med ett gemensamt fokus på utveckling. Samråd och 
samverkan inom kulturplanens prioriteringar kan också lyftas fram i 
internationella samarbeten, som till exempel EU-projekt. Under planperioden bör 
strukturer för samverkan och samarbete ytterligare stärkas och utvecklas. 

Samråd mellan Region Jönköpings län och kulturlivet
Regionen har en kontinuerlig dialog med de verksamheter som får stöd genom 
samverkansmodellen och har regionala uppdragsbeskrivningar. 

Samråd som specifikt avser den regionala kulturplanen ska ske enligt följande:
 samråd med de av regionen upprättade konst/bildningsområdesdialogerna 

eller motsvarande
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 samråd med det fria professionella kulturlivet och intresseorganisationer
 samråd med folkbildningens organisationer
 samråd och samverkan med civilsamhället och det ideella kulturlivet
 samråd med barn och unga.

Interregional samverkan
Region Jönköpings län samverkar interregionalt inom olika projekt, processer och 
nätverk på både politisk nivå och mellan tjänstepersoner.

Regionsamverkan Sydsverige
Region Jönköpings län ingår i Regionsamverkan Sydsverige som är ett 
samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste regioner. Regionsamverkan 
Sydsverige arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för sydsverige genom 
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala 
samarbeten. I samarbetet ingår även Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet i 
Kalmar län, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Region Skåne, 
Kommunförbundet Skåne, Region Kronoberg samt Region Halland.

Samverkan mellan Region Jönköpings län och staten
Regionen för dialog med det statliga samverkansrådet, som består av statliga 
kulturmyndigheter. Region Jönköpings län för också dialog med Statens kulturråd 
kring de resurser som staten fördelar i utvecklingsmedel i regionerna. 

Region Jönköpings län bör under planperioden förstärka samverkan med 
Länsstyrelsen Jönköpings län i frågor gällande kulturmiljö, kulturarv, integration 
och andra gemensamma utvecklingsområden. 

6. Uppföljning och utvärdering 
Region Jönköpings län är i egenskap av mottagare av det statliga stödet ansvarig 
för uppföljning av bidragen till de regionala kulturverksamheterna. Uppföljningen 
ska vara ett stöd i dialogen mellan stat, län, kommuner och andra aktörer inom 
kulturområdet.

Uppföljning av verksamhetsinnehållet
Region Jönköpings län rapporterar årligen till Statens kulturråd via de framtagna 
riktlinjerna för kvantitativ och kvalitativ uppföljning. Kulturdatabasen är ett 
verktyg för insamling av kvantitativ data, har standardiserade kriterier för 
kulturstatistik och kan utgöra en plattform för att jämföra både regional och 
nationell statistik. 

Uppföljning av medborgarperspektivet
Genom regionala undersökningar om kulturvanor får nämnden ökade insikter i 
medborgarnas eget kulturskapande och hur de använder sig av kulturlivet. Region 
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Jönköpings län genomförde 2016 i samarbete med andra regioner en omfattande 
kulturvaneundersökning och strävar efter att genomföra detta regelbundet. Särskilt 
fokus bör läggas på barns och ungas kulturvanor.

Utvärdering av kulturpolitiska effekter
De långsiktiga effekterna av den regionala kulturpolitiken kommer delvis att 
kunna utläsas ur de resultat som den löpande uppföljningen visar. Det kommer 
även att krävas ytterligare kvalificerade analyser.

Region Jönköpings län bör skaffa sig en mer samlad bild av de kulturpolitiska 
effekterna på längre sikt genom ett nära samarbete med kulturpolitisk och annan 
samhällsforskning. Man bör också analysera de regionala samhällsekonomiska 
effekterna av den kulturpolitik man bedriver och dess betydelse för regionens 
utveckling. Resultaten kan komma att återkopplas genom seminarier och dialog 
med medborgare och företrädare för kommuner och kulturverksamheter.

7. Implementering och revidering
Uppdragsbeskrivningar för de regionalt finansierade kulturverksamheterna inom 
kultursamverkansmodellen finns sedan 2016 och revideras årligen. Uppdragen 
följer kulturplanen och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera 
enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, den regionala 
utvecklingsstrategin samt kulturplanens prioriteringar. Uppdragen följs upp 
årligen i dialog med ansvariga politiker och tjänstepersoner från Region 
Jönköpings län. 

Handlingsplaner ska tas fram för uppföljning av Region Jönköpings läns arbete 
med kulturpolitiska prioriteringar och fokusområden.  Handlingsplanerna utgår 
från treårsperioden och revideras årligen. Handlingsplanerna utgör det 
huvudsakliga underlaget för den årliga revideringen av kulturplanen. 
Handlingsplanerna ska också innehålla en beskrivning av de ekonomiska och 
organisatoriska möjligheterna, för att nå de kulturpolitiska prioriteringarna.

Efter övergripande politiska beslut om planens innehåll och strategiska inriktning 
ska berörda verksamheter inom samverkansmodellen påbörja arbetet med att 
utforma handlingsplaner för kulturpolitiska prioriteringar och 
verksamhetsområden. Handlingsplanerna ska om så är nödvändigt, innehålla en 
övergripande analys av berörda prioriteringar och områden. 

8. Dialogprocess inför framtagande av regional 
kulturplan 2018-2020

Den regionala kulturplanens framtagande har föregåtts av en rad dialoger, samtal, 
samråd och möten med olika aktörer i länet. Deltagande parter har varit politiker, 
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tjänstepersoner i region och kommuner, professionella kulturskapare, 
kulturintresserade föreningar, organisationer och enskilda aktörer. 
Utifrån viljan att bredda och stärka kulturplanens roll i länet har särskilda samtal 
förts med bland annat representanter från Länsstyrelsen Jönköpings län, Smålands 
Turism, KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd), 
Jönköpings läns bildningsförbund, kulturskolor samt särskilda målgrupper såsom 
nyanlända och asylsökande kulturutövare och unga kulturutövare i länet. Under 
dialogprocessen har Region Jönköpings län även samarbetat med Ideell 
kulturallians som arbetar för att skapa en regional organisation för att stärka det 
ideella kulturlivet.  

Region Jönköpings län arrangerar årligen ett regionalt kulturting, vilket i samband 
med framtagandet av den nya kulturplanen fokuserade på de kulturpolitiskt 
prioriterade områdena och hur de kan utvecklas. 

Flertalet kommuner arrangerar lokala kulturting och regionala tjänstepersoner och 
politiker närvarar i den mån möjlighet finns. Under 2016 och 2017 har större 
delen av länets kommuner haft särskilda möten med ansvarig nämnd för att ge 
inspel till den regionala kulturplanen. 

Särskilda dialoger arrangeras årligen inom konst- och bildningsområdena bild och 
form, dans, hemslöjd och film. Den regionala biblioteksplanen har tagits fram 
genom dialog med länets bibliotekschefer. 
Under dialogprocessen har bland annat följande framkommit som viktigt att 
fokusera på:

 tydliggörande av regionens och kommunernas roller
 tvärsektoriell samverkan och utveckling för att stärka kulturen
 behov av mötesplatser och samverkansmöjligheter
 digitalisering och ny teknik
 relationen landsbygd/stad och vikten av en stark kulturell infrastruktur
 delaktighet och inflytande
 vikten av kultur av, för och med barn och unga.

Remissyttranden
 Aneby kommun
 Eksjö kommun
 Folkets hus och parkers sydöstra region
 Föreningen Norden Jönköpingsdistriktet
 Gnosjö kommun
 Gislaveds kommun
 Ideell kulturallians
 Ideell kulturallians regional arbetsgrupp
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 Jönköpings läns bildningsförbund
 Jönköpings läns hemslöjdsförbund
 Jönköpings kommun
 Jönköpings läns museum
 Jönköpings läns musik- och kulturskolor
 Sveriges Konstföreningar Jönköpingsdistriktet
 Konstnärernas Riksorganisation (KRO)
 Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
 Kristina Nero
 Liberalernas regiongrupp
 Länsstyrelsen i Jönköpings län
 Miljöpartiet
 Min(i)opera
 Nässjö kommun
 Regionbibliotek Region Jönköpings län
 Riksteatern i Jönköpings län
 SD Jönköpings län
 ShareMusic & Performing Arts
 Skådebanan i Jönköpings län
 Smålands Musik och Teater
 Socialdemokraterna
 Svenska filminstitutet
 Sverok Jönköping-Kronoberg
 Sverigefinska Riksförbundet Västra Götalands distrikt
 Tranås kommun
 Vaggeryds kommun
 Vetlanda kommun
 Värnamo kommun
 Österängens konsthall 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Plats: Stora Segerstad naturbrukscentrum

§124 Kultur- och arbetsstipendium 2017
Diarienummer: RJL 2017/2074

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Bevilja kulturstipendiet 2017 på 50 000 kronor att dela 
mellan två stipendiater.

2. Bevilja arbetsstipendiet 2017 på 50 000 kronor.

Sammanfattning
Region Jönköpings län vill med kultur- och arbetsstipendierna 
stödja och uppmuntra framstående verksamhet inom 
konstområdena: litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, 
musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21
 Kriterier Kultur- och arbetsstipendier
 Samtliga ansökningar arbetsstipendier 2017.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden förordar att kulturstipendiet på 50 000 kronor 
tilldelas en av kandidaterna.

Torbjörn Eriksson (KD) föreslår att kulturstipendiet delas mellan 
kandidaterna, förslaget godkänns av presidiet. 

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-09-21 RJL 2017/2074

Utbildning och kultur
Jörgen Lindvall

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Kultur- och arbetsstipendium 2017 

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar

1. kulturstipendiet 2017 på 50 000 kronor
2. arbetsstipendiet 2017 på 50 000 kronor

Sammanfattning
Region Jönköpings län vill med kultur- och arbetsstipendierna stödja och 
uppmuntra framstående verksamhet inom konstområdena: litteratur, folkbildning, 
dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och 
kulturarv. 

Information i ärendet
Region Jönköpings län delar årligen ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och 
arbetsstipendier. Stipendierna delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings 
län eller på annat sätt har anknytning till länet.

Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom 
konstområdena. Kulturstipendiet delas ut på grundval av förslag.

Arbetsstipendiet är avsett för att ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss 
tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag 
samt stimulera till experiment inom det kulturella området. 
Arbetsstipendiet delas ut efter ansökan.

I år fick Region Jönköpings län in ansökningar från 36 personer, som söker 
arbetsstipendium. Störst antal ansökningar finns inom konstområdet bild och 
form.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-21
 Kriterier Kultur- och arbetsstipendier
 Samtliga ansökningar arbetsstipendier 2017.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/2074

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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Inskickad ‐ datum Användare Namn Mailadress Konst/bildningsområde
2017-04-03 Camilla Dahlson x Camilla Dahlson camilla.dahlson@telia.com Litteratur
2017-04-06 mappelberg x Marcus Appelberg marcusappelberg@live.se Bild och form
2017-04-07 magnuswassborg x Magnus Wassborg magnus@eassborg.se Bild och form,  Film/rörlig bild, Musik
2017-04-18 nadiakardar x Nadia Kardar nadiakardar@gmail.com Bild och form, Dans, Film/rörlig bild, Museum/kulturarv, Musik
2017-05-31 emelieaspenberg x Emelie Aspenberg emelie@emelieaspenberg.com Bild och form
2017-06-12 karingranstrand x Karin Granstrand hello@karingranstrand.com Bild och form
2017-06-12 KulturGunnar x Gunnar Källström gunnarkallstrom@hotmail.com Litteratur, Musik, Teater

2017-06-15 Tommy_sveningsson82 x Tommy Svenningsson svenningssontommy@gmail.com Bild och form
2017-06-19 karinVJohansdotter x Karin V Johansdotter karin.v.johansdotter@hotmail.com Bild och form, Bildning
2017-06-20 hansfredholm x Hans Fredholm info@fld.se Bild och form
2017-06-20 cyntiabotello x Cyntia Botello info@cyntiabotello.com Dans, Film/rörlig bild
2017-06-21 kyakaar x Sunday Dolph Christopher keur.yakaar16@gmail.com Bild och form, Film/rörlig bild
2017-06-21 amandaselinder x Amanda Selinder selinder@hotmail.com Bild och form, Bildning, Hemslöjd

2017‐06‐25 stinanilsson01 x Stina Nilsson stina.margareta.nilsson@gmail.com Dans
2017‐06‐25 zaravock x Robin Pagmar, Oskar Dahlqvist robin@kiriago.com Bild och form, Bildning, Film/rörlig bild

2017-06-27 ulla50 x Ulla Hultberg ulla@ullahultber.com Bild och form
2017-06-27 Sofiaheinonen x Sofia Heinonen sofia.heinonen@khib.no Bild och form
2017-06-27 Emma Krantz x Emma Krantz emma_krantz@hotmail.com Bild och form

imagomagia x Danilo Giannini photos@imagomagia.se Bild och form
2017-06-29 petter.thorne x Petter Thörne info@petterthorne.se Bild och form, Bildning, Hemslöjd
2017-06-29 abackelund x Andreas Backelund abackelund@hotmail.com Musik
2017-06-29 Depui Sverige x Joakim Depui info@depui.se Bild och form, hemslöjd, Litteratur, Museum/kulturarv
2017-06-30 ericaelfstrom x Erica Elfström ericaelfstrom@gmail.com Film/rörlig bild, Teater
2017-06-30 Minna Floss x Minna Floss minnafloss@gmail.com Bild och form, Film/rörlig bild
2017-06-30 Boonsri Tangtrongsin x Boonsri Tangtrongsin boonsri_14@yahoo.com Bild och form, Film/rörlig bild
2017-06-30 Fredrik Andersson x Fredrik Andersson fengerfors2000@yahoo.se Bild och form, Film/rörlig bild
2017-06-30 Lena E B x Lena Blomqvist blomqvistlenaerica@gmail.com Bild och form
2017-06-30 minopera x Wolfgang Veith info@miniopera.se Musik, Teater
2017-06-30 minopera x Annika Veith info@miniopera.se Musik, Teater
2017-06-30 Hanna Werning x Hanna Werning hanna@byhanna.com Bild och form, Litteratur
2017-07-01 Framework Dancing Art x Veronica Lidén (Framework Dancing Art) info@fwda.se Dans, Teater
2017-07-01 farahyusufjkpg x Farah Yusuf farah.yusuf@mahoyo.com Bild och form, Film/rörlig bild, Musik
2017-07-01 Cixous x Ami Skånberg Dahlstedt ami@amiskanberg.se Dans,Film/rörlig bild, Museum, kulturarv, Musik, Teater
2017-07-01 mynta6a x Mynta Milehav mynta.milehav@telia.com Bild och form
2017-07-01 Maria Wallinder Elg x Maria Wallinder Elg maria.wallinder@gmail.com Musik
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Arbetsstipendier inom kultur
Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och arbetsstipendier 
för stöd och uppmuntran inom litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, 
hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Syfte
Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete 
utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till experiment inom det 
kulturella området.

Vem kan söka?
Du som är aktiv kulturarbetare kan söka arbetsstipendiet för att få tid och möjlighet att ägna dig åt 
ditt konstutövande.

Hur mycket kan man söka? 
Den totala summan för stipendier är totalt 100 000 kronor och fördelas mellan kultur- och 
arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet.

Ansökningsperioder
Du kan ansöka årligen mellan 1 april och 1 juli.

Villkor
 Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet 

inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig 
bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.

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

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

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

 Stipendier delas ut efter ansökan. I ansökan anger du hur du ska använda stipendiet. Som 
stipendiat ska du sedan rapportera till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet (ANA) om hur du använder stipendiet.
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 Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli. Det åligger 
nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom annons eller och på 
annat lämpligt sätt annonsera stipendierna. Ansökan inkommen efter ansökningstidens 
utgång ska inte behandlas. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt 
att fram till beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.

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

 Stipendierna delas ut av ANA. Utdelning sker i samband med Regionfullmäktiges höstmöte.

Hur söker man?
Du ansöker om arbetsstipendier via Kulturdatabasen. Ansökan är en offentlig handling. 

Ansök om arbetsstipendie, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

När får man besked?
Region Jönköpings län nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslutar vilka som 
får de olika stipendierna. Beslutet publiceras på Region Jönköpings läns webbplats inom en vecka 
efter sammanträdet.

Utdelning sker i samband med regionfullmäktiges höstmöte. 

Redovisning, kontroll
Arbetsstipendiater ombes inkomma med en redovisning om hur du har använt dig av 
arbetsstipendiet senast ett år efter utdelning. Redovisning gör du till utbildning.kultur@rjl.se .

Tidigare stipendiater
Beviljade arbetsstipendier inom kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Plats: Stora Segerstad naturbrukscentrum

§127 Prissättning för kulturarrangemang, inför 
budget och verksamhetsplan 2018
Diarienummer: RJL 2017/86

Beslut 
Nämnden föreslås

 överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset 
Spira 2018 till Regionstyrelsen.

 Ordet ”fullpris” tas bort i tabellen i bilagan kring 
prissättning vid kulturhuset Spira 2018.

Sammanfattning 
Nämnden har tidigare under året överlämnat förslag till Budget 
och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 till 
Regionstyrelsen.

Som bilaga inför Regionfullmäktiges budgetbeslut kompletteras 
budgetförslaget nu med principer för prissättning vid Kulturhuset 
Spira.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
 Bilaga, principer för prissättning vid kulturhuset Spira 2018

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet önskar en större möjlighet till rabatterade priser för 
lokala och regionala organisationer.

Presidiet föreslår att ordet ”fullpris” tas bort i tabellen i bilagan 
kring prissättning vid kulturhuset Spira 2018.

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

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

63



     

2017-09-25 RJL 2017/86

Utbildning och kultur
Avsändare      

Principer för prissättning vid 
Kulturhuset Spira 2018 

Biljettpriser

Den genomsnittliga prisnivån för 2018 ska jämfört med 2017 vara oförändrad. 
Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 700 kronor. 
Prisdifferentiering sker utifrån följande principer:

 Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann.

 Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal.

 Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner.

 Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas.

 Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med 
biljettsläpp och fler biljetter släpps fler baserat på efterfrågan.

 Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper.

 Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för 
enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda 
prisintervallet.

Uthyrning av lokaler

Grundläggande principer:

 Flexibel prissättning utifrån rådande förhållanden så att en hög nyttjandegrad 
av lokalerna uppnås.

 Marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte snedvriden 
konkurrens uppstår.
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2017-09-25 RJL 2017/86

 Möjlighet till rabatterade priser för att möjliggöra tillgänglighet för 
lokala/regionala organisationer.

 Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som 
regionen använder som allmänt uppräkningstal.

Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser.

Priser vid uthyrning av lokaler 2018

Ordinarie pris (fullpris)

Namn på lokal

An
ta

l s
äl

jb
ar

a 
pl

at
se

r

Pr
is

 h
el

da
g

Pr
is

 p
r. 

Ha
lv

da
g 

Konsertsalen 783 59 400 41 600

Teatern 380 47 700 33 400

Kammaren 160 27 600 19 300

Café-scenen 130 17 000 11 900
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2017-09-25 RJL 2017/86

Utbildning och kultur
Avsändare Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet

Principer för prissättning 2018 vid 
Kulturhuset Spira

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar

 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2018 till 
Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden har tidigare under året överlämnat förslag till Budget och 
verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 till Regionstyrelsen.

Som bilaga inför Regionfullmäktiges budgetbeslut kompletteras budgetförslaget 
nu med principer för prissättning vid Kulturhuset Spira.

Information i ärendet
Sedan tidigare finns beslut om att införa dynamisk prissättning på biljetter och vid 
lokaluthyrning av Kulturhuset Spira. Föreliggande förslag är en sammanfattning 
av dessa principer.

Förslaget framgår av bilaga.

Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Utbildning och kultur stab
Smålands Musik och Teater

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr Lars Johansson
Regiondirektör Direktör för utbildning och kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Plats: Stora Segerstad naturbrukscentrum

§128 Överenskommelse om utvecklingssamverkan, 
Nämnd för hemslöjdsfrågor
Diarienummer: RJL 2017/1758

Beslut 
Nämnden föreslås

 anta överenskommelse med Nämnden för 
hemslöjdsfrågor.

Sammanfattning 
Överenskommelsen ingås för att stärka hemslöjdens ställning 
utifrån NHF:s fyra perspektiv och för att möta Region Jönköpings 
läns kulturpolitiska områden.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-20
 Bilaga: förslag till överenskommelse 2017-09-20

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Lena Strand
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Utbildning och kultur
Jörgen Lindvall

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Överenskommelse om 
utvecklingssamverkan med Nämnden 
för hemslöjdsfrågor NFH

Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet antar

 överenskommelse med Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Sammanfattning
Överenskommelsen ingås för att stärka hemslöjdens ställning utifrån NHF:s fyra 
perspektiv och för att möta Region Jönköpings läns kulturpolitiska områden.

Information i ärendet
NFH är en statlig myndighet under kulturdepartementet med det nationella 
strategiska ansvaret att samordna insatser för främjande av hemslöjd.
Överenskommelsens parter har en gemensam vision gällande att ta tillvara 
hemslöjdens värde för människors livsmiljö och olika samhällsprocesser.
Det övergripande målet för samverkan är att uppfylla de kulturpolitiska målen. 
Stärka kunskapsutveckling och lärande kring det handgjorda skapandets

Överenskommelsen ingås för att stärka hemslöjdens ställning utifrån NHF:s fyra 
perspektiv;

 ett mångfaldsperspektiv
 ett kulturarvsperspektiv
 ett näringsperspektiv
 ett hållbarhetsperspektiv

och för att möta Region Jönköpings läns kulturpolitiska områden;
 villkor för konstnärligt skapande
 kultur med fokus på barn och unga
 tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
 interregional, internationellt och interkulturellt samarbete
 samverkan och dialog
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-20

 Bilaga: förslag till överenskommelse 2017-09-20

Beslutet skickas till
Utbildning och kultur stab

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Plats: Stora Segerstad naturbrukscentrum

§130 Delårsrapport 2017
Diarienummer: RJL 2017/98

Beslut 
Nämnden föreslås 

 godkänna delårsrapport tertial 2, 2017 avseende de delar 
som avser nämndens ansvarsområden

Sammanfattning 
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en 
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas 
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per 
augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25
 Delårsrapport tertial 2 2017

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionledningskontoret
Avsändare

Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport tertial 2 2017

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige 

 godkänna delårsrapport tertial 2 2017

Regionstyrelsen, Nämnden för folkhälsa och sjukvård, Nämnden för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt Nämnden för trafik, infrastruktur 
och miljö

 godkänner delårsrapport tertial 2 2017 avseende de delar som avser 
nämndens ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv till regionstyrelsen redovisa en delårsrapport 
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges 
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, 
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på 
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt 
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.

En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som 
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och 
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter 
augusti ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med 
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten, 
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt 
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur 
som beslutad budget bygger på. 

Av de 33 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som 
fullmäktige angivit som mäts efter två tertial 20 mål (60 procent) helt eller delvis 
uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per augusti månad visar ett överskott på 405 
miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 260 miljoner 
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kronor, detta är 90 miljoner kronor högre än budget. Hela överskottet bidrar till 
finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i 
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-25

 Delårsrapport tertial 2 2017

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret Ekonomi

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör
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Delårsrapport
Tertial 2 2017
Region Jönköpings län
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Region Jönköpings län
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se
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För ett bra liv i en attraktiv region
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och 
personcentrerad vård fortsätter. Öppna jämförelser visar att våra resultat är bland de allra 
bästa liksom patienters och invånares förtroende för vården.

I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med omställningen 
från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral, och från vård till hälsofrämjande 
insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva. Tillsammansarbetet har 
väckt intresse och presenterats i både nationella och internationella sammanhang.

Inom handlingsplanen för jämlik hälsa 2016-2017 pågår aktiviteter i länet liksom i arbetet. 
Influensavaccinationskampanjen var framgångsrik och 62 % av personer över 65 år 
vaccinerades, vilket sannolikt är i topp i Sverige.

Tillgängligheten ligger över snittet i riket, men inom en del områden, främst till utredning 
inom barn- och ungdomspsykiatri är väntetiderna alltför långa.

I nuläget finns det 4300 asylsökande barn och vuxna i Jönköpings län. 80 % av de 
asylsökande är hälsoundersökta. Hälsokommunikatörer som kan modersmålen och har 
erfarenhet av hälso- och sjukvård arbetar som guider i frågor om hälsa. På folkhögskolorna 
pågår bland annat svenskutbildning för att öka möjligheterna till arbete. 

Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Exempel är digitala vårdmöten och 
vårdplanering via video. Förberedelser för att införa en ny version av Cosmic pågår.

Beslut har tagits om byggnation av Råslätts vårdcentrum.

Inom det nationella samarbetet med mål att vara oberoende av bemanningsföretag 2019 har  
beslut om en förstärkt handlingsplan fattats, vilket bland annat innebär utökning med 10 AT-
läkartjänster.

Revidering av Regional utvecklingsstrategi har startat med hjälp av bl a 60 RUS-ombud i 
länet. Den planeras vara klar hösten 2018. Ett projekt för jämställd regional tillväxt har startat 
och arbete med näringslivsutveckling i länet pågår. Planering för höghastighetståg fortsätter i 
nära samarbete med länets stationskommuner och Sverigeförhandlingen. 

En ny kulturplan för 2018-2020 har varit ute på remiss för beslut under hösten.

Resandet fortsätter öka, den allmänna trafiken har ökat med 1,4 procent. 

Den medarbetare- och säkerhetsundersökning som genomfördes hösten 2016 följs upp med 
handlingsplaner. Arbetet med Rätt använd kompetens (RAK) pågår, liksom arbete med heltid 
som norm. Förmånscyklar har erbjudits medarbetare, ca 1200 cyklar är under uthyrning.

Programmet för Hållbar utveckling förverkligas genom handlingsplaner, bland annat pågår en 
webbutbildning för alla medarbetare.

Årets prognostiserade resultat är 260 miljoner kronor.
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Måluppfyllelse och god hushållning 
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region 
Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur fullmäktiges 
mål uppnås. 

Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet, 
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling 
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet. 

Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2017-08-31 Andel 2016-08-31 Andel

Antal mål som är 
uppfyllda

11 33 % 17 38 %

Antal mål som är 
delvis uppfyllda

9 27 % 18 40 %

Antal mål som inte 
är uppfyllda

13 40 % 10 22 %

Antal mätetal som 
mäts i delåret

33 45

Efter åtta månader nås 33 procent av målen och sammanlagt 60 procent av målen nås helt 
eller delvis. Av de 13 mål som inte nås avser flertalet tillgänglighet där Region Jönköpings 
län i en nationell jämförelse har en god tillgänglighet. Måluppfyllelsen i flertalet 
tillgänglighetsmått speglar i rapporten utfall i augusti där tillgängligheten är lägre efter 
sommaren.

Av de mätetal inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 som mäts till och med augusti är 
målen uppfyllda helt eller delvis för 12 av 13 mätetal. Dessa mätetal ingår inte i tabellen ovan.

Efter andra tertialet redovisas ett överskott på 405 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner 
kronor högre än periodbudget. Det förklaras av att verksamhetens nettokostnad är 84 miljoner 
kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 42 miljoner 
högre än budget. Finansnettot för tillgångarna visar 45 miljoner kronor sämre än 
periodbudget, främst beroende på reaförluster och nedskrivningar. Detta uppvägs delvis av att 
finanskostnaderna på skuldsidan (värdesäkring av pensioner) visar 26 miljoner kronor bättre 
än budget. 

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 260 miljoner kronor, detta är 90 
miljoner kronor högre än budgeten på 170 miljoner kronor och 20 miljoner kronor högre än 
prognosen i den fördjupade månadsrapporten efter april.

Årets prognostiserade resultat på 260 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393 
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansierade investeringar på 653 miljoner kronor. 
Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 770 miljoner kronor innebär det att resultatet är 
117 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 
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Egenfinansieringsgraden beräknas bli 85 procent. I normalfallet och över tid är målet 
egenfinansiering till 100 procent. 
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Folkhälsa och sjukvård 

Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder

Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet

Öppna jämförelser, hälso- och sjukvårdsbarometern, den nationella patientenkäten och andra 
undersökningar visar att resultaten är bland de främsta i landet med goda medicinska resultat 
samt patienter och invånare, som är nöjda med bemötande och vård. Samtidigt pågår arbete 
med ständiga förbättringar.

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Kontakt med 
vårdcentralen

100% 100% Samtalen till telefonrådgivningen ökar även i år.      
13 000 fler samtal är mottagna jämfört med samma 
period föregående år. Exempelvis besvarar Bra Livs 
vårdcentraler i genomsnitt 2 900 telefonsamtal per 
dag.

 Väntetid till besök 
hos allmänläkare inom 5 
dagar

90% 86% För att nå en förbättrad tillgänglighet sker ett aktivt 
arbete med läkarrekrytering samt utbildning av 
telefonrådgivningssköterskorna för triagering till bäst 
lämpad yrkesgrupp. 

 Faktisk väntetid till 
första besök i 
specialiserad vård

80% 62% Inom den specialiserade somatiska vården finns 
väntetider efter sommaren. Väntetiderna finns främst 
inom hud och ortopedi. 
Inom den specialiserade psykiatriska vården är 
tillgängligheten generellt god. Klinikerna i Eksjö 
respektive Värnamo når målen. För Jönköping är 
tillgängligheten något lägre. Läkarbemanningen 
uppges som orsak till att tillgänglighetsmålen inte nås 
och rekrytering pågår.

 Faktisk väntetid till 
besök inom barn och 
ungdomspsykiatrin

90% 69% Orsaker till den lägre tillgängligheten är ett ökat 
inflöde av patienter kombinerat med 
bemanningsproblem inom flera yrkeskategorier. I 
Värnamo ses en successivt högre måluppfyllelse 
under året vilket kan förklaras av bättre 
bemanningssituation.

 Faktisk väntetid för 
utredning inom barn- och 
ungdomspsykiatrin samt 
habiliteringen

90% Tekniska mätproblem finns. Det är olika värden i den 
nationella mätningen i förhållande till den interna. 
Resultatet i den nationella mätningen visar en 
måluppfyllelse på 64 % för 2017. 
Orsaken till att målet inte nås är ett ökat behov i 
kombination med bemanningsproblem. Intensivt 
arbete pågår inom flera områden som rekrytering, 
introduktion av nyanställda, prioriteringsrutiner, 
RAK och effektivisering av processer. 

 Väntetid till 
undersökning inom 
radiologi och klinisk 
fysiologi

90% 78% Inom röntgen får 85 % tid inom 30 dagar med 
undantag för magnetröntgen där motsvarande andel 
ligger på 71 %. Stort fokus i verksamheten kring att 
korta väntetiderna och aktiviteter pågår. Internt ses 
att tillgängligheten förbättras och planen ser lovande 
ut för hösten. Klinisk fysiologi har fortsatt sämre 
tillgänglighet men viss förbättring finns under juli 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

och augusti. Andel som väntat längre än 30 dagar är 
57 %.

 Faktisk väntetid till 
operation inom 
specialiserad vård

80% 57% Resultatet för genomförda operationer är fortsatt 
svårvärderat då implementeringen av nya 
operationsplaneringmodulen i Cosmic, Region 
Jönköpings läns patientadministrativa system medfört 
väntetidsuppföljningen i nuläget inte är helt komplett. 
Detta påverkar såväl lokal som nationell rapportering 
för närvarande.

 Fått hjälp att lämna 
akutmottagningen inom 
4 timmar

90% 79% Tillgängligheten har successivt ökat under året. 
Främst är det akutkliniken i Eksjö som har ökat sin 
tillgänglighet. Förändringar i schemaläggning, 
arbetssätt samt ökad bemanning är exempel på 
åtgärder som görs för en förbättrad tillgänglighet. Ur 
ett nationellt perspektiv är tillgängligheten hög.

 Genomförda 
återbesök inom 
medicinskt måldatum

90% 69% Målet nås inte och exempel på åtgärder för att 
förbättra resultatet där målet inte nås är att det inom 
område psykiatri och rehabilitering pågår arbete med 
analys av befintlig data samt framtagande av 
handlingsplan och även inom kardiologin pågår ett 
arbete med kapacitets- och produktionsstyrning.

Aktiviteter Analys

Utveckla och sprida goda exempel utifrån 
personcentrerad vård

Många olika initiativ pågår kring personcentrerad 
vård. Goda exempel sprids genom att delta på lokala 
och nationella konferenser som till exempel 
utvecklingskraft

Etik och bemötande Etikrådet har planenligt genomfört nätverksträffar för 
etikombuden på länets tre sjukhus. 
Bemötandeaspekterna är ett ständigt återkommande 
ämne för reflektion och vägledning. Ett nytt 
utvecklingsarbete om studentmedverkan i vården har 
initierats i samarbete med Futurum. 

Habilitering - ökat behov Under senaste året har förstärkningar genomförts 
inom habiliteringen för att möta ökade behov på 
grund av ökad överlevnad. Det finns nu dietisttjänster 
på samtliga enheter vilket ökar tillgängligheten. 
Förstärkningar har också gjorts med logoped och 
sjukgymnast för målgruppen. Samtidigt är 
rekryteringssituationen problematisk, med flera 
vakanta psykologtjänster.  Remissinflödet vad 
gällernyanlända har minskat men flera av dem som 
inkom till habiliteringen har mycket stora 
habiliteringsbehov. 

 E-hälsa Nytt operationsplaneringssystem (Cosmic TM) är 
infört under våren inom samtliga opererande 
verksamheter. Införandet har gått bra. 
I april startades Cosmic Link för den samordnade 
vårdplaneringen med kommunerna. Införandet har 
gått bra. 
Arbetet med förberedelser inför Cosmic R8.1 pågår. 
Planerat driftstart - helgen vecka 43. 
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Aktiviteter Analys

Breddutbildningen är påbörjad. 
Digitala vårdmöten utvecklingen fortsätter inom Bra 
Liv Nära, även privata vårdcentraler erbjuder digitala 
vårdmöten. 
Arbete pågår med vårdplanering via video och 
utveckling av webbtidbok och KBT online. 

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 40 av 69 aktiviteter i handlingsplanen för jämlik 
hälsa 2016-2017 pågår. En socioekonomisk 
utbildning har slutförts där 6 team har färdiga 
rapporter, metodstödet för ungas psykiska hälsa har 
vidareutvecklats, hälsokommunikatörer och guider 
för nyanländas hälsa har påbörjat sina uppdrag. 
Arbetet för en jämlik ungdomsmottagning har 
intensifierats. Även inom äldreområdet pågår 
satsningar inom kultur, lärcaféer och samverkan med 
föreningslivet.
Ett projekt för en digital process för barnhälsovårdens 
och primärvårdens hälsosamtal är i slutfasen. Piloter 
påbörjar det förnyade arbetssättet i mitten av 
september.

Standardiserade vårdförlopp Under 2017 har 10 SVF införts, vilket är det antal SVF 
som ska införas under 2017. Resultaten är ofta bland 
de bästa i nationell jämförelse. 

Specialistpsykiatri som tilläggsuppdrag i primärvård En arbetsgrupp är tillsatt med uppdrag att ta fram 
förslag på hur tilläggsuppdraget ska utformas.  
Riskanalys pågår

Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling Arbete pågår att inventera befintliga 
rehabiliteringsriktlinjer och att utveckla 
länsgemensamma riktlinjer. 

Utveckling av patientinflytande Flera olika initiativ pågår, t ex:
- modell för brukarstyrd kallelse
- utveckla patientstyrd inläggning.
- patientstödjare på en avdelning.
- patientråd
- enkäter
- information, förslagslåda
- dialog med patientföreningar
- Patientmedverkan i förbättringsarbete

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård 

Inom Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård där syftet är att arbetet ska stödja 
omställningen till den nära vården på går ett omfattande arbete på makro, meso och 
mikrosystemnivå.

Nya arbetssätt har testats fram genom piloter i liten skala som nu övergår till vidare spridning 
i länet med ansvar i linjen. Parallellt fortsätter arbetet med att testa fram nya arbetssätt i liten 
skala för att sedan övergå till spridning.

Arbetet med kundsegmentering och personcentrering har ytterligare utvecklats och 
stödkoncept tagits fram för att underlätta arbetet i praktisk vardag. Utvärdering och lärande 
fångas längs vägen, följeforskning pågår.
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Samverkan med coaching från IHI för att bygga en lärplattform för ett standardiserat 
utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning i storskaliga system pågår parallellt.

Tillsammansarbetet kommer också vara en del av testbäddar i Region Jönköpings läns co-
production plattform.

Genom nätverkande nationellt och internationellt och med andra samverkanspartners tränar vi 
oss i att samtidigt som vi själva gör och lär, även lära tillsammans med andra.

Tillsammansarbetet har också fått uppmärksamhet i media vilket stärker ökad förståelse hos 
invånarna för omställningen till den nära vården

Aktiviteter Analys

Från akuten till vårdcentralen Utvärderingar visar att allt fler patienter hänvisas rätt.
Trygg och säker vård och omsorg Arbete pågår tillsammans med kommunerna för att 

säkra en ny process för samverkan. 
Kroniska sjukdomar Arbete pågår på en vårdcentral med området 

”hjärtsvikt”, en diagnos som tar stor del av 
sjukvårdens resurser.  Arbetssättet ska i nästa steg 
generaliseras till flera vårdcentraler. I förlängningen 
ska arbetssättet implementeras på flera kroniska 
sjukdomar.

Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom Arbete pågår i södra länsdelen. 
Hälsa för livet Flippen har stimulerat innovativa arbetssätt inom 

bland annat sociala mötesplatser, samordnad 
vårdplanering med läsplattor och hälsoguider. 
Hälsocafé och hjärtats hus etableras allt mer.

Utveckling av hemrehabilitering Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång 
men behöver utvecklas för att erbjudas i samtliga 
länsdelar.

Asyl och integration

Aktiviteter Analys

Stödja verksamheterna i asyl och integrationsarbetet. I nuläget finns det 4 319 asylsökande barn och vuxna 
i Jönköpings län varav 2 928 bor i olika 
boendeformer på Höglandet. 80 % av antalet 
asylsökande är hälsoundersökta.
Inom ramen för av SKLs projekt Hälsa i Sverige har 
asylsjuksköterskor, hälsokommunikatörer och kurator 
tillsammans genomfört Hälsoskolor på ca 30 olika 
asylboenden, HVB hem, föreningar, 
medborgarskolor, gymnasium, kyrkor och 
familjecentraler i Region Jönköpings län och utbildat 
närmare 700 personer. I samband med hälsoskola har 
teamet erbjudit möjlighet till enskilda samtal och 
rådgivning.
Under sommaren har asylsköterskorna och kuratorn 
avslutat sina uppdrag. Hälsokommunikatörerna ger 
fortfarande modersmålsbaserad hälsoinformation och 
fortsätter sina uppdrag. 
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Process och produktion
Strategiska mål: Bra folkhälsoarbete

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Andel 40-, 50-, 60- 
och 70-åringar som 
genomgått hälsosamtal.

50% 26% En vårdcentral har redan nu nått årsmålet på 50 %. 
Det bedöms som möjligt att nå 50 % på totalnivå 
medan det sannolikt kommer att finnas enstaka 
vårdcentraler som inte når målet. Privata vårdgivare 
ligger i samma nivå genomförda totalt sett men 
variationen är stor mellan vårdcentraler.

 Andel 
förstagångsföräldrar som 
genomgått hälsosamtal

50% 19% Andelen genomförda hälsosamtal är i samma nivå 
som motsvarande period föregående år. Upplevelsen 
är att fler föräldrar tackar nej till erbjudandet utifrån 
att många arbetsplatser erbjuder detta inom sin 
företagshälsovård.

Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård 

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Aktiviteter Analys

Utveckling av psykiatrins processinriktade arbetssätt. Arbete pågår inom den sydöstra sjukvårdsregionen 
med att utveckla ett standardiserat vårdförlopp för det 
neuropsykiatriska (NP) utredningsarbetet.

Från slutenvård till öppenvård - Utveckling av 
arbetssätt för att möjliggöra en förskjutning från 
slutenvård till öppenvård.

Antalet vårdtillfällen fortsätter att minska. Ett stort 
arbete har genomförts och pågår fortfarande inom 
flera kliniker med att förändra processen från 
inneliggande vård till dagkirurgi.

Utveckla den palliativa vården Översyn pågår
Enhet för omhändertagande av berusade personer 
(Tillnyktringsenhet TNE)

Arbete pågår med att lösa lokalfrågan.

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård

Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer

Aktiviteter Analys

Patientsäkerhet – säker vård alla gånger Arbetssätt för patientsäkerhetsronder är framtaget och 
etablerat, och ronder påbörjade under 2017.
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Verksamhetsstatistik

Primärvård Tertial 2 2017 Tertial 2 2016 Förändring 2016
Antal besök läkare 425 415 315 612 109 803 498 118

varav länets invånare 303 929 307 871 -3 942 470 444
varav utomlänspatienter 121 486 7741 113 745 27 674

varav distansbesök 115 795 1 994 113 801 19 195
Antal besök, annan personalkategori 550 590 531 182 19 408 865 198

varav länets invånare 537 876 526 570 11 306 857 323
varav utomlänspatienter 12 714 4 612 8 102 7 875

varav distansbesök 7 575 35 7 540 1 009

Specialiserad somatisk vård Tertial 2 2017 Tertial 2 2016 Förändring 2016
Antal besök läkare 268 925 276 454 -7 529 424 527

varav länets invånare 260 306 268 029 -7 723 411 972
varav utomlänspatienter 8 619 8 425 194 12 555

Antal besök, annan personalkategori 197 693 194 955 2 738 301 663
varav länets invånare 193 025 191 027 1 998 295 411
varav utomlänspatienter 4 668 3 928 740 6 252

Vårdtid i dagar 141 813 151 550 -9 737 228 937
varav länets invånare 140 019 148 769 -8 750 223 602
varav utomlänspatienter 1 794 2 781 -987 5 335

Vårdtillfällen 35 551 38 207 -2 656 57 117
varav länets invånare 35 018 37 385 -2 367 55 323
varav utomlänspatienter 533 822 -289 1 794

Disponibla vårdplatser (egna) 592 654 -62 662

Specialiserad psykiatrisk vård Tertial 2 2017 Tertial 2 2016 Förändring 2016
Antal besök läkare 17 891 16 475 1 416 25 791

varav länets invånare 17 290 15 808 1 482 24 765
varav utomlänspatienter 601 667 -66 1 026

Antal besök, annan personalkategori 72 213 68 319 3 894 106 253
varav länets invånare 71 018 67 485 3 533 104 847
varav utomlänspatienter 1 195 834 361 1 406

Vårdtid i dagar 34 944 38 594 -3 650 59 056
varav länets invånare 34 286 37 381 -3 095 57 494
varav utomlänspatienter 658 1 213 -555 1 562

Vårdtillfällen 3 027 3 081 -54 4 568
varav länets invånare 2 938 2 994 -56 4 276
varav utomlänspatienter 89 87 2 292

Disponibla vårdplatser (egna) 146 152 -6 141
*tabell uppdaterad med nya kontakttyper
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Primärvård

Inom Primärvården sker en kraftig ökning av antalet läkarbesök. Ökningen är 35 procent eller 
ca 110 000 besök. Det är inte länets invånare som söker mer vård, där syns en liten 
minskning, utan hela ökningen förklaras av en ökad efterfrågan från andra län/regioner. Det är 
de digitala besöken som ligger bakom ökningen. Besök hos annan personalkategori i 
primärvården ligger relativt konstant, men de digitala besöken ökar även inom denna kategori.

Specialiserad somatisk vård

Inom den specialiserade somatiska vården fortsätter slutenvården att minska. Jämfört med 
motsvarande period 2016 minskar antalet inskrivna i slutenvården med 7 procent. Det 
motsvarar cirka 11 färre inskrivningar varje dag. Även antalet läkarbesök minskar medan 
övriga besök är relativt oförändrat. De disponibla vårdplatserna har minskat med 62, vilket 
motsvarar ca 10 procent.

Specialiserad psykiatrisk vård

Även inom den specialiserade psykiatriska vården minskar antalet inskrivna i slutenvård. 
Minskningen är dock lägre än inom den somatiska vården. Inom den öppna psykiatriska 
vården ökar läkarbesök med 9 procent och övriga besök med 6 procent. 

Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell och förbättringskunskap

Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen

Förbättringsarbete, lärande och förnyelse pågår som en naturlig del i hela verksamheten. I 
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är utvärdering, lärande och utveckling en 
del i arbetet.  Standardiserat utvecklingsstöd för förbättringsarbete och spridning är en viktig 
del i arbetet.

Ett arbete pågår med framtidens hälso- och sjukvård i samverkan mellan ledning, 
verksamhetschefer, fackliga organisationer, patientföreningar med flera. En plan kommer att 
presenteras under hösten.

Ekonomi 
Strategiska mål: Kostnadseffektiv hälso- och sjukvård

Aktiviteter Analys

Kostnad per patient (KPP) införs Region Jönköpings län har levererat KPP-data för 
ortopedi, ögon, kvinnosjukvård, barn, barn- och 
ungdomsmedicinska mottagningar samt infektion för 
2016 till SKL. Arbete pågår med övriga specialiteter.
Med hjälp av den nationella databasen som skapas 
möjliggörs jämförelser med andra. För närvarande 
pågår ett nationellt benchmarkingprojekt.

Läkemedel 
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Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge 
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en 
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning. 

Kostnadsutvecklingen under 2017 förklaras bland annat av lägre kostnader för läkemedel mot 
hepatit C och lägre kostnader än väntat i primärvården. Kostnadsutvecklingen på helår 
förväntas totalt bli cirka 4 % vilket är inom budgeterad nivå. Prognosen är osäker på grund av 
nationellt införande av flera nya kostnadskrävande läkemedel.

Tabell: Läkemedel (öppen- och slutenvård)

(Belopp 

i miljoner kronor)

Tertial 2 
2016

Tertial 2 
2017

Förändring 
%

Prognos 
2017

Diff mot 
budget 

Läkemedel* 723,9 749,2 3,5 1 137,0 33,4

Beredningar/abonnemang eget 
sjukhusapotek

11,0 11,8 7,3 20,3 0,0

Summa 734,9 761,0 3,6 1 157,3 33,4

* Motpart 1 läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive tjänstekostnad dosdispensiering och 
rabatter/återbäringar

Tandvård
Medborgare och kund

Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård

Framgångsfaktorer: Integrera och utveckla det förebyggande arbetet för att nå hälsoeffekter 
hos befolkningen.
Ett ökat antal patienter väljer att teckna frisktandvårdsabonnemang, cirka tjugo procent av 
revisionspatienterna.

Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bra bemötande

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Andel nya patienter 
som fått tid till 
undersökning och 
behandling inom 180 
dagar.

90% 27% Av totalt cirka 5 000 patienter har cirka 70 procent 
väntat längre än 180 dagar inom folktandvården. Av 
totalt 26 kliniker kan endast en klinik (Gränna) ta 
emot nya patienter. Av inkomna svar från privata 
vårdgivare anger två stycken att de inte kan ta emot 
nya patienter.

 Andel 
revisionspatienter som 
fått tid till undersökning 
och behandling inom 180 
dagar från måldatum

90% 62% Det finns 173 622 revisionspatienter och under året 
har drygt 60 procent av dessa klarats inom måldatum 
inom folktandvården. Endast sex kliniker kan kalla 
inom måldatum. Av inkomna svar från privata 
vårdgivare framgår att två kliniker inte kan ta emot 
nya patienter och tre är försenade med 
revisionstandvården.
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Specialisttandvård: 
Andel akuta 
remisspatienter som 
väntat mindre än 7 dagar

90% 100% Specialisttandvården har haft cirka 700 akuta 
patienter och alla har prioriterats och behandlats i tid. 
Således ingen kö.

 Specialisttandvården: 
Antal remisspatienter 
som väntat mer än 60 
dagar

0 667 Specialisttandvården är fullbemannad men till följd 
av fler inkommande remisser än tidigare finns en viss 
kösituation. Orsaken är en ökad efterfrågan på 
specialisttandvården bland annat till följd av att 
allmäntandvården inte är fullbemannad samt att 
allmäntandvården har fler tandläkare som är 
nyrekryterade och således ej har erfarenhet av 
komplicerad tandvård. Dessutom finns inom 
barntandvården en ökad andel remisser till 
narkostandvård på grund av stor mängd karies. En del 
av dessa remisser härrör från nyanlända barn och 
ungdomar.

Aktiviteter Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten Fortlöpande sker åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten. 

Resursfördelning med personal som stöttar kliniker 
med svårigheter sker och kan utvecklas ytterligare i 
kombination med förändrade arbetssätt där rätt 
person ska göra rätt sak (RAK).

Dock fortgår generationsväxlingen på tandläkarsidan 
i Region Jönköpings län med svårigheter att rekrytera 
utanför Jönköpings tätort. Vi ser även en stor 
rörlighet hos våra yngre tandläkare.

Riktade satsningar för asylsökande, 
kommunplacerade samt anhöriginvandrade barn.

Tillströmningen av asylsökande har minskat. Ett stort 
vårdbehov finns i patientgruppen, men klaras utan 
extraordinära åtgärder utanför klinik. 

Erbjuda nödvändig tandvård Alla med rätt till nödvändig tandvård med 
tandvårdsbehov erbjuds behandling med förtur inom 
Folktandvården.

Ekonomi

Strategiska mål: Kostnadseffektiv tandvård

Framgångsfaktorer: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Produktivitet mätt 
som produktionspoäng i 
förhållande till arbetade 
timmar

100 % 101,4 % Måttet mäter allmäntandvårdens hela verksamhet.
Produktiviteten mäts som produktionspoäng, vilket 
påverkas av antal åtgärder, åtgärdens värde och antal 
helårsanställda. Resultatet visar att produktiviteten 
mätt på detta sätt ökat med drygt 1 % från 
motsvarande period föregående år.
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Ekonomi Folkhälsa och sjukvård
Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Finansiellt resultat 
(organisation)

0 -7 741 tkr Detta innebär en genomsnittlig negativ avvikelse på 
cirka 1 miljon kronor per månad vilket är en 
förbättring jämfört med 2016.  Det är framförallt 
Medicinsk vård som bidrar till förbättringen men 
även Kirurgisk vård. Inom Kirurgisk vård återstår 
dock ett relativt stort underskott. Även Bra Liv har ett 
stort underskott.
Av budgetavvikelsen på 7,7 miljoner kronor står 
verksamhetsområdena för minus 42 och centrala 
poster för plus 34. Centrala överskott finns bland 
annat för vårdval primärvård och rehabgaranti/ 
sjukskrivning. Det centrala överskottet är lägre än 
2016 då rikssjukvården gick plus, 2017 är 
rikssjukvården i nivå med budget.

Prognosen för helåret är minus 47 miljoner kronor vilket är drygt 25 miljoner sämre än 
bedömningen i samband med prognosen efter 4 månader. Det är framförallt verksamhets-
områdenas prognoser som har försämrats.
Prognosen uppdelad på verksamhetsområden och centrala poster
Verksamhetsområden: Prognos - 87 miljoner kronor

Tabell: Bokslut 2015, 2016 och prognos 2017 per verksamhetsområde, 
tusentals kronor

Bokslut 
2015

Bokslut 
2016

Prognos 
2017

21 Vårdcentralerna Bra Liv -2 322 -7 715 -23 000

25 Medicinsk diagnostik -1 139 15 210 -1 000

27 Folktandvården 2 816 5 180 7 000

30 Medicinsk vård -146 951 -46 707 -15 000

31 Kirurgisk vård -116 409 -78 004 -50 000

32 Psykiatri och rehabilitering -11 499 1 654 -5 000

Villkorade ersättningar, centralt 50 000

Summa -225 504 -110 382 -87 000

Trots en sämre prognos än den som gjordes efter april månad finns jämfört med tidigare år en 
positiv utveckling framförallt för Medicinsk vård men också för Kirurgisk vård även om 
underskottet fortfarande är stort. (För bättre jämförelse har de villkorade ersättningar som låg 
kvar centralt i bokslut 2015 beaktats)
Centrala poster: Prognos + 40 miljoner kronor
Efter 8 månader finns en positiv budgetavvikelse på 32 miljoner kronor och prognosen för 
helåret är 36 miljoner. Överskott finns framförallt inom läkemedel, vårdval primärvård och 
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statsbidrag. Läkemedel avser i huvudsak reserverade medel för Hepatit C. Vårdval primärvård 
avser ej utbetalda villkorade ersättningar (hembesök och vårdplaneringar) samt statsbidrag 
rehabgaranti och sjukskrivning.
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Regional utveckling
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region 
Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och 
verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och 
samproduktion. Det finns många aktörer i länet som bidrar till hållbar tillväxt och utveckling. 
Enligt regeringens regleringsbrev ska vi genomföra omvärldsanalyser och följa länets 
utveckling, samverka med länets aktörer för att skapa förutsättningar för tillväxt och hållbar 
utveckling, bidra till insatser som stödjer utvecklingen genom projekt och driva utvecklingen i 
enlighet med den nationella och regionala utvecklingsstrategin.

Under 2017 har en revidering av den Regionala utvecklingsstrategin RUS) startats som 
involverar ett 60-tal aktörer från offentlig, privat och ideell sektor. Särskild hänsyn ska tas till 
hållbarhetskriterier och jämställdhetsintegrering. Samtidigt har en uppföljning av den OECD-
rapport som togs fram för Småland och Blekinge 2012 inletts. Resultatet kommer att 
inkluderas i det fortsatta RUS-arbetet. Arbetet med höghastighetståg är fortsatt en prioriterad 
fråga i våra nya nationella och regionala transportplaner. Likaså har vi fortsatt stort fokus på 
samordning kring bredbandsutveckling, kompetensförsörjning och näringslivsutveckling.

Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:

 Arbetsmarknad och näringsliv

 Kunskap och innovation

 Livsmiljö

 Samhällsplanering

Arbetsmarknad och näringsliv
Inriktningsmål 

En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet som är 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 som skapar produkter och 
tjänster av hög kvalitet som efterfrågas både nationellt och på en internationell marknad.

Målvärde 
* Antal nystartade företag per 1000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.  

Resultat: Antalet nyregistrerade företag ökade från 884 första halvåret 2016 till 893 första 
halvåret 2017. Riket minskade från 36 163 nyregistrerade företag första halvåret 2016 till 35 199 
första halvåret 2017. Jönköpings län hade 2,5 nystartade företag per 1 000 invånare, jämfört 
med rikets 3,5. Trots en ökning i antal når vi inte målet.

Aktiviteter:
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På strategisk nivå lyfts nyföretagande i styrelserna för Almi och Science Park. Tillsammans 
med andra aktörer bidrar de till att nya företag skapas. Till exempel följer Almi upp antalet 
generationsskiften som de finansierar. Därtill ger Almi extra stöd till personer av utländsk 
härkomst som vill starta eget. Denna verksamhet har gett goda resultat och permanentas nu 
inom Almi. Inom Science Park mäter man antalet idéer per år som omvandlas till företag.

Region Jönköpings län finansierar Ung Företagssamhet som drivs på gymnasierna i syfte att 
öka intresset för företagande. Vi stöttar även en särskild UF-satsning på personer med 
utländsk härkomst för att öka intresset för företagande. Under sommaren har ytterligare 91 
ungdomar fått stöd att starta sommarföretag via Ung Drive.

Region Jönköpings län finansierar Coompanion som syftar till att öka intresset för socialt- och 
kooperativt företagande. Genom ett välutvecklat samarbete med alla kommuner och Science 
Park finns coacher i alla kommuner som hjälper personer med intresse av att starta eget. 
Kurser och seminarier arrangeras.

Målvärde

* Antal nystartade företag som efter fem år finns kvar och har en omsättning på minst 500 000 
kronor ska öka.
Kommentar: Hittills ej möjligt att mäta.

Målvärden

* Lönesummeutvecklingen ska närma sig riksgenomsnittet. (Mäts årligen och grundas på 
senaste beskattningsåret via Skatteverkets uppgifter.)

* Gapet mellan kvinnors och mäns löner minska. (mäts årligen) 

Resultat: Lönesummeutvecklingen, mätt som medellön för åldersgruppen 20-64 år, är sämre 
än rikssnittet. I Jönköpings län var medellönen 298,0 tkr 2015 medan den var 309,6 tkr i riket. 
Skillnaden var 11,2 tkr 2014 och 11,6 tkr 2015.

Gapet mellan kvinnors och mäns medelinkomst i Jönköpings län har minskat från 77,5 tkr till 
77,2 tkr mellan år 2014 och 2015 för åldersgruppen 20-64 år. Gapet är fortfarande större i 
länet än i riket (73,8 tkr) och skillnaden är densamma som året innan (-0,3 tkr).  Målet nås 
inte.

Aktiviteter:

Ökad tillväxt skapar högre lönesummor. För att stödja företagen finns ett brett spektrum av 
stöd som Region Jönköpings län finansierar. För stöd i export och importrådgivning finns 
EEN och Business Sweden, för affärsrådgivning och finansiering Almi och Science Park, för 
företag i kris erbjuder Företagsjouren hjälp, för hjälp att starta eget finns Nyföretagarcentrum 
och coacher i alla kommuner. Företag kan söka affärsutvecklingscheckar för 
internationalisering, produktutveckling, hållbarhetsarbete. Verksamhetsstöd och projektstöd 
till företag och till företagsutveckling uppgår till ca 35 miljoner kronor om året. För att öka 
förädlingsvärdet i företag behövs resurser för forskning och utveckling. Region Jönköpings 
län finansierar ett antal forskningsinsatser tillsammans med Jönköping University och 
näringslivet för att stärka FoU i länet. Innovation bidrar också till tillväxt och flera studier 
visar på korrelationen innovation, mångfald och vikten av blandade branscher för utveckling. 
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Fler högutbildade skapar mer dynamik och större branschbredd. De bidrar också till en ökad 
tjänstesektor.

På strategisk nivå arbetar vi utifrån den nyligen framtagna Regionala Innovationsstrategin. 
Likaså är samverkan mellan alla länets näringslivschefer och Region Jönköpings län en viktig 
strategisk plattform för näringslivsutveckling och kunskapsinhämtning. Region Jönköpings 
län driver även projekt för att öka utländska direktinvesteringar i länet då nya företag kan 
komplettera befintliga företag och på så vis skapa mervärde och tillväxt. Vi driver ett projekt 
för jämställd regional tillväxt för att öka jämställdheten i vårt näringsliv och öka kunskapen 
om sambandet mellan ökad jämställdhet och ekonomisk hållbar utveckling.

Målvärde  

* Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka. (mäts årligen)

Resultat: 2015 hade länet ett positivt flyttnetto på 420 högutbildade. 2016 hade länet ett 
positivt flyttnetto på 396 personer. Målet nås inte. 

Aktiviteter:

På strategisk nivå drivs påverkansarbete för att stärka kunskapen om Jönköpings län som en 
attraktiv region med många utvecklingsmöjligheter för högutbildade personer, inte minst 
inom offentlig sektor. Detta handlar t ex om att i nationella sammanhang informera om vår 
egen verksamhet samt våra goda resultat inom exempelvis sjukvården. Vi lyfter fram det 
faktum att vi har flera statliga verk och ett antal framgångsrika industrier samt en expansiv 
högskola med stark koppling till näringslivet. Region Jönköpings län klättrade snabbast i 
Nordregios mätning 2016, som den region med störst utveckling. Spridning av sådana resultat 
är viktig. Ju bättre vi blir på att öka kunskapen om länet som en attraktiv plats desto fler tror 
vi kommer att vilja flytta hit.

Projekt såsom Den förste ingenjören, praktik i företag för utländska masterstudenter, 
satsningar på kultursektorn, m.m. bidrar också till intresset för högutbildade att stanna kvar 
eller flytta hit.

Målvärde  

* Nyanlända ska komma snabbare i arbete eller studier. Etableringstiden ska kortas (mäts av 
arbetsförmedlingen årligen).

Kommentar: Aktuell statistik saknas i nuläget. Vi kan inte mäta själva utan måste invänta 
nationella studier. Vi ser dock i statistiken att den långa arbetslösheten bland utlandsfödda 
ökar jämfört med tidigare, men detta är en naturlig konsekvens av det stora inflödet 2015-
2016. Många utbildningssatsningar görs för närvarande för att korta tiden mellan 
uppehållstillstånd och arbete. Det är också svårt att mäta etableringstid kopplat till geografi, 
eftersom nyanlända flyttar vidare i ganska stor omfattning redan efter ett par år.

Aktiviteter:

Inom kompetensplattformsuppdraget ingår alla grupper i samhället. På strategisk nivå för vi 
samtal med Arbetsförmedlingen kring hur vi gemensamt kan bidra till förbättrad integration. 
Idag ligger integrationsuppdraget på Länsstyrelsen, som samverkar med kommunerna. Genom 
fler Yrkes-VUX och YH platser i länet kan vi lösa såväl företagens kompetensbrist och korta 
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etableringstiden. Därför är denna fråga så viktig för länet. Region Jönköpings län driver 
svenska för akademiker med vårdutbildning på våra folkhögskolor. Vi finansierar projekt för 
att utländska akademiker från JU skall få göra praktik på företag i länet då praktik är en bra 
väg in i arbetslivet. Inom de samverkansgrupper som finns i kompetensplattformen utbyts 
goda idéer och metoder för förbättrad kompetensförsörjning. Ett kompetens- och 
utvecklingsråd bildas med syftet att öka samhandling inom kompetensförsörjningsfrågan i 
länet. Rådet består av aktörer från näringsliv, utbildning och det offentliga.

Kunskap och innovation
Inriktningsmål

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

Målvärde 

* Andelen länsinvånare (30-34-åringar) som har högre utbildning än en treårig 
gymnasieutbildning ska närma sig rikssnittet (mäts årligen).

Resultat: Länets andel minskade från 41,3% till 40,8%  mellan 2015 och 2016, medan rikets 
andel ökade från 48,5% till 48,6%. Avståndet ökade med 0,6 procentenheter.  Målet nås inte.

Aktiviteter:
På strategisk nivå arbetar vi utifrån vårt kompetensplattformsuppdrag. Vi har nätverk där alla 
länets studievägledare ingår, vi lyfter frågan om fler utbildningsplatser till länets högskola till 
nationell nivå och vi finansierar ett projekt som heter Arbetsmarknadskunskap som ökar 
elever, lärares och föräldrars kunskap om vår regionala arbetsmarknad och vilka utbildningar 
som leder till jobb. 

Målvärden 

* Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående 
år. 
* Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år (mäts årligen).

Resultat: Andelen förstahandssökande till yrkesprogram minskade från 39,9% 2015 till 
37,6% 2016. Målet nås inte.

Resultat: Antalet antagna på yrkeshögskoleutbildningar i Jönköpings län ökade från 514 
elever 2015 till 635 elever 2016. Antalet studerande totalt minskade däremot från 1 648 år 
2015 till 1 587 år 2016. Målet nås inte.

Kommentar: Antalet YH-studerande beror också på hur många platser som tillsätts av 
behöriga sökande respektive intag. Under 2015 var 25 % av alla platser outnyttjade. 2016 
hade andelen minskat till 22 %.

Aktiviteter:

Ansökningsomgång 2016 tilldelades länet färre YH platser än tidigare år. Dessvärre inte några 
nya platser alls till området tillverkning och produktion. Vi arbetar därför både på politisk och 
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tjänstemannanivå med att påverka yrkeshögskolemyndigheten, näringsdepartementet och 
utbildningsdepartementet. Projektet Arbetsmarknadskunskap syftar också till att öka 
kunskapen om de utbildningar som leder till jobb men som inte är så populära att välja.

Målvärde 

* Andelen gymnasieavhopp ska minska (mäts årligen, förväntas uppnås). 

Kommentar: Ingen offentlig statistik finns fördelat årsvis på länsnivå. Definitionen avhopp 
består både av elever som byter program, avregleras eller hoppar av gymnasiet frivilligt. 
Andelen elever som fullföljer gymnasiet är ett bättre mått att följa. 

Reviderat målvärde

* Andel gymnasieelever som fullföljer sin examen inom 4 år.

Resultat: Andelen ökade från 79,6 % 2015 till 80,7% 2016.

Målvärde

* Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i 
förhållande till föregående år (mäts årligen).

Resultat: Antalet individer i arbetsför ålder (18–65+ år) som uppbär försörjningsstöd har 
minskat med 1 019 stycken (juli 2016 till juni 2017). Antalet individer med sjuk- och 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan minskade under 2016 med 386 stycken. Antalet 
arbetslösa och i program med aktivitetsstöd har däremot ökat med 376 individer mellan juni 
2016 och juni 2017. Sammanlagt en minskning på drygt 1000 individer.
Folkmängden 20–64 år ökade med 2 255 personer 2016. Antalet sysselsatta har under kvartal 
2 ökat från 172 100 till 183 600 mellan 2016 och 2017. En god konjunktur med fler i arbete 
gör färre beroende av sociala välfärdssystem.

Andelen länsinvånare utan arbete eller egen försörjning har minskat under första halvåret 
2017, jämfört med samma period 2016. 

Målet är uppfyllt. 

Antalet eftergymnasiala utbildningsplatser i ett län påverkar tillsammans med in- och 
utflyttning befolkningens utbildningsnivå. Regioner eller kommuner som är aktiva i 
internationell samverkan och i att attrahera forskningsmedel och projektmedel har ofta en 
högre innovationsförmåga. Mångfald och jämställdhet är faktorer som bidrar till tillväxt. 
Region Jönköpings län arbetar med dessa områden på strategisk nivå genom påverkan 
nationellt och internationellt, t.ex. inför EUs nya budget 2020 och på projektnivå där vi 
finansierar produktutveckling i samverkan med akademi och näringsliv, exempelvis 
forskningsmiljön SPARK eller vårt gemensamma forskningsprogram med JU.
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Kunskap och innovation, egen verksamhet
Medborgare och kund

Strategiska mål: Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat 
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov.

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

Intagningarna till naturbruksgymnasierna inom gymnasieskolan visar på en positiv trend. 
Elevantalet gynnas även av det samverkansavtal mellan Stora Segerstad och Halmstads 
kommun som har tecknats.

Strategiska mål: Eleverna ska slutföra sin utbildning.

Framgångsfaktorer: Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov.

Folkhögskolor och gymnasieskolor har mätetal som följs årsvis.

Inom gymnasieskolan pågår arbete för att öka andelen som slutför sin utbildning.

Process och produktion

Verksamhetsstatistik

Utbildning Tertial 2 2017 Tertial 2 2016 Förändring
Helår 
2016

Egna folkhögskolor - elevveckor 16 087 13 100 2 987 13 711
Övriga folkhögskolor - elevveckor 
(enbart helår) 0 0 0 33 748
Summa 16 087 13 100 2 987 47 459

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor 13 966 13 055 911 13 244
Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor 2 697 2 815 -118 2 825
Summa 16 663 15 870 793 16 069

Läsåret har präglats av en mycket god tillströmning av elever. Detta leder till att utbildningens 
omfattning i form av elevveckor både när det gäller naturbruksutbildning och 
folkhögskoleverksamhet kommer att vara högre än föregående år.

När det gäller folkhögskoleverksamhet har Värnamo folkhögskola fler deltagare på allmän 
kurs. På Sörängens folkhögskola finns den nya utbildningen foto på distans.

Båda naturbruksgymnasierna har ett större antal elever jämfört med förra året.
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Livsmiljö
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.

Målvärde

Målvärdet utgör grund för att mäta hur väl Region Jönköpings läns insatser ligger i linje med 
målet. Arbetet inom verksamhetsområdet Attraktivitet ska leda eller bidra till att länets 
negativa flyttnetto vänds till ett positivt flyttnetto.

* Det negativa inrikes flyttnettot ska minska jämfört med föregående år.

Resultat: Flyttnettot mot övriga Sverige var -744 år 2016 jämfört med -420 år 2015. Årliga 
variationer är naturliga. Ju fler som flyttar hit, ju fler flyttar också vidare efter en tid. Det 
positiva flyttnettot mot utlandet var totalt 3 245 personer 2015 och 4 664 personer 2016. Vi 
kommer att ha stora flyttrörelser även under 2017. 

Målet är inte uppfyllt.

Aktiviteter: 
Genom ökad invandring har vi haft ett positivt flyttnetto totalt sett, men sannolikheten att man 
väljer att bo kvar på orten hänger samman med möjligheten att få jobb och bostad. 
Matchningsutmaningen är stor för många företag. För att behålla invånare i länet är 
validering, utbildning, praktikmöjligheter, instegsjobb m.m. viktiga. Därför är samverkan 
inom kompetensplattformsuppdraget viktigt och vår samverkan med Arbetsförmedlingen och 
kommuner likaså. 

Upplevelsen av att en plats är attraktiv för en familj eller en individ väger minst lika tungt 
som ett jobb eller en bostad. Region Jönköpings läns roll som kulturbärare har en stor 
påverkan för länets attraktivitet och många kulturutövare får regionala stöd. Likaså spelar den 
ideella sektorn en stor roll för en attraktiv livsmiljö. Många föreningar får stöd från Region 
Jönköpings län.

Livsmiljö, egen verksamhet 
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.

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Publik Smålands 
Musik och Teater -
 Kulturhuset Spira

35 000 29 101 Biljettförsäljningen till Spiras föreställningar har 
under den första delen av året inte nått prognostiserad 
nivå. Till exempel Romeo & Julia, Strawberry Fields 
och Unga Spiradagen nådde inte upp till förväntad 
publiksiffra.
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Publik Smålands 
Musik och Teater -
 utanför kulturhuset Spira

18 000 20 685

 Publik vid 
föreställningar för barn 
och ungdom

12 000 18 022

 Andel kommuner 
inom länet där det varit 
föreställningar eller 
annan kulturverksamhet

84% 100%

Process och produktion

Strategiska mål: Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med 
civilsamhället.

Framgångsfaktor: Samverkan sker med olika aktörer inom kulturområdet.

Kulturting har genomförts som en del i processen att ta fram en ny kulturplan för 2018-2020.

Verksamhetsstatistik

Smålands Musik och Teater Tertial 2 2017 Tertial 2 2016 Förändring
Helår 

2016 *)
Totalt antal publik 49 786 61 798 -12 012 119 576
Totalt antal föreställningar 357 270 87 1 441
Publik per föreställning 139 229 -89 83
*) 2016 års helårsvärde redovisas inkl 
Teateri

Ekonomi Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Finansiellt resultat 
(organisation)

0 4 816 tkr Verksamhetsområdet Utbildning och kultur
Inom verksamhetsområdet finns en budgetavvikelse 
per augusti på +1,7 miljoner kronor
Folkhögskolornas ekonomi fortsatt stabil, 
budgetavvikelsen per augusti uppgår till 1,3 miljoner 
kronor. För SMOT är avvikelsen -1,3 miljoner kronor 
och för övrig kultur +1,7 miljoner kronor. SMOT:s 
avvikelse förklaras i huvudsak av mindre antal sålda 
biljetter till vårens produktioner. Budgetavvikelsen 
för övrig kultur hänförs till vakanser, tjänster vilka 
kommer att tillsättas under hösten samt att vissa 
kostnader för perioden ej fakturerats under augusti.
Centrala anslag
Anslagen redovisar ett överskott på totalt 3,1 
miljoner kronor per augusti. 2,7 miljoner kronor av 
detta avser regionala utvecklingsprojekt. Enligt 
planeringen kommer förväntade projektbeslut under 
hösten medföra att hela projektanslaget förbrukas och 
att ett 0-resultat därmed uppstår för helåret 2017.
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Prognos helår 2017

För verksamhetsområdet Utbildning och kultur som innefattar Region Jönköpings läns skolor, 
kulturbidrag samt Smålands Musik och teater prognositiseras ett överskott på 2,4 miljoner 
kronor för helåret 2017. För de centrala anslagen förväntas ett överskott på 0,3 miljoner 
kronor. Nämndens totala årsresultat förväntas således uppgå till + 2,7 miljoner kronor.

Verksamhetsområdet Utbildning och kultur

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor.

Folkhögskolornas resultat beräknas bli ett överskott på 3,5 miljoner kronor. Förklaringen är 
till största delen beroende på statens utökade bidrag för etableringskurs samt utökat bidrag för 
extraveckor. Även för utbildningsprojektet "Snabbspår akademiker" är budgetavvikelsen 
positiv.

Smålands Musik och Teaters prognos ser inte ut att nå ekonomisk balans för innevarande år. 
Prognosen visar på ett underskott på 1,6 miljoner kronor. SMOT:s underskott förklaras av 
minskade biljettintäkter på några av vårens produktioner samt ökade produktionskostnader 
som till stor del beror på artisters boendekostnader.

Prognosen för övrig kulturverksamhet är ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

För naturbruksgymnasierna prognostiseras en positiv budgetavvikelse som kraftigt överstiger 
de 2 miljoner kronor som är minimikravet för innevarande år. Den positiva avvikelsen 
förklaras till största delen av att antagning av elever till höstterminen vida överstigit det 
elevantal som budgeterats. Överskottet kommer att sänka balanserat underskott gentemot 
länets kommuner. Naturbruksskolornas resultat ingår inte i verksamhetsområdets prognos. 
Prognosen kommer att redovisas vid Utvecklingsrådets sammanträde i oktober.

Centrala anslag

Ett överskott på 300 tkr prognosticeras för 2017 avseende anslaget till Almi beroende på att 
projektdelen i anslaget inte förväntas förbrukas. 

Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området 
involverar många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och 
attraktiva miljöer.

Infrastrukturplanering – aktiviteter:

Arbete med ny regional och nationell trafikplan pågår. Vi arbetar samtidigt med gällande 
trafikplan som fokuserar på fortsatt satsning på de regionala järnvägarna Jönköpingsbanan 
och Y:et ( Värnamo-Vaggeryd-Jönköping/Nässjö) samt på stråken Nässjö-Oskarshamn, 
Nässjö – Vetlanda och Värnamo- Halmstad. I december 2017 kommer Sverigeförhandlingen 
att presentera sin slutrapport. Region Jönköpings län för ett aktivt arbete i denna fråga där vi 
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nyligen arrangerade en nationell konferens ihop med Sverigeförhandlingen i Jönköping. Vi 
har även gemensamma arrangemang i Almedalen. 

Bostadsplanering – aktiviteter:

Region Jönköpings län driver ett projekt för utveckling av struktur och stråkbilder för att 
skapa underlag för en samlad hållning kring bostadsbyggnation och samhällsutveckling. 
Därtill finansierar Region Jönköpings län ett antal samverkansprojekt som syftar till att få in 
flera aktörer i samhällsplaneringsutvecklingen. Exempelvis drivs ett projekt med Jönköping, 
Habo och Mullsjö kommun i syfte att se hur de på bästa sätt kan utveckla 
bostadsbyggnationen i samband med ny höghastighetsbana. 

Bredband och digitalisering - aktiviteter:

Region Jönköpings läns bredbandssamordnare har en roll att samla länets aktörer och 
analysera och se hur utvecklingen av bredbandsutbyggnad går i länet. Vi ligger under 
rikssnittet för bredbandsutbyggnad men alla kommuner arbetar aktivt med frågan och både 
Aneby och Värnamo har snart 100 % täckning. Detta arbete sker i nära samarbete med PTS 
och Länsstyrelsen. Digitaliseringen är en av vår tids största utmaningar och möjligheter. 
Region Jönköpings län finansierar ett antal projekt som ökar kunskapsnivån kring 
digitalisering, som bidrar till utvecklingen av nya affärsmöjligheter mm.

Samhällsplanering, egen verksamhet
Medborgare och kund

Strategiska mål: Ökad andel kollektiva resor - för hållbar utveckling

Framgångsfaktorer: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet. Nöjda kunder

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 allmän trafik - alla 
länsbor

60% Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas 
inga resultat.

 Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 allmän trafik - resenärer

73% Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas 
inga resultat.

 Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -
 serviceresor

85% 81% I stort sett samma resultat som föregående tertial.

Framgångsfaktorer: Prisvärd

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Andel nöjda kvinnor 
och män index NKI -

50% Enkäten är omgjord och besvaras nu via webben 
istället för via telefon. Det tillsammans med delvis 
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

 prisvärdhet omgjorda frågor har påverkat resultatet och 
jämförelsen mot tidigare år och mål. Därför redovisas 
inga resultat.

Process och produktion

Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik

Framgångsfaktorer: Trafikutbud med högt resande, bra infrastruktur. Tryggt och säkert

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Antal resor Ökning 
med 3,5%

1,4% Störst ökning finns inom Regionbusstrafiken och på 
Krösatågen. Stadstrafiken i Jönköping ökar med 
ca 0,5 %. Även om inte årets målsättning nås så är 
resandet enligt den långsiktiga ökningen i 
trafikförsörjningsprogrammet uppnådd med god 
marginal. Redan i år är resandet i nivå med 
målsättningen till 2021.

  Antal påstigande/mil 9 9 Målet uppfyllt trots relativt sett lägre antal påstigande 
under sommarmånaderna.

Verksamhetsstatistik

Länstrafik Tertial 2 2017 Tertial 2 2016 Förändring Helår 2016
Antal resor - buss och tågtrafik (tusental) 14 188 14 007 181 22 400
Andel regelbundna resenärer (% av länets inv) *) 23 % 27 % 27 %
Antal serviceresor (tusental) 442 428 14 669

*) mätmetoden är förändrad mellan åren, värdena därför ej jämförbara.

Ekonomi Trafik, infrastruktur, miljö

Strategiska mål: Kostnadseffektivt trafikutbud

Framgångsfaktorer: Högt resandeunderlag

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Kostnad per resenär 
- km (serviceresor)

Inte öka 
mer än 
index 
16,25 
kr/km

16,5  
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl index har ökat 
jämfört med föregående år. Fler fordon har tillkommit 
vilket ökar kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör 
att samplaneringen försämras.

  Skattefinansiering -
 allmän trafik

60 % 66% Skattefinansieringsgraden är högre under 
sommarmånaderna då intäkterna är lägre. Målet 
kommer sannolikt inte att nås under 2017.

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Finansiellt resultat 0 -25 794 tkr Länstrafiken
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Mätetal Målvärde Resultat Analys

(organisation) Total ackumulerad budgetavvikelse: -26,5 miljoner 
kronor varav allmänna trafiken och gemensamt -23,7 
miljoner kronor och serviceresor -2,8 miljoner kronor
Allmän trafik 
Intäkter (-2,5 miljoner kronor)
Försäljningen tom augusti har ökat jämfört med 
föregående år med över 9 %, men når ändå inte 
budget eftersom det i budget räknades med en ökning 
av biljettintäkterna pga resandeökning. Resandet ökar 
till viss del men ökningen består till största delen av 
resor med ungdomskort. Övriga resor ökar inte i den 
takt som är budgeterat och därmed ökar inte heller 
intäkterna som budgeterat. Viten från entreprenörer 
gör att underskottet på intäktssidan dämpas.
Kostnader (-21,2 miljoner kronor)

Kostnadsökningar beror på:
 Fortsatt höga kostnader för ersättningstrafik 

för inställda Krösatåg, utfall totalt jan-aug ca 
12,8 miljoner kronor.

 I maj gjordes reglering avseende 
kostnadsincitament till operatör för 
Krösatågen. Utfallet blev högre än tidigare 
reservation.

 Högt dieselindex. Under perioden jan-juli 
har dieselindex ökat med 15% jmf med fg år 
medan vi budgeterat för en ökning på ca 8%.

 En fördyring på ett bussavtal pga 
överskridna frivolymer.

 Höga kostnader för förstärkningstrafik inom 
regionbusstrafiken.

 Reglering avseende Västtågen 2016 slutade 
på mer än vad som var uppbokat vid 
årsbokslutet. Dessutom är kostnaderna i år 
högre än budgeterat.

Serviceresor (-2,8 miljoner kronor)

Tom aug månad har antalet serviceresor totalt sett 
ökat med ca 3,1 procent jämfört med föregående år. 
Ökningen under sommaren har varit ännu större 
vilket medfört att budgetavvikelsen under sommar-
månaderna har ökat. Indexuppräkningen av 
avtalspriserna har också varit högre än budgeterat. 
Underskottet återfinns på trafikkostnader både inom 
färdtjänst- och sjukresor, men underskottet är relativt 
sett störst på sjukresesidan. Till viss del uppvägs 
underskottet på trafikkostnader av intäkter från 
kvalitetsviten från entreprenörer.

Centrala anslag
Ett mindre överskott finns avseende projektmedel för 
höghastighetsjärnvägen.
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Prognos helår 2017

Länstrafiken

I prognosen räknar vi med underskott på biljettintäkterna på grund av lägre resande än 
budgeterat samt underskott inom Krösatågen på grund av höga kostnader för ersättningstrafik. 
Kostnaderna för ersättningstrafik kommer dock inte att fortsätta på samma nivå efter att 
tågtrafiken på sträckan Nässjö-Eksjö ställts in till och med december på grund av fordonsbrist. 
De inställda tågen ersätts inte med buss.

Det räknas fortsatt med att tidigare underskott som uppstått under året kvarstår, bland annat 
indexregleringar och regleringar från 2016 samt högre kostnader bland annat inom Västtågen.

Högt resande inom Serviceresor gör att vi räknar med ett underskott även här.

Sammantaget beräknas Länstrafiken för helåret 2017 uppvisa ett underskott på 32 700 tkr.

Centrala anslag

Budgeten innehåller bidrag till flygplatsen (6 miljoner kronor), valutaeffekt på skulden 
avseende kapitaltäckningsgaranti för Flyglinjen samt regionala utvecklingsmedel (TIM-delen 
på 3 miljoner kronor).

För regionala utvecklingsmedel (projektmedel) förväntas ett överskott på 1,0 miljoner kronor 
för helåret 2017. Överskottet beror på att projektmedlen för höghastighetsjärnvägen inte 
förväntas förbrukas fullt ut. Borgensåtagandet avseende Frankfurtlinjen har infriats under 
2017, vilket innebär att tidigare års reserverade medel har utbetalats. Valutaeffekten på 
borgensåtagandet, som var i EUR, beräknas kosta 0,2 miljoner kronor under 2017. 
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Medarbetare
Strategiska mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare

Framgångsfaktorer: Attraktiva arbetsplatser

Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Medarbetarsamtal 90% 85% Målet delvis uppnått. Aktiviteter pågår i 
verksamheterna för att nå måluppfyllelse under året.

 Personalhälsa -
 sjukfrånvaro

5,1% 4,8% Sjukfrånvaron har minskat för Region Jönköpings län 
som helhet jämfört med samma period föregående år. 
Ett aktivt arbete pågår i verksamheterna när det gäller 
både hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter 
och insatser men även med rehabilitering av 
pågående sjukskrivningar.

 Kompetens-
utvecklingsplan

90% 81% Målet delvis uppnått. Arbete pågår med att nå 
måluppfyllelse under året.

Aktiviteter Analys

Heltid som norm Arbete pågår inom hälso- och sjukvården. Det var ca 
140 som anmälde intresse för utökad 
tjänstgöringsgrad under 2016 Hittills har 100 av 
dessa fått sina önskemål tillgodosedda.  

Rätt använd kompetens (RAK) Arbete pågår med RAK i hela verksamheten. Det 
särskilda projekt som löpt sedan 2016 kommer att 
avslutas under 2017. Avsikten är att projektet ska 
bidra till att utveckla och tillhandahålla gemensamma 
metoder, verktyg och arbetssätt så att verksamheten 
därigenom använder sina resurser och kompetenser 
på bästa möjliga sätt. 

Bemanningsföretag Arbete pågår med att uppnå ett oberoende av inhyrd 
personal genom åtgärder som skapar stabila, 
kontinuerliga läkar- och sjuksköterskekontakter som 
är viktiga för patienterna och patientsäkerheten och 
som leder till högre kvalitet och lägre kostnader. En 
särskild handlingsplan har utarbetats och beslutats.

Årsarbetare
Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur 
många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både 
tjänstgöringsgrad och frånvaro.

I genomsnitt har Region Jönköpings län totalt ökat 173 faktiska årsarbetare under jan - aug 
2017 jämfört med 2016. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning. 
Ökningen av anställda årsarbetare är 199 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 26 
årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre. 
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Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 2017-
2016

 Årsarbetare

Ökning av tillsvidareanställda 168

Ökning av visstidsanställda   43

Minskning av timavlönade -12

Summa förändring årsarbetare 199

Ökad frånvaro (färre i arbete) -26

Ökning av faktiska årsarbetare 173

Verksamhetsområdena Medicinsk vård och Kirurgisk vård har minskat i faktiska årsarbetare i 
förhållande till samma period föregående år. Övriga verksamhetsområden har ökat eller ligger 
på samma nivå.  Uppdelat på personalgrupp så har de flesta ökat. Störst ökning är det för 
gruppen sjuksköterskor. Bland läkargrupperna är det dock en minskning jämfört med 
föregående år. En verksamhetsövergång av personliga ombud från kommunerna till Region 
Jönköpings län samt övertagande av en tidigare privat vårdcentral bidrar till den totala 
ökningen. Det har även förekommit omflyttningar/omkodningar som påverkar den interna 
fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna. Det handlar 
bland annat om de förändringar som skedde under 2016 med ett länsgemensamt 
rehabiliteringscentrum och förflyttning av personal och verksamhet mellan geriatriska 
kliniken och ortopedkliniken samt reumatologen. 

Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellen 
visar genomsnittligt faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2017 uppdelat per 
personalgrupp och den förändring som skett jämfört med samma period föregående år. Den 
gröna kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det påverkas av nya medarbetare eller en 
ökad sysselsättningsgrad. Den rosa kolumnen visar förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, FL, 
utbildning och övrigt) – en ökad frånvaro innebär färre i arbete och en minskad frånvaro 
innebär fler i arbete. Den sista blå kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare (det vill 
säga förändringen av årsarbetare och frånvaro tillsammans). 
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Personalgrupp

Faktiska års-
arbetare genom-
snitt jan-aug 2017

Förändring års-
arbetare jämfört 
samma period fg år

Förändring frånvaro 
årsarbetare jämfört 
samma period fg år

Förändring faktiska 
årsarbetare jämfört 
samma period fg år

Administration vård 561,3 3,0 4,8 -1,9

AT-läkare och underläkare 130,4 8,7 1,6 7,1

Biomedicinska analytiker m fl 239,2 1,8 1,3 0,6

Handläggare och administratörer 654,9 36,8 6,0 30,7

Kurator m fl 143,9 24,1 -0,4 24,4

Kök och service 393,1 2,3 0,0 2,2

Ledningsarbete 398,3 11,7 0,6 11,1

Psykologer 96,7 0,6 -2,0 2,6

Sjukgymnast/ arbetsterapeut 306,3 15,2 1,7 13,5

Sjuksköterskor 2 222,8 39,4 -3,1 42,5

Specialistkompetent läkare 580,1 -5,4 7,8 -13,2

ST-läkare 258,7 -5,1 -1,2 -3,8

Tandhygienist 79,1 4,8 2,5 2,3

Tandläkare 152,1 -4,5 -8,6 4,1

Tandsköterskor m fl 289,1 4,2 4,2 0,1

Teknisk personal och hantv 360,9 11,2 3,2 7,9

Undersköterska/Skötare m fl 1 367,4 18,0 1,2 16,8

Utb fritid och kultur 241,4 23,1 2,4 20,7

Övrig rehab och förebygg arb 116,7 -2,7 -1,1 -1,7

Övrig vård- och omsorgsarbete 72,9 12,2 5,3 6,9

Summa 8 665 199 26 173

Av tabellen ovan framgår att antalet specialistläkare och ST-läkare minskat under året och det 
kan vara en bidragande orsak till att kostnaden för inhyrd personal fortsätter att öka. 
Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet till 123 miljoner 
kronor, vilket är 32 miljoner kronor högre än samma period 2016. Om denna utveckling 
fortsätter kommer årets kostnad hamna runt 200 miljoner kronor, vilket är en ökning med 45 
miljoner kronor. Kostnaden har ökat inom samtliga utgiftsområden, men främst inom 
psykiatri och röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och med 
andra tertialet 2,3 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än förra året vid samma tid.
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Miljö, stöd och service
Strategiska mål: Kostnadseffektiv upphandling

Framgångsfaktorer: Rätt beteende - avtal

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Avtalstrohet inköp 90% 94% Fortsatt god måluppfyllelse

Strategiska mål: Hållbar utveckling 2017-2020
Inom ramen för Region Jönköpings läns nya hållbarhetsprogram görs uppföljning av de 
inriktningsmål som lagts fast för programperioden (2017-2020). Inriktningsmålen har brutits 
ned till årsmål, med sammantaget 27 mätetal kopplat till sig. 13 av målen/mätetalen följs för 
närvarande upp tertialvis. Resultatet per augusti 2017 visar att sex av målen uppnås, sex av 
målen delvis uppnås och att ett av målen inte uppnås.

Energi: inom energiområdet uppnås minskningar både för Region Jönköpings läns värme- och 
elförbrukning. Särskilda energibesparande åtgärder genomförs under hösten 2017 tillsammans 
med skärpta energikrav vid planerade nybyggnationer.

Tjänsteresor: såväl resor med egen bil i tjänsten och bilpoolsbilar uppvisar en minskning 
jämfört med föregående år, med en minskad användning i nivå med målsättningen på -10 
procent årligen. Uppföljning av övriga tjänsteresor görs årsvis, där också långtidsleasade 
verksamhetsknutna bilar ingår. Andelen miljöbilar (enligt MB2013) uppgår för närvarande till 
73 procent inom organisationen.

Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad 
andel svenskodlade frukt och grönsaker, ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på 
kriterier för hållbart fiske och ökning i andelen serverade vegetariska luncher i Region 
Jönköpings läns restauranger. Målsättningarna att öka andelen ekologiska livsmedel från 
föregående års 42 procent och att öka inköpen av svenskproducerat kött inom befintliga 
ekonomiska ramar har visat sig vara större utmaningar för köken.

Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt 
Sunda Hus) bedöms som svår att uppnå. Regionfastigheter undersöker tillsammans med 
Sunda Hus de reella förutsättningarna till alternativa material- och produktval.

Webbutbildning: ny webbaserad miljö- och hållbarhetsutbildning lanserades i mars 2017 som 
en prioriterad åtgärd inom hållbarhetsprogrammet. E-utbildningen, som syftar till att bredda 
miljö- och hållbarhetskunskapen inom Region Jönköpings län, är obligatorisk för alla 
tillsvidareanställda att genomföra under året. Hittills har e-utbildningen genomförts av 
åtminstone 3 500 anställda individuellt och uppskattningsvis 5 000 anställda totalt sett.
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Framgångsfaktorer: Vi är klimatsmarta 

Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Levererad energi 
värmeförbrukning

87,5 
kWh/m2

91,3 
kWh/m2

Uppnår inte målsättningen för året, men lägre 
förbrukning än föregående år. Under hösten 2017 
kommer energibesparande åtgärder i 
hållbarhetsprogrammet genomföras, vilket medför 
sänkt energiförbrukning. Målet blir svårt att nå då 
planerade åtgärder vid Värnamo sjukhus ej kan 
genomföras pga fördyrad upphandling.

  Levererad energi 
elförbrukning

80 
kWh/m2

79,4 
kWh/m2

Uppnår precis målsättning. Energibesparande 
åtgärder såsom utbyte av ytterbelysning i Värnamo 
pågår.

Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Tjänsteresor, antal 
km egen bil (privatbil)

-10 % -11 % Minskat nyttjande av privatbil i tjänsten, i nivå med 
målsättning på -10% årligen.

  Andel miljöbilar 
inom Region Jönköpings 
län

75 % 73,5 % En ökande andel miljöbilar (MB2013) för bilinköp 
under 2017. I nytt ramavtal ställs krav utifrån 
nationell miljöbilsdefinition.

Framgångsfaktorer: Vi använder våra resurser klokt

Arbete pågår med att minska användning av engångsmaterial och att utveckla metoder för att 
följa upp miljömässiga krav som ställs i upphandlingar. 

Framgångsfaktorer: Vi är socialt hållbara

Vi arbetar för tillit, förtroende, likabehandling hos invånare, samarbetspartners och på våra 
arbetsplatser.

Arbete med tillit, likabehandling och mångfald på våra arbetsplatser pågår inom folkhälso-
enheten, HR och kommunikationsavdelningen. 

Framgångsfaktorer: Vi bidrar till en sund livsmiljö

Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i produkter och varor 
utifrån en tydlig kemikaliestrategi. 

Arbete pågår med att minimera mängden hormonstörande ämnen i varor som upphandlas. 

Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende 
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller 
svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi 
ekologiska livsmedel.
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Under inledningen av året har också projektet ”Giftfria leksaker inom sjukvården” startat, 
med utrensning av leksaker och pedagogiskt material som kan innehålla skadliga ämnen från 
väntrum och lekrum inom Region Jönköpings län. Parallellt ska det också göras upphandling 
för inköp av miljövänligare leksaker.

Mätetal Målvärde Resultat Analys

  Andel svensk- 
producerat oberett kött, 
mjölk och ägg

87 % 84,1 % Mål uppnås för mjölk och ägg. Större utmaning med 
inköpen av kött.

  Andel svenskodlad 
frukt och grönt

14 % 19,2 % Ny upphandling av frukt & grönt genomförs under 
2017.

  Andel MSC-märkt 
fisk och skaldjur

64 % 73,2 % Ny grossistupphandling genomförs under 2017

  Andel ekologiska 
livsmedel

45 % 41,6 % Ny mejeri- och grossistupphandling genomförs under 
2017.

  Andel kaffe, te och 
kakao med sociala och 
etiska krav

85 % 87,0 % Ny grossistupphandling genomförs under 2017
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Ekonomi Region Jönköpings län
Mätetal Målvärde Resultat Analys

 Finansiellt resultat 
(organisation)

0 106 377 tkr Efter augusti månad avviker resultatet för Region 
Jönköpings län med 106 377 tkr mot periodiserad 
budget. 

Resultatet högre än budget 
Efter andra tertialet redovisas ett överskott på 405 miljoner kronor, vilket är 106 miljoner 
kronor högre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 84 
miljoner kronor lägre än periodbudget samtidigt som skatter och generella statsbidrag visar 42 
miljoner bättre än budget. 

Finansnettot för tillgångar visar 45 miljoner kronor sämre än periodbudget, främst beroende 
på obudgeterade realisationsförluster och att orealiserade nedskrivningar gjorts med 32 
miljoner kronor. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 26 miljoner kronor 
bättre än periodbudget.

Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 260 miljoner kronor vilket är 90 
miljoner kronor högre än budgeten på 170 miljoner kronor. Däremot är det en 
resultatförsämring jämfört med 2016 med nästan 60 miljoner kronor trots att 2016 påverkades 
av kostnader av engångskaraktär på cirka 50 miljoner kronor. 

Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 024 miljoner kronor vilket är 65 miljoner kronor 
lägre än budget. Skatter och statsbidrag beräknas till 10 298 miljoner kronor vilket är 62 
miljoner kronor högre än budget. 

Resultatet före finansnetto beräknas därmed till 274 miljoner kronor, vilket är 127 miljoner 
kronor bättre än budget. 

Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 174 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner 
kronor sämre än budget, och även 59 miljoner lägre än 2016. Främst beror budgetavvikelsen 
på att nettot av realisationsvinster/förluster och de orealiserade nedskrivningarna beräknas bli 
66 miljoner kronor sämre än budget, samtidigt som finansintäkterna i form av utdelning och 
ränteintäkter beräknas bli 10 miljoner kronor lägre. 

Värdesäkring av pensioner beräknas till 188 miljoner kronor vilket är 39 miljoner kronor lägre 
än budget till följd av lägre basbeloppsuppräkningar.

Prognostiserat resultat motsvarar 2,5 procent av skatter och statsbidrag. Egenfinansierings-
målet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade investeringarna överstiger resultatet 
exklusive avskrivningar med 117 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 85 procent. 
Målet är i normalfallet och över tid 100 procent men i årets budget överstiger investeringarna 
resultatet exklusive avskrivningar med 255 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgeterad 
egenfinansieringsgrad på 69 procent. 
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Tabell: Resultaträkning (miljoner kronor)
Utfall

Tertial
2:2017

Prognos
2017

Avvikelse  
årsbudget

Utfall 
Tertial 
2:2016

Bokslut 
2016

Intäkter 1 442 2 229 1 267 2 039
Kostnader -7 686 -11 860 -7 241 -11 288
Avskrivning -259 -393 -257 -385
Verksamhetens nettokostnad -6 503 -10 024 65 -6 231 -9 634

Skatteintäkter 5 413 8 119 19 5 175 7 801
Generella statsbidrag/komm utjämning 1 453 2 179 43 1 364 2 045

Resultat före finansnetto 362 274 127 307 212

Finansnetto tillgångar 168 174 -76 197 233

Finansnetto skulder/pensioner -125 -188 39 -86 -129

Årets resultat 405 260 90 418 316

Verksamhetens nettokostnad ökar mindre än planerat
Nettokostnaden beräknas bli 10 024 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor lägre än 
budget. Nettokostnadsökningen blir 4,1 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på 
4,7 procent. I 2016 års nettokostnader finns händelser av engångskaraktär som är 
jämförelsestörande på så vis att de ökade 2016 års nettokostnad:
- Nedskrivning anläggningstillgångar 2016 -39 miljoner kronor
- Avsättning infrastrukturinvestering 2016 -10 miljoner kronor.
Justerat för dessa jämförelsestörande poster beräknas nettokostnadsökningen bli 4,6 procent.
Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör också 4,6 procent.

Att nettokostnaden ökar mindre än planerat beror främst på centrala poster som pensioner och 
att reserverade medel för oförutsett med mera inte disponeras i den omfattning som 
budgeterat. Däremot ökar personalkostnader mer än avtalsökning. Personalkostnaderna 
beräknas öka med 4,0 procent till drygt 4 100 miljoner kronor. Avtalsökningen utgör 3,0 
procent. Det innebär att nettokostnaden för löner förväntas öka med cirka 40 miljoner mer än 
vad som motiveras av löneavtalen.
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Tabell: Nämndsavvikelser inom verksamhetens nettokostnad (miljoner kronor)
Nämnd Period-

avvikelse
Prognos-
avvikelse

Kostnads-
omslutning

Avvikelse 
i procent

FS -8 -47 -10 663 -0,4
 varav verksamhetsområden -42 -87 -9 060 -1,0
 varav centralt 34 40 -1 603 2,5
ANA 5 3 -477 0,6
 varav verksamhetsområde 2 3 -427 0,6
 varav centralt 3 0 -50 0,8
TIM -26 -32 -1 230 -2,6
 varav verksamhetsområde -27 -33 -1 220 -2,7
 varav centralt 1 1 -10 8,8
RS 69 78 -2 604 3,0
 varav verksamhetsområden 31 30 -2 302 1,3
 varav centralt 38 48 -303 16,0
RS Övergripande 41 61 41 146,6
 varav internränta -8 -10 76 -13,6
 varav pensioner mm 49 71 -34 209,4
RF 2 2 -16 9,3

Totalt 84 65 -14 949 0,4

Av driftredovisningen (bilaga), som visar budgetavvikelser på den nivå som fullmäktige 
anvisar ramar, framgår att de största negativa avvikelserna finns inom den somatiska vården 
och trafik och infrastruktur. 
Inom den somatiska vården förväntas ett underskott på drygt 90 miljoner kronor vilket är i 
nivå med bokslut 2016. Det finns dock en förbättring inom de egna verksamhetsområdena 
som döljs av ett försämrat resultat för köpt vård.
Inom trafik och infrastruktur beräknas ett underskott på 29 miljoner kronor vilket är en 
förbättring jämfört med bokslut 2016. 

Skatteintäkterna överstiger budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 119 miljoner kronor 2017 vilket är 19 miljoner kronor 
högre än budgeten. Prognosen, vilken är 9 miljoner kronor lägre än prognosen i april, bygger 
på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning i augusti.
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Statsbidrag och utjämning bättre än väntat 
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i miljoner kronor Tertial 2 

2017
Prognos

2017
Avvikelse   
årsbudget

Bokslut 2016

Inkomstutjämning 1 099 1 648 +27 1 543
Kostnadsutjämning -195 -292 -5 -270
Införandebidrag 0 0 0 8
Regleringsbidrag/avgift -93 -140 -13 -131
Läkemedelsbidrag 601 902 33 841
Välfärdsmiljard flyktingar 41 61 1 54

Summa 1 453 2 179 43 2 045

I maj kom beskedet om nytt avtal avseende bidrag till läkemedelsförmånen. Det visade att 
Region Jönköpings län får cirka 912 miljoner kronor brutto. I avtalet ingår att 30 procent av 
erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen kommer återbetalas till staten. Bedömningen är 
att detta motsvarar cirka 11 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2017 beräknas netto 
till 902 miljoner, vilket är 33 miljoner kronor högre än budget. 

Även utjämningssystemet prognostiseras bli 9 miljoner kronor högre än budget.

Regeringen beslutade i december 2015 att ge ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting på 
nästan 10 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen samt att 2016 förstärka 
hälso- och sjukvården till landstingen med 1 miljard kronor. Region Jönköpings län fick av 
dessa 54 miljoner kronor 2016 i flyktingbidrag (vilka är särredovisade i tabellen) samt 35 
miljoner kronor i hälso- och sjukvårdsförstärkning (vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften). 
Den extra förstärkningen inom hälso- och sjukvården fortsätter även 2017, men har sänkts till 
500 miljoner, vilket ger Region Jönköpings län cirka 17 miljoner kronor och de ingår i 
regleringsbidraget/avgiften. 

Inför 2017 beslutades om ytterligare välfärdsmedel till landsting/regioner om 2 300 miljoner 
kronor varav 900 miljoner kronor avser generellt invånarbaserat stöd. Detta ger Region 
Jönköpings län 32 miljoner kronor, vilka ingår i regleringsbidraget/avgiften. Den andra delen, 
1 400 miljoner kronor avser ett flyktingbaserat stöd. Region Jönköpings län får cirka 61 
miljoner kronor som särredovisats i tabellen ovan.

Finansnettot sämre än budget
Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 168 miljoner 
kronor som för helår beräknas uppgå till 174 miljoner kronor. Det är 76 miljoner kronor lägre 
än budget, där 63 miljoner kronor avser realisationsförluster, nedskrivningar och bank-
kostnader och 13 miljoner kronor avser lägre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, 
utdelningar och återlikvider.

Utöver det redovisade finansnettot finns per 2017-08-31 orealiserade värdeökningar på 571 
miljoner kronor.
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Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för 
åtta månader till 1,65 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 4,5 procent.

Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med 
andra tertialet en kostnad på 125 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 188 
miljoner kronor. Det är 39 miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar nås inte men bättre än beräknat
Årets prognostiserade resultat på 260 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 393 
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 653 miljoner kronor. 
Då investeringarna beräknas uppgå till 770 miljoner kronor innebär det att resultatet är 117 
miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel. 
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 85 procent. I normalfallet och över tid är målet 
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte 
egenfinansierad utan investeringarna översteg resultatet exklusive avskrivningar med 252 
miljoner kronor, vilket motsvarar egenfinansiering till 69 procent.

Bruttoinvesteringarna på 772 miljoner kronor är 50 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av 
de beräknade investeringarna utgörs 29 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av 
programvaror, 183 miljoner kronor av övriga materiella tillgångar som IT-utrustning, 
medicinteknik, byggnadsinventarier och fordon, 445 miljoner kronor av byggnader samt 115 
miljoner kronor i bolagsköp för mark till bussdepå. 

Under årets två första tertial har investeringar genomförts för cirka 440 miljoner kronor. 
Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar 

Utbetalning 2017, 
Projekt

miljoner kronor
Ombyggnation Akuten Ryhov 9
Antenatalmottagning Ryhov 9
Nuklear etapp 2, Onkologen Ryhov 7
Hus D1 Ryhov 35
Hus 37 Eksjö 238
Operation Värnamo 79
Elkraftsförsörjning Ryhov 12

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet 
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 260 miljoner kronor. 
Det egna kapitalet var vid årets ingång positivt för första gången med 63 miljoner kronor. 
Med årets prognosticerade överskott blir soliditeten 2,9 procent.
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Tabell: Nyckeltal
Prognos 

2017
Bokslut 

2016
Soliditet % +2,9 +0,6
Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder) 3,3 3,3

Balanskravsutredning

Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då 
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas 
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen. 
Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli 103 miljoner 
kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år 
finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper

Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell 
så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella 
kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2017 har 
detta medfört en minskad avsättning med 42 miljoner kronor och ackumulerat en ökad 
avsättning med 107 miljoner kronor.

I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2016.

Bilagor: Resultaträkning
Driftredovisning

          Balansräkning
Lagstadgad sjukredovisning
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Uppgiftslämnare Förvaltning/resultatområde

Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal) Tertialbokslut Prognos Bokslut

per 2017-08-31 2017 2016

Tillgångar

A. Anläggningstillgångar

I. Immateriella anläggningstillgångar 10xx 72,4 65,8 60,6

II. Materiella anläggningstillgångar

   1. Mark och byggnader 11xx 3 045,8 3 129,1 2 889,8

   2. Maskiner och inventarier 12xx 710,9 718,4 700,4

III. Finansiella anläggningstillgångar 13xx 173,2 173,1 58,5

Summa Anläggningstillgångar 4 002,3 4 086,4 3 709,4

B. Omsättningstillgångar

I. Förråd 14xx 44,5 44,4 45,0

II. Fordringar 15xx-17xx 668,0 697,8 772,1

III. Kortfristiga placeringar 18xx 5 822,3 5 910,4 5 847,2

IV. Kassa och bank 19xx 372,3 414,9 428,1

Summa Omsättningstillgångar 6 907,0 7 067,6 7 092,5

Summa Tillgångar 10 909,3 11 154,0 10 801,8

Eget kapital, avsättningar och skulder

A. Eget kapital

I. Regionkapital 63,3 63,3 -252,9

III. Årets resultat 3xxx-8xxx 405,0 260,0 316,2

Summa Eget kapital 468,3 323,3 63,3

B. Avsättningar

I. Avsättningar för pensioner 221x-222x 8 569,5 8 582,4 8 502,2

II. Övriga avsättningar 223x 16,1 16,1 16,1

Summa Avsättningar 8 585,7 8 598,6 8 518,3

C. Skulder

I. Långfristiga skulder 23xx 75,6 74,3 81,1

II. Kortfristiga skulder 24xx-29xx 1 779,8 2 157,8 2 139,2

Summa Skulder 1 855,3 2 232,1 2 220,2

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 10 909,3 11 154,0 10 801,8

Ansvarsförbindelse:
Pensionsåtagande inklusive löneskatt 0,0 0,0
Pensionsåtagandeförändring 0,0 0,0
Borgensåtagande 72,3 74,4
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Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Utfall

Resultaträkning 2017T2 2017 budget 2016

Verksamhetens intäkter 1 442,1 2 228,6 2 039,1

Verksamhetens kostnader -7 685,9 -11 859,8 -11 287,4

Avskrivningar -259,6 -393,1 -385,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -6 503,4 -10 024,4 64,6 -9 633,7

Skatteintäkter 5 412,9 8 119,3 19,3 7 800,8

Generella statsbidrag o utjämningssystem 1 452,7 2 178,8 42,8 2 045,4

Res före finansnetto 362,2 273,7 126,7 212,5

Finansiella intäkter tillgångar 202,4 237,0 -13,0 252,2

Finansiella kostnader tillgångar -34,4 -63,0 -63,0 -19,1

Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner) -125,1 -187,7 39,3 -129,4

RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 405,0 260,0 90,0 316,2

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 405,0 260,0 90,0 316,2

Tertialutfall Prognosutfall Utfall

Finansiella nyckeltal 2017T2 2017 2016

Likviditet 1) 3,88 3,28 3,32
Soliditet  fullfondering1) 4,3% 2,9% 0,6%
Soliditet blandmodell 46,9% 47,5%
Nettokostnad/skatt o bidrag 94,7% 97,3% 97,8%
Resultat före extraord./skatter o statsbidrag 5,9% 2,5% 3,2%
Nettkostnadsökning mot föregående år 4,1% 5,5%
Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar 4,6% 4,1%
Skatte-och statsbidragsökning mot fgår 4,6% 5,1%
Egenfinansieringsgrad investeringar 84,8% 114,5%
Rörelsekapital 1) 5 127 mkr 4 910 mkr 4 953 mkr
Rörelsekapital i förhållande till ext utgifter 40,1% 42,4%

Definitioner:

Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder

Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar

Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar - skuldökning pensionsansvarsförbindelse / nettoinvestering 

Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

Rörelsekapital i förhållande till verksamhetens kostnader inkl. avskrivningar: (Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder) / Verksamhetens kostnader
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DRIFTREDOVISNING (mnkr) Utfall Prognos Budget Avvikelse Bokslut Nettokostnads-

T2 2017 2017 2017 mot budget 2016 förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

05 Utbildning 29,7 46,7 50,0 3,4 45,0 3,7%

06 Kultur 95,7 148,4 147,4 -1,0 143,3 3,6%

08 Allmän regional utveckling 28,4 46,7 47,0 0,3 43,5 7,4%

91 Politisk verksamhet 0,8 1,1 1,3 0,1 1,1 7,5%

Summa 154,5 242,9 245,7 2,8 232,8 4,3%

Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)

00 Primärvård 1 168,9 1 777,4 1 788,4 11,0 1 652,0 7,6%

01 Specialiserad somatisk vård 3 491,5 5 347,4 5 255,9 -91,5 5 198,7 2,9%

02 Specialiserad psykiatrisk vård 509,0 784,9 794,2 9,3 738,4 6,3%

03 Tandvård 149,6 246,6 249,8 3,2 227,4 8,4%

04 Övrig hälso- och sjukvård 268,9 440,3 461,6 21,3 400,8 9,9%

91 Politisk verksamhet 0,5 0,8 0,8 0,0 0,7 14,3%

94 Medicinsk service 24,8 17,9 17,6 -0,3 5,3 240,1%

Summa 5 613,3 8 615,3 8 568,3 -47,1 8 223,2 4,8%

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

04 Övrig hälso- och sjukvård 45,6 69,2 66,3 -2,9 64,3 7,7%

07 Trafik och infrastruktur 535,6 787,1 758,2 -28,9 771,9 2,0%

91 Politisk verksamhet 0,7 1,2 1,3 0,1 1,1 8,5%

Summa 581,9 857,5 825,8 -31,7 837,2 2,4%

Regionstyrelsen (RS)

00 Primärvård 14,6 22,4 23,2 0,8 22,1 1,4%

04 Övrig hälso- och sjukvård 76,5 123,0 126,0 3,1 113,3 8,5%

08 Allmän regional utveckling 0,5 2,1 2,6 0,5 2,7 -23,0%

91 Politisk verksamhet 25,2 36,6 37,1 0,5 37,7 -2,9%

96 Allmän service 141,7 265,0 324,2 59,2 290,4 -8,8%

98 Fastighetsförvaltning -44,3 -52,5 -38,4 14,1 -19,0 175,9%

Summa 214,2 396,5 474,7 78,2 447,2 -11,3%

Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)

Internränta -42,5 -65,2 -75,5 -10,3 -98,6 -33,9%

Pensioner mm -25,2 -36,4 34,0 70,4 -20,3 79,5%

Inkassoåterbäring mm -0,5 -0,8 0,0 0,8 -0,8 3,9%

Summa -68,2 -102,4 -41,5 60,9 -119,7 -14,4%

RF och övrigt utanför nämnder

Patientnämnden (Politisk verksamhet) 0,7 1,0 1,1 0,1 1,0 0,9%

Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet) 0,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 6,7%

Regionfullmäktige och revision 6,8 13,3 14,8 1,5 11,6 14,3%

Summa 7,7 14,6 16,0 1,5 12,9 13,2%

Verksamhetens nettokostnad 6 503,4 10 024,3 10 089,0 64,6 9 633,7 4,1%
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Lagstadgad sjukfrånvaroredovisning 

Mättekniken för den lagstadgade sjukredovisning, som alla kommuner och landsting är 

skyldiga att redovisa, skiljer sig från Regionens redovisning genom att även arbetstidsmåttet 

vägs in.  

 

 Tertial 2 2017 Tertial 2 2016 

Total sjukfrånvaro 5,4 5,6 

Kvinnor 6,0 6,2 

Män 3,1 3,4 

Olika åldersintervall:   

-29 år 4,3 4,0 

30-49 år 5,3 5,4 

50 år- 6,0 6,5 

Andel lång sjukdom, över 60 

dagar av total sjukfrånvaro 

56,8 58,8 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Plats: Stora Segerstad naturbrukscentrum

§131 Sammanträdesplan 2018 ANA
Diarienummer: RJL 2017/2429

Beslut 
Nämnden föreslås 

 fastställa sammanträdesplan 2018 för Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, enligt följande: 
24/1, 1/3, 21/3, 25/4, 7/6, 20/6, 19/9, 17/10, 21/11 och 
12/12. 

 Fastställa sammanträdesplan för nämndens presidium 
enligt följande: 10/1, 21/2, 8/3, 12/4, 24/5, 13/6, 5/9, 4/10, 
9/11, 28/11

 Att nämndens sammanträden under 2018 blir heldagar 
med följande upplägg: 
kl. 09.00–11.00 Informationsärenden
kl. 11.00–14.00 Gruppmöten och lunch
kl. 14.00–16.30 Beslutsärenden

Sammanfattning 
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för Nämnd för 
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-08
 Sammanträdesplan 2018

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet föreslår att nämndens upplägg under 2018 ändras enligt 
följande:
kl. 09.00–11.00 Informationsärenden
kl. 11.00–14.00 Gruppmöten och lunch
kl. 14.00–16.30 Beslutsärenden

Eventuella temadagar kan tillkomma.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 121-133
Tid: 2017-09-28  kl.09.00-12.30

Ordföranden föreslår att följande ändringar för, nämndens 
sammanträden:
Den 28 februari flyttas till den 1 mars.
Den 27 juni flytts till den 20 juni.

Presidiets sammanträden:
Den 14 februari flyttas till den 21 februari.
Den 14 juni flyttas till den 13 juni kl. 13.00.
Den 29 november byter datum med TIM:s presidium till den 28 
november.

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson 
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

2017-09-08 RJL 2017/2429

Avsändare
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Sammanträdesplan 2018

Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 fastställer sammanträdesplan 2018 för Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet, enligt följande: 24/1, 28/2, 21/3, 25/4, 7/6, 27/6, 19/9, 
17/10, 21/11 och 12/12. 

 Fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium enligt följande: 
10/1, 14/2, 8/3, 12/4, 24/5, 14/6, 5/9, 4/10, 9/11, 29/11

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet

Information i ärendet
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslås fastställa 
sammanträdesdagar för år 2018.

Beslutsunderlag
 Sammanträdesplan 2018

Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Regionledningskontoret

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg 
Kanslidirektör
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