
 
     

   

 

KALLELSE 1(2) 

  

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2017-12-13  kl.13:00 

Plats: Regionens hus, sal A 

  

Ärenden 

1 Val av protokollsjusterare  

2 Fastställande av dagordning  

3 Anmälan av informationshandlingar 2017/103 

4 Anmälan av delegationsbeslut 2017/104 

5 Inkomna remisser, promemorior och motioner  

6 Anmälan av kurser och konferenser  

Informationsärenden och aktuellt 

7 Arbetsmarknadskunskap- projekt förstudie, 

Andreas Lepa och Cecilia Kjellander 

30 min 

8 Utländska direktinvesteringar, Tommy Eriksson 15 min 

9 Uppföljning av flexibel prissättning vid 

uthyrning av lokaler på Spira, Per-Ola Nilsson 

              

15 min 

10 Aktuell information 10 min 

11 Intern kontroll 2018 5 min 

12 Månadsrapport 10 min 

Beslutsärenden för nämnden 

13 Ansökan om särskild variant av 

gymnasieutbildning 

2017/2937 

14 Ny inriktning estetkurs Sörängens folkhögskola 2017/3126 

15 Kulturbidrag 2018 

 

2017/3003 



 

KALLELSE 2(2) 

 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Tid: 2017-12-13  kl.13:00 
 

 

16 Omfördelning av ej utnyttjade 

arrangörsbidragsmedel 2017 

2016/3914 

17 Ett regionalt näringslivsinriktat 

forskningsprogra, förlängning 

2015/224 

18 Strategi och handlingsprogram för utveckling av 

trärelaterade industri 

2017/3177 

19 Verksamhetsplan 2018 2017/83 

Övrigt 

20 Övriga frågor  

 

Kallade 

 

Ordinarie ledamöter: 

Malin Olsson (M) ordf. 

Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf. 

Jonas Magnusson (S) 2:e vice ordf. 

Carina Bardh (M) 

Gun Lusth (M) 

Per Eriksson (C) 

Monica Samuelsson (KD) 

Mari Lindahl (L) 

Lennart Karlsson (_) 

Maria Hörnsten (S) 

Martina Jansson (S) 

Anders Berglund (S) 

Annki Stark (S) 

Jon Heinpalu (MP) 

Anders Gustafsson (SD) 

För kännedom 

 

Ersättare: 

Lars Carlborg (M) 

Eva Nilsson (M) 

Anders Wilander (M) 

Raymond Pettersson (C) 

Nils-Erik Emme(KD) 

Margareta Andersson (KD) 

Irene Oskarsson (KD) 

Jakob Olofsgård (L) 

Valendona Dobra (S) 

Fredrik Johansson (S) 

Henrik Tvarnö (S) 

Johan Starck (S) 

Kjell Ekelund (S) 

Eva Ekenberg (MP) 

Morgan Malmborg (_) 

 

Tjänstemän: 

Agneta Jansmyr, regiondirektör 

Elisabet Eriksson, T.f. regional 

utvecklingsdirektör 

Lars Johansson, utbildning- och 

kulturdirektör 

Lars Wallström, controller 

Linda Byman, nämndsekreterare 

 

 

Gruppledare: 

Malin Wengholm (M) 

Maria Frisk (KD) 

Rune Backlund (C) 

Jimmy Ekström (L) 

Carina Ödebrink (S) 

Sibylla Jämting (MP) 

Mikael Ekvall (V) 

Samuel Godrén (SD) 

 



Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet, 2017-12-13

Ärendetyp Ärenderubrik
Protokoll  Regionstyrelsen 2017-10-24 § 191, Rapport ekonomisk redovisning ANA

Motioner

Inkomna handlingar

Utgående skrivelser

Övrigt

Regeringsbeslut

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 2017-12-13
Ärendetyp Ärenderubrik Diarienummer Beslutsdatum Beslutsdelegat
ANA 4.1.3 Remissyttrande-Regional utvecklingsstrategi för 

Kalmar län 2030
RJL 2017/2585 2017-11-13 Elisabet Eriksson

ANA 4.2.1 Kontrakt Calle Norlén Rättigheter översättning On the 
Town

RJL 2017/2648 2017-11-22 Per-Ola Nilsson

ANA 4.2.1 Filip Ejmunds musiker Les Miserablés RJL 2016/1080 2017-11-27 Per-Ola Nilsson
ANA 4.2.1 Avtal med Anton Lasine - konsertmästare RJL 2016/1058 2017-11-28 Per-Ola Nilsson
ANA 4.4.1 Tillfälligt avstängd från studier vid Sörängens 

folkhögskola
RJL 2017/3190 2017-11-14 Henrik Bjarnbäck

ANA 4.2.1 Dirigent Jonas Nydesjö RJL 2017/713
RJL 2017/1539
RJL 2017/2027

2017-12-01 Per-Ola Nilsson

ANA 4.5.3 Ansökan om servicebidrag, Brandstorp Lanthandel och 
Café

RJL2017/3347 2017-12-04 Elisabet Eriksson

RJL 2017/104
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Id 
 

I/U/K Beskrivning 
 

Ansvarig 
 

Datum 
 

 Avsändare/Mottagare 
 

Avdelning 
 

Ärendenummer  Ärendemening 
 

Dokumenttyp 

2017.12957 I Remissversion - Socialstyrelsens föreskrifter om 
belopp för vård av utskrivningsklara patienter 

Lena Strand 

2017-11-29  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2017/3360  Remiss - Belopp för vård av utskrivningsklara 
patienter 

REMISS 

2017.12686 I Betänkandet - DS 2017-56 Bastjänstgöring för 
läkare. 

Lena Strand 

2017-11-22  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/3280  Remiss - DS 2017-56 Bastjänstgöring för läkare REMISS 

2017.12681 I Betänkandet - SOU 2017-87 Finansiering, 
subvention och prissättning av läkemedel – en 
balansakt. 

Lena Lindgren 

2017-11-22  Socialdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/3279  Remiss - Delbetänkande SOU 2017-87 
Finansiering, subvention och prissättning av 
läkemedel – en balansakt.  

REMISS 

2017.12557 I En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet 
SOU 2017-73 

Linda Byman 

2017-11-20  Näringsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/3244  Remiss En gemensam bild av 
bostadsbyggnadsbehovet SOU 2017-73 
 

REMISS 

2017.12399 I Nationella riktlinjer för prevention och 
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor Stöd 
för styrning och ledning 

Lena Lindgren 

2017-11-14  Socialstyrelsen Regionens åtagande 

RJL 2017/3188  Remiss - Nationella riktlinjer för prevention och 
behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 

REMISS 

2017.12356 I Kompletterande promemoria till betänkandet 
Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål (SOU 2017-50) 

Lena Strand 

2017-11-13  Utbildningsdepartementet Regionens åtagande 

RJL 2017/3179  Remiss - Kompletterande promemoria till 
betänkandet Personuppgiftsbehandling för 
forskningsändamål (SOU 2017:50) 

REMISS 

2017.11931 I Detaljplan för Nordinomr, Smålandsstenar Karin Henriksson 

2017-11-01  Gislaveds kommun Länstrafiken 

RJL 2017/1916  Planbeskrivning Nordinområdet samråd daterad 
24 april 2017 

REMISS 
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Plats: Regionens hus sal B

§151 Ansökan om särskild variant av 
gymnasieutbildning
Diarienummer: RJL 2017/2937

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. Godkänna att gå vidare med ansökan till skolverket för 
förnyelse av beslut att bedriva särskild variant av 
gymnasieutbildning (Maskinmekaniker).

2. Godkänna att vid ett beviljande av ansökan fortsätta 
bedriva denna särskilda variant av gymnasieutbildning vid 
Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Sammanfattning 
Ansökan till skolverket om att fortsätta bedriva tidigare beviljad 
särskild variant av gymnasieutbildning vid Stora

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
 Information från skolverket daterad 2017-10-19

Beslutet skickas till 
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-10-20 RJL 2017/2937

Utbildning och Kultur
Ulrik Svensson

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Ansökan om förlängning av beslut att 
bedriva särskild variant av 
gymnasieutbildning
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. Godkänner att gå vidare med ansökan till skolverket för förnyelse av 
beslut att bedriva särskild variant av gymnasieutbildning 
(Maskinmekaniker).

2. Godkänner att vid ett beviljande av ansökan fortsätta bedriva denna 
särskilda variant av gymnasieutbildning vid Stora Segerstad 
Naturbrukscentrum.

Sammanfattning
Ansökan till skolverket om att fortsätta bedriva tidigare beviljad särskild variant 
av gymnasieutbildning vid Stora Segerstad Naturbrukscentrum.

Information i ärendet
Stora Segerstad Naturbrukscentrum ansökte om och beviljades att bedriva särskild 
variant av gymnasieutbildning (maskinmekaniker) med start höstterminen 2015. 
Beslutet gäller för fyra antagningsomgångar dvs. tom. hösten 2018. Ansökan om 
förlängning av detta beslut dvs. för ytterligare fyra antagningsomgångar from. 
hösten 2019, skall vara skolverket tillhanda senast 31 januari 2018.

Denna särskilda variant av gymnasieutbildning som nu bedrivs vid Stora 
Segerstad Naturbrukscentrum initierades med utgångspunkt från 
arbetsmarknadens behov jämte skolans utbildningsinriktning, resurser och 
prioriterade kompetensområden. Den har inriktningen maskinmekaniker primärt 
mot större lantbruks- och skogsmaskiner. Utbildningen är nu inne på tredje året 
sedan start vilket innebär att alla tre årskurserna är igång. Antagningen har varit 
stigande under dessa tre år och det är nu totalt 30 elever under utbildning. Det kan 
konstateras att skolans förutsättningar att bedriva denna utbildning är synnerligen 
goda. Synergierna med skoljordbruket och skolskogsbruket med de maskiner och 
utrustning som används där skapar fantastiska möjligheter för praktisk tillämpning 
och verkliga övningsobjekt. Näringen bekräftar samtidigt att behovet av dessa 
kompetenser och intresset för utbildningen som sådan, snarare har ökat ytterligare 
sedan start.
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/2937

Beslutsunderlag
 Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-20
 Information från skolverket daterad 2017-10-19

Beslut skickas till
Stora Segerstad Naturbrukscentrum

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Verksamhetsområdesdirektör 
Utbildning och Kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Plats: Regionens hus sal B

§152 Ny inriktning estetkurs Sörängens folkhögskola
Diarienummer: RJL 2017/3126

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna att Sörängens folkhögskola ersätter Estetlinjen 
med Bild och berättande. 

Sammanfattning 
Ny särskild kurs som ersätter befintlig Estetlinje. Sörängens 
folkhögskola avser att ersätta Estetlinjen med en ny utbildning, 
Bilderboksskolan. Kursen vänder sig till dem som vill utveckla 
sin förmåga att berätta i ord och bild med främst bok som format.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2017-11-09 RJL 2017/3126

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Ny särskild kurs som ersätter befintlig 
Estetlinje vid Sörängens folkhögskola
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner att Sörängens folkhögskola ersätter Estetlinjen med Bild och 
berättande. 

Sammanfattning
Ny särskild kurs som ersätter befintlig Estetlinje. Sörängens folkhögskola avser 
att ersätta Estetlinjen med en ny utbildning, Bilderboksskolan. Kursen vänder sig 
till dem som vill utveckla sin förmåga att berätta i ord och bild med främst bok 
som format.

Information i ärendet
Med vikande intresse och sök till den grundläggande och breda Estetlinjen så har 
en omvärldsanalys genomförts av kursansvarig på Estetlinjen. Genom olika 
studiebesök och samtal med bland annat HDK (Högskolan för design och 
konsthantverk) i Göteborg ser vi att en ny inriktning som Bilderboksskolan skulle 
passa bra på Sörängens folkhögskola. Utbildningen passar väl in med skolans 
kulturprofil och med övriga befintliga kurser. Vi kan se synergieffekter och bättre 
utnyttjande av befintliga ekonomiska och personella resurser, då det finns 
beröringspunkter med främst Författarlinjen, Animationslinjen och Fotolinjen. 

Det finns i dagsläget inte någon annan liknande folkhögskolekurs och intresset för 
utbildningen Bilderboksskolan på HDK är betydligt större än antalet 
utbildningsplatser. I dialog med HDK finns även ett intresse från deras sida att 
samarbeta, bland annat med gästlärare, vilket vi ser som mycket positivt. Det 
stärker vår utbildning att ha en koppling till HDK som bedriver utbildning på en 
högre akademisk nivå.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09

Beslut skickas till
Sörängens folkhögskola
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/3126

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson 
Utbildning och kulturdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Plats: Regionens hus sal B

§148 Kulturbidrag 2018
Diarienummer: RJL 2017/3003

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

1. bevilja 7 924 000 kronor i verksamhetsbidrag till 
organisationer enligt redovisad sammanställning

2. bevilja 2 115 000 kronor i utvecklingsbidrag för projekt 
enligt redovisad sammanställning, varav 350 000 kronor 
till tidigare beslutade utvecklingsbidrag

3. avsätta 700 000 kronor till arrangörsbidrag
4. avsätta 100 000 kronor till kultur- och arbetsstipendier
5. avsätta 200 000 kronor till fristäder 
6. avsätta 250 000 kronor till kultursamverkansmodellen 

samt kulturting.

Sammanfattning 
Nämndens budget för 2018 innehåller ett anslag på 11,3 miljoner 
kronor för bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att 
utifrån den regionala kulturplanens mål och inriktningar ge stöd 
till organisationer, sammanslutningar och enskilda. Bidrag kan 
ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och 
arbetsstipendier samt aktiviteter som följer av kulturplanens 
utveckling och implementering finansieras.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-08
 Ansökningar utvecklingsbidrag RJL 2017/3004
 Ansökningar verksamhetsbidrag RJL 2017/3003
 Regional kulturplan 2018-2020

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(8)

2017-11-08 RJL 2017/3003

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Kulturbidrag 2018
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

1. beviljar 7 924 000 kronor i verksamhetsbidrag till organisationer enligt 
redovisad sammanställning

2. beviljar 2 115 000 kronor i utvecklingsbidrag för projekt enligt redovisad 
sammanställning, varav 350 000 kronor till tidigare beslutade 
utvecklingsbidrag

3. avsätter 700 000 kronor till arrangörsbidrag
4. avsätter 100 000 kronor till kultur- och arbetsstipendier
5. avsätter 200 000 kronor till fristäder 
6. avsätter 250 000 kronor till kultursamverkansmodellen samt kulturting.

Sammanfattning
Nämndens budget för 2018 innehåller ett anslag på 11,3 miljoner kronor för 
bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala 
kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar 
och enskilda. Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. Ur ramen ska även regionens kultur- och arbetsstipendier samt 
aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och implementering finansieras.

Information i ärendet
Bidrag kan utgå till inom länet verksamma organisationer, sammanslutningar och 
enskilda som driver verksamhet inom kulturområdet utifrån kulturplanens mål och 
inriktningar. Stöd kan ges i tre olika former enligt policy och riktlinjer för 
bidragsgivning beslutad av regionfullmäktige 2016-09-27 § 93:

 verksamhetsbidrag

 arrangörsbidrag 

 utvecklingsbidrag 

Verksamhetsbidrag 
Region Jönköpings län ger verksamhetsbidrag till kulturorganisationer i 
Jönköpings län. Organisationen ska bedriva permanent verksamhet och ha sin 
huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet. Verksamheten ska vara viktig för 
regionens kulturpolitiska infrastruktur. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(8)

RJL 2017/3003

För att vara aktuell för verksamhetsbidrag ska organisationen:
 vara en juridisk person verksam i Jönköpings län
 ha sin huvudsakliga verksamhet inom kulturområdet, exempelvis dans, 

musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, 
museum och kulturarv

 stödja den regionala kulturplanens mål och kulturpolitiska prioriteringar
 ha regional betydelse genom att bidra till länets kulturutveckling och 

attraktionskraft
 samarbeta och samverka med andra aktörer.

Storleken på verksamhetsbidraget beror på verksamhetens omfattning samt hur 
väl den stödjer den regionala kulturplanens mål och inriktning.

Organisation 2017 Sökt 2018 Förslag 
2018

Jönköpings läns folkrörelsearkiv 2 004 000 2 034 060 2 004 000
Stiftelsen Museum Vandalrum 2 000 000 2 500 000 2 000 000
Riksteatern Jönköpings län 832 000 832 000 832 000
Teateri 976 000 1 074 000 976 000
ShareMusic & Performing Arts 617 000 800 000 617 000
Smålands Konstarkiv 550 000 493 000 506 000
Jönköping läns Hembygdsförbund 93 000 170 000 93 000
Sydöstra Folkets hus och Parkregion 71 000 86 000 71 000
Jönköpings läns arkivförbund 50 000 50 000 50 000
Jönköpings läns Hemslöjdsförbund 42 000 50 000 42 000
Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt 37 000 38 000 37 000
Jönköpings läns konstförening 24 000 25 000 24 000
Sveriges Konstföreningar distrikt Jkpg 22 000 25 000 22 000
Skådebanan i Jönköpings län 0 400 000 250 000
Kultivera 0 950 000 400 000
Huskvarna Folkets Park 0 200 000 0
Föreningen Norden 
Jönköpingsdistriktet 0 9000 0
Populär Poesi 0 100 000 0
Min(i)opera 0 298 800 0
Summa 7 318 000 10 134 860 7 924 000

Kommentarer verksamhetsbidrag
Skådebanan i Jönköpings län
Skådebanan i Jönköpings län verkar för att göra konst och kultur tillgänglig för alla. 
Organisationen består av ett tiotal medlemsorganisationer i länet och har varit aktiv 
sedan 2008.  Skådebanan i Jönköpings län är en del av den nationella 
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(8)

RJL 2017/3003

Riksskådebanan och får stöd från Kulturrådet. 
Kultivera
Kultivera har sitt säte i Tranås och arbetar via sin residensverksamhet med 
professionella konstnärer från olika delar av världen inom främst samtidskonst, 
dans, och litteratur. Kultivera har tidigare beviljats utvecklingsbidrag för att 
utveckla verksamheten.
Huskvarna Folkets Park bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag 
enligt bidragspolicyn.
Populär Poesi bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag enligt 
bidragspolicyn.
Min(i)opera bedöms inte uppfylla kriterier för verksamhetsbidrag enligt 
bidragspolicyn.
Föreningen Norden Jönköpingsdistriktet bedöms inte uppfylla kriterier för 
verksamhetsbidrag enligt bidragspolicyn.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Regionens verksamheter kan söka utvecklingsbidrag som medfinansiering till 
projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande. 
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Tidigare inriktningsbeslut, med utbetalning efter redovisning och ny ansökan 
för 2018
Projekt Förslag 

belopp
Scenkonstklubb, Riksteatern Jönköpings län 100 000
Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga 
processer, Kultur och utveckling

150 000

KB ART - AN INTERNATIONAL PLATFORM 
FOR CONTEMPORARY ART, Kulturakademin i 
Mariannelund

100 000

Summa 350 000

Ansökningar som föreslås beviljas
Projekt Sökt 

belopp 
2018

Förslag 
belopp

Hemslöjd Humaniora 500 000 400 000
SmåBUS, internationell barnboksfestival 204 000 100 000
Österängens konsthall 425 000 350 000
Scenkonst och Integration - för och med barn, unga 
och äldre

1 000 000 500 000

SmåLit 200 000 175 000
Scenkonst Jönköping 200 000 75 000
Låt mig finnas 90 000 90 000
Petra och Peter 60 000 50 000
Nordisk saga 100 000 25 000
Summa 2 779 000 1 765 000

Ansökningar som föreslås få avslag
Projekt Sökt 

belopp 
2018

Förslag 
belopp

Soffopera fas 2 - regional utveckling 100 000 0
Min(i)opera - vidareutveckling av en ny form av 
barnopera

298 800 0

Öppna svenska mästerskapen i Poetry Slam SM 
2018

150 000 0

Internationell Poesifestival 50 000 0
Aneby visfestival 150 000 0
Kulturarv - ett kulturprojekt med sikte på 
förändring!

190 000 0

Ensamma vi 75 000 0
De tre bröderna och Jimi 5800 0
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Sagan om Småland 240 000 0
In front of the camera 150 000 0
So many layers of colors become a deep purple heart 80 000 0
Industrihistoria i Gislaved-Gnosjö 65 000 0
Summa 1 554 600 0

Projekt som föreslås beviljas
Hemslöjd Humaniora, Kultur och utveckling, Hemslöjd
Konst/bildningsområde: hemslöjd.
Projektet är ett främjandeprojekt för handgjort skapande i förhållande till 
mänskliga perspektiv. Med ett tvärdisciplinärt och bildande perspektiv ska 
hemslöjd lyftas in i olika fält och fördjupa samt bredda synen på det handgjorda 
skapandet. I samverkan med lokala och nationella aktörer ska ett antal aktiviteter 
och händelser arrangeras och produceras, med varierande utförandeform utifrån 
vilken frågeställning som lyfts. Exempel kan vara seminarier, poddradio, 
kortfilmer m.m. 

Projektet är treårigt och har tidigare fått utvecklingsbidrag för år 1. Projektet 
föreslås beviljas för 2018-2019 med årlig ansökan.
 
SmåBUS, internationell barnboksfestival, Barn- och Ungdomslitteratur 
Småland
Konst/bildningsområde: bildning, litteratur, museum/kulturarv.
Projektet avser en internationell barnboksfestival i Vetlanda i september 2018, 
med visionen att på sikt anordna festivalen vartannat år. Festivalen syftar till att 
kunna skapa en kulturell miljö för barnboksförfattare, illustratörer och 
barnboksförlag. Projektet kommer även anordna skolbesök och föreläsningar för 
barn och unga. 

Projektet har tidigare fått utvecklingsbidrag för år 1. 

Österängens konsthall, Österängens konsthall
Konst/bildningsområde: bild och form, bildning.
Projektets syfte är att vidga betydelsen av vad en konsthall och utforska vad en 
konsthall kan vara, genom att inkludera konstnärliga processer som en betydande 
del i konsthallens uppgifter och verksamheter. Projektet innefattar workshops, 
utställningar, uppsökande verksamhet samt tvärkonstnärliga samarbeten.

Projektet har tidigare fått utvecklingsbidrag för år 1 och 2. 
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Scenkonst och Integration - för och med barn, unga och äldre, JONK! 
Scenkonst
Konst/bildningsområde: bildning, dans, musik, teater.
Projektets syfte är att arbeta med scenkonst som verktyg för integration, både ur 
publiksynpunkt, konstnärligt skapande och deltagande. Projektet vill skapa en 
plattform som bland annat främjar möten mellan språk och kulturer. Projektet 
skapar och presenterar scenkonst med hjälp av internationella och interkulturella 
artister och samverkanspartners. 

Projektet föreslås beviljas för 2018-2019 med årlig ansökan.

Scenkonst Jönköping, Scenkonst Jönköping
Konst/bildningsområde: bildning, dans, musik, teater.
Projektets syfte är att främja all professionell scenkonst i länet samt främja ökat 
deltagande i kulturlivet. Projektet vill skapa en gemensam plattform för länets 
scenkonstaktörer och bland annat genomföra kartläggningar samt arrangera 
diskussionstillfällen. 

Projektet är treårigt och föreslås beviljas 2018-2020 med årlig ansökan.

Låt mig finnas, Charlotta Miller
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd, film.
Filmen är ett relationsdrama som riktar sig till ungdomar och vuxna. Filmen 
kretsar kring 16-åriga Hedvig, hennes konstnärskap och relationer till sin familj 
och andra vuxna.

Petra och Peter, FLICKFILM GbR
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd, film.
Filmen är en dokumentär som kretsar kring frågor om adoption, missbruk och 
familjerelationer. Filmen följer syskonen Petra och Peter som har växt upp i 
Tranås och som vuxna kämpar med frågor om identitet och längtan efter ett bättre 
liv. 

Nordisk saga, Film och foto förening
Konst/bildningsområde: manus- och förproduktionsstöd, film.
Filmen är en kortfilm som utspelar sig i 1890-talets Småland och kretsar bland 
annat kring folktro i bondesamhället. 

Arrangörsbidrag
För beslut om arrangörsbidrag föreslås 700 000 kronor avsättas. 300 000 kronor 
föreslås fördelas till lokala riksteaterföreningar via Riksteatern Jönköpings län. 
Fördelningen ska ske i enlighet med kriterier för arrangörsbidrag och redovisas till 
Region Jönköpings län. Resterande 400 000 kronor fördelas och prioriteras av 
Region Jönköpings län/Utbildning och kultur.
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Arrangörsbidrag 2017 2018
Arrangörsbidrag 1 000 000 700 000

Summa 1 000 000 700 000

Kulturplanens implementering och utveckling
Ur utgiftsramen för kulturbidrag ska även regionens kultur- och arbetsstipendier 
samt aktiviteter som följer av kulturplanens utveckling och implementering 
finansieras. 

Kulturplanens implementering och utveckling  

Fristäder 300 000 200 000
Stipendier 110 000 100 000
Kulturting  100 000 100 000
Samverkansmodell inkl. Kulturdatabasen 250 000 150 000
Crowdfunding 65 000 0
Summa 825 000 550 000

Avstämning utgiftsram
  Belopp
Nämndens anvisade utgiftsram 11 293 000
Förslag till beslut -11 289 000
Återstår att disponera 4 000

2018 års budget innehåller en omdisponering om 650 000 kronor till Smålands 
Musik och Teater, ”Spirapeng”, samt 250 000 kronor till Jönköpings läns 
museum. Ramen för regionala kulturbidrag har därmed sänkts med 900 000 
kronor till 2018. 
Vid eventuellt utökat statsbidrag för 2018 (besked från Kulturrådet i 
januari/februari) föreslås en del av detta användas till utvecklingsbidrag med 
ansökan våren 2018. För att i högre grad möta prioriteringar och målsättningar 
från den regionala kulturplanen 2018-2020 bör dessa även kunna sökas för 
produktioner. I den regionala kulturplanen lyfts bland annat prioriteringarna 
villkor för konstnärligt skapande och fokus på barn och ungas kultur, samt 
fokusområdena det fria professionella kulturlivet samt civilsamhället och det 
ideella kulturlivet.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-08
 Ansökningar utvecklingsbidrag RJL 2017/3004
 Ansökningar verksamhetsbidrag RJL 2017/3003
 Regional kulturplan 2018-2020

Beslut 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 §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Plats: Regionens hus sal B

§153 Omfördelning av ej utnyttjade arrangörs-
bidragsmedel 2017
Diarienummer: RJL 20116/3914

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 godkänna omfördelning av 175 000 kr till Jönköpings läns 
museum.

Sammanfattning 
Överskott från arrangörsbidrag 2017 föreslås omfördelas till 
Jönköpings läns museum.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-14

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2017-11-14 RJL 2016/3914

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Omfördelning av ej utnyttjade medel för 
arrangörsbidrag 2017
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 godkänner omfördelning av 175 000 kr till Jönköpings läns museum.

Sammanfattning
Överskott från arrangörsbidrag 2017 föreslås omfördelas till Jönköpings läns 
museum.

Information i ärendet
Nämndens budget för 2017 innehåller ett anslag på 10,7 miljoner kronor för 
bidrag inom kulturområdet. Anslagets ändamål är att utifrån den regionala 
kulturplanens mål och inriktningar ge stöd till organisationer, sammanslutningar 
och enskilda. Bidrag kan ges i form av verksamhetsbidrag, arrangörsbidrag och 
utvecklingsbidrag. 

Av det totala anslaget uppgår den del som avsatts för arrangörsbidrag till 
1 000 000 kronor, enligt beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 2016-12-13, §160.

Överskottet från 2017 års arrangörsbidrag, 175 000 kr, föreslås omfördelas till 
Jönköpings läns museum. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-14

Beslut skickas till
Utbildning och kultur

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Lars Johansson
Direktör utbildning och kultur
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Plats: Regionens hus sal B

§154 Ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram, förlängningsbeslut
Diarienummer: RJL 2015/225

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Bevilja projektet, ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram med total projekttid 2015-04-01—
2018-12-31, för de avslutande två åren regionala 
projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 med 2 925 000 kr, 
fördelat över åren 2017 med 1 675 000 kr och 2018 med 
1 250 000 kr. 

Sammanfattning 
Nämnden fattade 2015-04-15 beslut om medfinansiering av åren 
2015-2016 i föreliggande forskningsprogram, för resterande tid 
krävdes ny ansökan. Beslutet nu avser den kvarvarande tiden tom 
2018 och överensstämmer med den budget som låg till grund för 
beslutet 2015. Projektet följer projektplanen och löper i övrigt väl.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09
 Förlängningsansökan inkl. lägesrapport

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 §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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2017-11-09 RJL 2015/224

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Ett regionalt näringslivsinriktat 
forskningsprogram (2015-2018), 
förlängningsbeslut
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Beviljar projektet, ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram med 
total projekttid 2015-04-01—2018-12-31, för de avslutande två åren 
regionala projektmedel ur det statliga anslaget 1:1 med 2 925 000 kr, 
fördelat över åren 2017 med 1 675 000 kr och 2018 med 1 250 000 kr. 

Sammanfattning
Nämnden fattade 2015-04-15 beslut om medfinansiering av åren 2015-2016 i 
föreliggande forskningsprogram, för resterande tid krävdes ny ansökan. Beslutet 
nu avser den kvarvarande tiden tom 2018 och överensstämmer med den budget 
som låg till grund för beslutet 2015. Projektet följer projektplanen och löper i 
övrigt väl.

Information i ärendet
Med en förstudie som grund inleddes år 2014 ett samarbete med högskolan i syfte 
att inrätta en regional forskningsfond för forskningsprojekt som sker i samverkan 
med näringslivet i regionen. Redan då var avsikten att detta skulle utgöra en 
förberedelsefas för att senare söka medel hos Kunskaps- och Kompetensstiftelsen 
(KK-stiftelsen) för en 10-årig finansiering på mellan 300-500 mnkr därifrån till en 
s.k. ”KK-miljö” inom området ”kunskapsintensiv produktframtagning”. 
Forskningsmiljön ”SPARK” med stöd av KK-stiftelsen förverkligades och 
invigdes under våren 2017.

Varje enskilt forskningsprojekt som stöds i det regionala forskningsprogrammet 
föregås av en omfattande extern kvalitetsgranskning och minst ett SME-företag 
(små- och medelstora företag) från länet måste delta. Forskningsprogrammet 
vänder sig till alla fyra fackhögskolorna, och deras olika profiler har också via 
forskningsprojekten kunnat kombineras på ett för alla parter positivt sätt.

Uppbyggnaden av forskningsprogrammet sker via tre separata omgångar med 
olika startår, vardera medfinansierade med 5 mnkr från Regionen och lika mycket 
från högskolan. Till detta förväntas deltagande företag lägga minst lika mycket i 
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tid (10 mnkr), dvs. total omslutning på minst 20 mnkr. Varje omgång av 
forskningsprogrammet löper under ca.4 år, varav 3 år utgör genomförandetid för 
de forskningsprojekt som beviljats. Föreliggande beslut avser den kvarvarande 
utlovade medfinansieringen från Regionen till det andra av totalt tre 
forskningsprogrammen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-09
 Förlängningsansökan inkl. lägesrapport

Beslut skickas till
Jönköping University

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Elisabet Eriksson 
T.f. Regional utvecklingsdirektör
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Plats: Regionens hus sal B

§155 Strategi och handlingsprogram för utveckling 
av trärelaterade industri
Diarienummer: RJL 2017/3177

Beslut 
Presidiet föreslår nämnden

 Godkänna föreliggande handlingsprogram för Träregion 
Småland.

Sammanfattning 
Sedan 2012 har smålandslänen inom ramen för en antagen 
långsiktig strategi till år 2020, via fleråriga handlingsprogram 
arbetat för att medverka till utveckling av den för landskapet så 
betydelsefulla trärelaterade näringen. Föreliggande 
handlingsprogram för åren 2018-2020 som är det tredje i 
ordningen, förordar bl.a. en samordning med skogsstrategin för 
Småland som är under behandling i Regionen Jönköpings län. 
Den i handlingsprogrammet indikerade budgeten är därför att se 
som indikativ i avvaktan på att formerna för samordning mellan 
de båda strategierna fastslagits.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-13
 Tänk trä för ett hållbart Småland – 

Strategi/handlingsprogram 2018-2020

Beslutet skickas till 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet §§ 145-157
Tid: 2017-11-29  kl. 09.00-12.10

Linda Byman

Justeras

Malin Olsson

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet

Strategi och handlingsprogram för 
utveckling av trärelaterade industri
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

 Godkänner föreliggande handlingsprogram för Träregion Småland.

Sammanfattning
Sedan 2012 har smålandslänen inom ramen för en antagen långsiktig strategi till 
år 2020, via fleråriga handlingsprogram arbetat för att medverka till utveckling av 
den för landskapet så betydelsefulla trärelaterade näringen. Föreliggande 
handlingsprogram för åren 2018-2020 som är det tredje i ordningen, förordar bl.a. 
en samordning med skogsstrategin för Småland som är under behandling i 
Regionen Jönköpings län. Den i handlingsprogrammet indikerade budgeten är 
därför att se som indikativ i avvaktan på att formerna för samordning mellan de 
båda strategierna fastslagits.

Information i ärendet
I samband med den senaste lågkonjunkturen (2008/2009), inleddes samtal mellan 
smålandslänen i syfte att gemensamt kraftsamla kring den trärelaterade sektorn. 
Efter ett omfattande förarbete antogs under sommaren 2011 en gemensam 
strategi, ”Träregion Småland”. Kopplat till strategin antogs fleråriga 
handlingsprogram. Det första för perioden 2012-2014, antogs vid samma tillfälle. 
Därefter har ett andra handlingsprogram för perioden 2015-2017 antagits och 
bekräftats av Region Jönköpings län i ärende RJL 2015/212.

Trästrategin, kan sägas ta sin utgångspunkt från sågverksledet och framåt i 
förädlingskedjan. Efter att innovationsmilön Smart Housing Småland (SHS) 
etablerades har dessutom arbetet mot trähusbranschen tonats ner i trästrategin 
eftersom dessa frågor därefter främst hanteras inom SHS.
Under innevarande handlingsprogram har ett arbete med en småländsk 
skogsstrategi inletts. Denna hanterar främst frågor som ligger innan sågverksledet, 
men det finns ändå stor anledning till att behandla strategierna tillsammans, vilket 
också skett i framväxten av resp. strategi/handlingsprogram.

Träregion Småland föreslår bl.a. som följd härav i sitt handlingsprogram för åren 
2018-2020 en gemensam samordningsfunktion och finansiering. Dessutom 
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förordas rent allmänt en bantning av budgeten jämfört med föregående 
handlingsprogram. Detta bygger på vunna erfarenheter samt att man fortsatt 
förorda att projektfinansiering för trärelaterade utvecklingsprojekt ska hanteras 
likartat som övrig projektverksamhet samt att man bl.a. även lägger ett större 
ansvar på berörda aktörer och regionalt utvecklingsansvariga att säkerställa 
fortsatt aktivt arbete för näringen.

Eftersom formerna för operativ samordning med skogsstrategin av naturliga skäl 
ännu inte är fastlagda är den i bifogat handlingsprogram angivna budgeten att se 
som indikativ och inte föremål för beslut i nuläget. De ekonomiska ramarna och 
fördelningen kan fastställas först när förslag om samordnat genomförande 
föreligger, vilket förväntas ske under våren 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-13
 Tänk trä för ett hållbart Småland – Strategi/handlingsprogram 2018-2020

Beslut skickas till
Regionförbundet i Kalmar län
Region Kronoberg
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Elisabet Eriksson 
T.f. Regional utvecklingsdirektör
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Utkast 2.3 2017-11-13

Tänk trä för ett hållbart Småland!

Strategi och handlingsprogram för utveckling av 
den trärelaterade industrin i Småland 2018-2020
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Inledning
De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna i Småland antog 2011 en regional strategi för hur 
offentliga aktörer ska arbeta med utveckling av och stöd till den trärelaterade industrin i Småland. 
De viktigaste utgångspunkterna var att samordna, förstärka och gemensamt prioritera insatser samt 
synliggöra den trärelaterade industrin nationellt och internationellt. Under våren 2012 antog samma 
aktörer ett förslag till handlingsprogram för åren 2012-2014 utifrån strategin och under 2014 antogs 
nästa handlingsprogram för åren 2015-2017.

Detta förslag till reviderat strategidokument är utarbetad i dialog med parter från programinsatserna 
2015-2017. Inför branschprogrammet tredje etapp 2018-2020 genomfördes en 
konkurrenskraftsanalys och en workshop med ett 15-tal deltagare från privat/offentliga aktörer som 
tillsammans med styrgruppen diskuterade prioriteringar av insatser.

En ny faktor är Regional Skogsstrategi Småland, där flera insatsområden och mål sammanfaller med 
trästrategins. Föreliggande handlingsplan har utformats för att möjliggöra långtgående samordning 
av ledning, administration och rollfördelning för respektive strategi. 

 Trä är förnyelsebart och lagrar koldioxid under användning
 Träförädling är energieffektivt
 Skogs- och träindustrin är Sveriges viktigaste näringsgren
 Småland är Sveriges mesta träregion
 Småland svarar för 1/3 av den totala sysselsättningen och 

förädlingsvärdet i Sveriges träindustri

Styrgruppen föreslår att föreliggande dokument tas upp till beslut inom respektive organisation 
under hösten 2017:

 Den reviderade strategin och handlingsprogrammet för 2018-2020 med fem 
prioriterade insatsområden.

 Budgetförslag som anger inriktningsbeslut att finansiera insatserna under 
kommande tre åren.

 Förslag till samordning av genomförandefasen med Regional Skogsstrategi Småland 
i form av gemensam samordningsfunktion och finansiering. 

 Ombildning av styrgruppen och upprättandet av referensgrupper med intressenter 
och representanter för både trä- och skogssektorn. 

 Styrgruppen förordar en fortsatt strävan att förstärka attityden att ”tänka trä” i 
Smålandslänens regioner, regionförbund, länsstyrelser och kommuner.
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Strategi 

1. Avgränsning 
Strategin omfattar de delar av näringen som finns i värdekedjan ”från sågverk och framåt”, dvs. 
skogs/massaindustrin ingår inte. Följaktligen riktar sig insatserna till sågverk, trähusproducenter, 
snickerier, möbelproducenter och inredningsföretag. Strategins fokus på små och medelstora företag 
gör denna avgränsning naturlig. 

I etapp två nedprioriterades området träbyggande då den första programperiodens insatser 
resulterat i etableringen av Smart Housing Småland (SHS). En regional kraftsamling delfinansierat av 
Vinnovas program Vinnväxt, för att under 10 år utveckla en ledande innovationsmiljö för industriellt 
byggande med trä och intelligenta glasprodukter. SHS har sedan starten 2013 utvecklats positivt och 
mobiliserar en växande antal företag och kommuner i utvecklingsprojekt som mångdubblat volymen 
nationella utvecklingsmedel som nyttiggörs småländsk träindustri. 

Under den tredje etappen införs ytterligare en förändring mot tidigare handlingsprogram då den 
totala tillgängliga budgeten för Träprogrammet fas 3 minskas. Detta innebär att tillgängliga 
projektmedel för öronmärkta insatser tas bort och arbetet framåt inriktas på att samordnat med 
Regional Skogsstrategi Småland säkerställa branschföretagens tillgång till innovations- och 
affärsutvecklingsstöd från regionens generella stödstrukturer. Förändringen har sin förklaring i ett 
minskat söktryck och efterfrågan på projektmedel inom Träprogrammet varför regionerna har för 
avsikt att hantera projektinitiativ inom sin ordinarie verksamhet istället för att inte låsa upp medel 
som sedan inte utnyttjas. 

Samordning med Regional Skogsstrategi Småland 
Flera regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har gemensamt tagit fram en 
strategi och en handlingsplan för utveckling av den Småländska skogens olika värden.

Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där 
fler av skogens värden nyttiggörs på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands 
utveckling och synliggöra skogens värden idag och i framtiden. 

Den regionala skogsstrategin ska leda till förbättringar när det gäller ekonomi, sysselsättning, miljö 
och klimat, jämställdhet och integration. Diskussioner och analys av nuläge, potentialer, problem och 
behov har gett sex förslag till strategier för att nå förbättringar inom de utpekade områdena. 
Utgångspunkten är det underlag som kom fram genom den SWOT-analys som genomfördes med 
inspel från ett stort antal av vår regions aktörer med koppling till skog vid det strategiska samtalet på 
Residenset i Växjö i februari 2016.

Skogsstrategin ska täcka in de delar av den skogsbaserade näringen som inte omfattas av 
Trästrategin. I det förslag som ska presenteras i november 2017 ingår flera delstrategier och 
åtgärdsförslag som tydligt sammanfaller med trästrategins, främst; 

1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen och stärk kompetensförsörjningen inom 
skogsbruk och skogsindustri 

2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden
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Utvecklingen i den träförädlande industrin 2010-2015 har 
analyserats utifrån faktiska bokslutsdata från varje 
företag. Analysverktyget Bisnode Simpler 
Näringslivsanalys mäter konkurrenskraft och tillväxt i 
företag, del av ett företag, i en kommun, region eller 
bransch. Tillväxt mäts som ökningen i förädlingsvärde, det 
vill säga omsättning minus inköp. Konkurrenskraft mäts 
genom att ställa kostnaden för personal och kapital mot 
det förädlingsvärde som produceras. Alla företag med 
arbetsställe i respektive valt geografiskt område ingår i 
analysmaterialet.

För att undvika dubbleringar och skapa synergier har samordnaren för Träregion Småland aktivt 
deltagit i utredningen och löpande haft avstämningar med skogstrategiutredaren, som i sin tur 
medverkat i utformandet av handlingsprogrammets tredje etapp. 

Trästrategins och skogsstrategiutredningens respektive styrgrupper har uttryckt förhoppningar om 
både en kommunikationsstrategisk och organisatoriskt samverkan mellan de två regionala 
strategierna. 

2. Övergripande bedömningar 

Den småländska träförädlande industrin 
har tillvaratagit de senaste årens starka 
byggkonjunktur för att öka den totala 
produktionen, sina förädlingsvärden och 
lönsamhet. Även sågverken som under 
många år visat svag lönsamhet rapporterar 
stark efterfrågan och rörelseresultat som 
är de bästa på decennier. Antalet anställda 
i träindustrin har minskat något, men kan 
ändå trots ökande automatisering 
definieras som stabil. 

Osäkerhet kring framtida kompetensförsörjning är hot och begränsningar som delas med övrig 
industri i Småland. Trots uthålligt hög efterfrågan på såväl yrkesarbetare och tjänstemän väljer få 
ungdomar gymnasiernas industriprogram. Följaktligen finns i dagsläget bara 6 kommunala 
gymnasieskolor i Småland som erbjuder yrkes eller hantverksprogram med träinriktning. Företagen 
tvingas därför att i stor utsträckning själva utbilda sin personal. 

Analysen visar att Småland idag har flest sysselsatta i den träförädlande industrin i Sverige följt av 
Västra Götaland. Totalt utgjordes träförädlande industrin i Småland 2015 av 610 företag med knappt 
14 000 anställda utav totalt 3 176 företag med 39 956 anställda i hela Sverige. Småland svarar för 
drygt 34 % av sysselsättningen i Svensk träindustri och 32 % av dess förädlingsvärden. Konkurrens-
kraften i de småländska företagen är god. 

Den träförädlande industrin i Småland har minskat i antal anställda med 2 % och med antal företag 
med 6 % under mätperioden. Sverige som helhet har minskat mer i antal anställda, men ökat i antal 
företag. Omsättningen och förädlingsvärdet har ökat under mätperioden liksom produktiviteten per 
anställd. I alla tre Smålandslänen har förädlingsvärdet ökat med 10-15 % och de flesta delbranscher 
visar god eller genomsnittlig lönsamhet.

De delbranscherna som skapar störst förädlingsvärde är Tillverkning av andra möbler, Tillverkning av 
monteringsfärdiga hus och Tillverkning av kontors-och butiksmöbler. Tillsammans svarade de för 43 
% av förädlingsvärdet i Småland 2015. Flest sysselsatta återfinns i delbranschen Sågning av trä.

Alla delbranscher utom Sågning av trä, Tillverkning av fanér och träbaserade skivor och Hyvling av trä 
har god eller genomsnittlig lönsamhet. Den svaga lönsamheten för Sågning av trä påverkas av Södra 
skogsägarnas ekonomiska förening. Hyvling av trä har något svag konkurrenskraft vilket påverkas av 
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två större bolag. För Tillverkning av fanér och träbaserade skivor är det en enda aktör som drar ned 
lönsamheten i delbranschen. Denna effekt kan dock vara bokföringsrelaterad. 

Då analysen inte sträcker sig längre än till 2015 har den inte fångat de sista årens kraftiga ökning i 
efterfrågan, investeringar och förädlingsvärde som den kraftiga byggkonjunkturen skapat. Dessa 
resultat läggs till analysen i november då bokslutsdata för 2016 blir tillgänglig. 

Aktuella utmaningar och frågeställningar
 Vilka företag och delbranscher står inför tuffast utmaningar?
 Sker samverkan med lärosätena på ett optimalt sätt?
 Kompetensutmaningen/kompetensbrist – var gör det mest ont?
 Automatiseringens effekt – hur påverkar den sysselsättningen?
 På vilket sätt samverkar de olika delbranscherna/leverantörsleden?
 Koppling träförädlande industrin och andra branscher
 Nyttja möjligheten att hitta kompetens hos ”nyanlända”.
 Utnyttjas möjligheten till export fullt ut?
 Hur utnyttja den i grund och botten goda lönsamheten till ytterligare investeringar?
 Utveckla eller förvalta – både och!

Materialet trä ligger helt rätt utifrån dagens miljö- och klimatdiskussion. Ett ökat användande av trä 
som byggmaterial, i inredningar och i möbeltillverkning stärker arbetet för ett biobaserat och hållbart 
samhälle samt stärker Sveriges och Smålands miljömässigt positiva profil i ett internationellt 
perspektiv. Ungdomar efterfrågar i allt högre utsträckning arbeten som associeras med ett hållbart 
samhälle En tydligare koppling mellan trä och hållbarhet ökar därför möjligheterna att väcka 
ungdomars intresse för att arbeta inom träområdet. 

Skog- och trä är fortsatt ett av Smålands styrkeområden och den trärelaterade industrin en central 
näring ur tillväxt- och sysselsättningssynpunkt. De Småländska träföretagen har goda 
tillväxtmöjligheter tack vare den uthålligt starka byggkonjunkturen. Även sågverksindustrin som 
tidigare haft svag lönsamhet rapporterar god efterfrågan och lönsamhet. 

För att tillvarata marknadsförutsättningarna och den en positiv utveckling av näringen behövs en 
fortsatt prioritering och kraftsamling från regionens offentliga aktörer. Det handlar om öka 
allmänhetens kunskap om näringens regionala betydelse och väcka intresse för att jobba inom 
sektorn. Att den samlade politiska ledningen för Småland tydligt manifesterar att man ”tänker trä” är 
en avgörande faktor i sammanhanget.

Den ekonomiska integrationen mellan olika nationer innebär att världens länder och företag knyts 
närmare varandra. Globaliseringen öppnar för ökad export, men innebär också ökade krav på inte 
minst de små och medelstora företagen. För att klara den ökade internationella konkurrensen 
behöver företagen öka omvärldsbevakningen, ta till sig ny kompetens, utveckla ledarskapet, 
effektivisera sin produktion samt förbättra sin marknads- och försäljningskompetens. En positiv 
effekt av att företag ökar sina internationella aktiviteter är att de också blir mer attraktiva 
arbetsgivare och därmed kan få en bättre kompetensförsörjning.
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Innovationer är en av förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. När innovationer används för lönsam 
produktion av varor och tjänster växer ekonomin. Vår förmåga att skapa innovationer - nya eller 
bättre tjänster, produkter och processer - är nödvändig för att vi ska kunna behålla vårt ekonomiska 
välstånd. Att omsätta en ny idé till en framgångsrik innovation kräver kompetens inom en rad olika 
områden. De flesta innovationer kommer därför till i samverkan mellan företag med olika specialist-
kompetens, konsulter, finansiärer, FoU-aktörer etc. För att en sådan samverkan ska komma till stånd 
måste det finnas ett väl fungerande innovationssystem (kombinationen av aktörer och länkar mellan 
dessa) med en tydlig rollfördelning. Det innebär att diskussionen om aktörernas roller och uppgifter 
bör hållas ständigt levande i det kommande arbetet. 

Som i flertalet industrigrenar är en stor andel av de som arbetar i den trärelaterade industrin 
svenskfödda män. Som ett led i arbetet att nå ökad jämställdhet och stimulera mångfald måste detta 
förhållande beaktas i kommande insatser och projekt. Viktigt är att ta fram och kommunicera 
kunskap och fakta, att bryta könsbundna studieval samt stödja och utveckla företagande och 
innovationer på lika villkor för könen och oavsett etniskt ursprung. Ett sådant angreppssätt bidrar till 
kompetensförsörjningen och till en bättre ekonomisk utveckling. Utbildningarna vid 
Linneuniversitetet har de senaste åren utmärkt sig med en bra fördelning mellan män och kvinnor. 
Särskilt de skogliga programmen medan det för ingenjörsutbildningen finns förbättringspotential. En 
satsning på specialutbildningar genom satsningen Skogskompetens Syd skulle kunna bidra till att fler 
kvinnor söker sig till branschen.  

Ska visionen nås kommer det att krävas att det påbörjade profileringsarbetet fortsätter. Visserligen 
har uppnådda resultat börjat etablera begreppet Träregion Småland hos aktörer på den nationella 
nivån, men det behövs ett ständigt pågående och långsiktigt arbete för att få del av de utvecklings-
resurser som finns i olika system och program. Med etableringen av innovationsmiljön Smart Housing 
Småland, företagsforskarskolan ProWOOD, de allt effektivare coachningsinsatserna för små och 
medelstora företag samt det samlade greppet kring kompetensförsörjning finns goda förutsättningar 
för att etablera Småland som en modern träregion och ett centrum för industriellt träbyggande. 

Vi ser ett fortsatt behov av insatser för små och medelstora företag. Ägarväxling, samarbete med 
akademin, exportsatsning, rekrytering och organisationsutveckling är exempel på områden där det i 
många fall behövs coachning för att företagen ska kunna leva vidare och utvecklas. Som en följd av 
coachningsarbetet finns också stora möjligheter att underlätta tillkomsten av tillväxtbenägna och 
gärna branschöverskridande leverantörsnätverk, vilket skulle stimulera en ökad produktion i 
Småland. En särskild utmaning under etapp tre är därför att säkerställa träförädlade företags faktiska 
tillgång till allmänna stödstrukturer för både affärsutveckling och innovation. 

Företagens kompetensförsörjning kommer också de närmaste åren att vara ett väsentligt område. 
Många pekar på detta som den enskilt mest begränsande tillväxtfaktorn för träindustrin. 
Produktionspersonal finns som regel att tillgå i närområdet, men utbildningarna behöver förstärkas. 
När det gäller personal med högre utbildning är det i vissa fall svårt att attrahera högutbildade 
specialister till mindre orter i Småland med dåliga kommunikationer, dvs. sådan lokalisering som 
många mindre träföretag har. Denna näring kan nog sägas vara särskilt beroende av satsningar på 
bättre infrastruktur och väl utbyggda kommunikationer. 
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Under de senaste åren har de regionalt utvecklingsansvarigas arbete med att bygga regionala 
kompetensplattformar skapat nya och bättre möjligheter för kraftfulla och branschövergripande 
insatser. Det är väsentligt att aktiviteter som görs på olika håll för att stimulera grundskole- och 
gymnasieelevers intresse för att arbeta inom industrin och med materialet trä fortsätter och 
utvecklas. Här har företag och det offentliga ett gemensamt ansvar. Arbetet att påverka ungdomars 
syn på industriarbete bör ske i branschövergripande aktiviteter. 

Även på akademisk nivå behövs insatser som påverkar de studerandes syn på yrken och karriärvägar 
inom träbranschen. För att attrahera studenter som går på högskoleutbildningar som inte är specifikt 
knutna till någon bransch finns det behov av fler studiebesök, gästföreläsare, uppsatser mm som 
bidrar till kontakter och lyfter fram den småländska träbranschen i undervisningen. 

Kopplingarna mellan FoU-aktörer och den trärelaterade industrin har ökat som en följd av insatserna 
i pågående handlingsprogram (i första hand ProWOOD och Coachningsprojektet). Likaså har 
samarbetet mellan de två småländska lärosätena utvecklats positivt, vilket också underlättat 
närmandet till näringen. Det finns dock fortfarande mer att göra för att hitta ett naturligt och enkelt 
arbetssätt som även ger mindre företag tillgång till akademisk kompetens.

Den biobaserade och förnybara råvaran trä har många nya användningsområden under utveckling. 
Skogsindustrin har formulerat en vision som säger att produktionen (mätt som förädlingsvärde) i det 
svenska skogsindustriklustret skall fördubblas till år 2035. Hälften av tillväxten ska komma från nya 
produkter. Forskning och utveckling pågår inom flera områden, bland annat kläder, hälsa/hygien, 
förpackningar, fordonsbränsle och till och med livsmedel. Det finns goda skäl att aktivt följa 
utvecklingen och att stimulera den småländska industrin att bli del av den.

Den av Vinnova delfinansierade och i Småland brett förankrade innovationsmiljön Smart Housing 
Småland (SHS), är en uthållig satsning på att utveckla industriellt byggande i trä. För småländska 
företag erbjuder SHS unik tillgång till spetskompetens inom industriellt byggande, -produktutveckling 
och utmaningsdrivna innovationer. 

Den nära samverkan som finns mellan Träregion Småland och SHS ska fortsätta. Utvecklingsarbetet 
inom träbyggande koncentreras naturligen till SHS. I arbetet ska även vägas in samarbetsmöjligheter 
med det nationella initiativet Trästad, en plattform för kunskapsutbyte mellan kommuner, län och 
byggherrar. Trästad är en fortsättning på det nationella träbyggnadsprogrammet och syftar till att 
utveckla ett attraktivt, kostnadseffektivt och modernt byggande i trä. 

Det är också viktigt att Träregion Småland och SHS tillsammans stimulerar och stödjer olika 
kommunala initiativ inom området.  
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3. Vision och mål
I den 2011 antagna strategin finns följande vision (målbild) med tidshorisonten 2020 formulerad. 

Småland är 2020 en ledande träregion i Europa
 I Småland ”tänker vi trä”. Det betyder att trä är ett material som prioriteras i byggnation och 
inredning och att den trärelaterade industrin har en stor nationell och internationell 
konkurrenskraft genom utvecklad samverkan i hela värdekedjor och världsledande innovations-
satsningar. Med ett envist entreprenörskap och en ökad industrialisering som grund är trä en 
väsentlig del i ett klimatneutralt och hållbart småländskt samhällsbyggande som ses som ett 
föredöme i ett globalt perspektiv. 

Visionen har lyfts fram i olika sammanhang under arbetet och den fungerar bra som målbild. Vi ser 
inga skäl till att ändra den i denna översyn utan visionen ligger tillsvidare fast. 

Däremot bör det fortsatta arbetet innehålla moment som tydliggör dels vad vi mer konkret menar 
med en ledande träregion, dels vad som saknas för att vi ska nå målbilden. 

Kopplade till visionen har styrgruppen fastslagit följande resultatmål: 

1) Ökad kännedom nationellt och i Europa om Träregion Småland.
Uppföljning genom att mäta attityderna till träindustrin bland ett stickprov av 
regionens politiker och allmänhet. Sammanställning av om/hur internationell 
fackpress rapporterar om trärelaterad industri och -FoU i Småland. 

2) Ökad konkurrenskraft.
Uppföljning genom den konkurrenskraftsanalys som görs varje år av företaget 
Bisnode på uppdrag av regionerna/regionförbundet i Smålandslänen.

3) Den småländska andelen av nationella FoU-resurser för branschen 
ska öka och uppgå till tjugo procent år 2020.
Uppföljning genom att med stickprov och kvalitativ metod analysera Vinnovas, 
KK-stiftelsens med flera program och fonder för att se hur stor del som går till 
projekt i Småland.

4) Ökad andel företag som exporterar.
Uppföljning genom att analysera SCB-statistik.

5) Fler personer i trärelaterade utbildningar.
Uppföljning genom egna mätningar. 

6) Ökad kunskap regionalt om Träregion Smålands position i jämförelse 
med andra regioner internationellt. 
Uppföljning genom att på olika sätt i Småland sprida slutsatserna av den 
omvärldsanalys som genomförs under etapp tre.
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Med denna strategi, inklusive vision och mål, som grund har styrgruppen fastlagt nedanstående 
handlingsprogram för de kommande tre åren. Programmet innehåller fem prioriterade 
insatsområden med konkreta aktivitetsmål inom varje område. 

Handlingsprogram 2018-2020

1. Prioriterade insatsområden

1.1. Attraktivitet/Profilering
Tidigare profileringsarbete har lagt en grund för ett gemensamt arbete med träfrågor i Småland och 
börjat etablera Träregion Småland som ett varumärke. Profileringen måste dock breddas och 
fördjupas. Under tidigare faser har insatser koncentrerats till stöd till olika arrangemang såsom 
Träveckan, Möbelriksdagen mm samt att ta fram gemensam bildbank och hålla en uppdaterad 
webbplats. 

Aktiviteter: 

a) Årligen möta de småländska kommunerna för att informera om och diskutera pågående och 
planerat arbete. 

b) Årligen arrangera den Småländska Träveckan med brett deltagande från företag, kommuner 
och akademier; Förutom smålänningar ska nationella och internationella aktörer bjudas in. Särskilt 
utreda möjligheter att i samverkan med Skogsstrategi Småland utveckla träveckan till ett 
arrangemang som profilerar hela trä- och skogssektorn i alla kommuner i Småland. 

c) Insatser för att öka attraktiviteten hos unga, nyanlända och andra målgrupper att söka utbildning 
och/eller anställning inom trä- och skogsrelaterad industri. 
Lokala utbildningsanordnare uppmuntras till profileringsinsatser som engagerar både utbildningarna 
och de träförädlade företagen. I samverkan med bland annat organisationen Skogen i skolan ska 
lärare samt studie och yrkesvägledare erbjudas målgruppsanpassad branschinformation och 
profileringsinsatser. 

d) Samordna insatser med Skogsstrategin

e) Bygga vidare på arbetet att lyfta fram Träregion Småland vid etablerade arrangemang lokalt, 
regionalt och nationellt/internationellt. 

Aktivitetsmål: Ökat antal sökande till aktuella gymnasieutbildningar, årligt genomförd Trävecka, 
deltagande vid nationella och internationella evenemang

Ansvarig aktör/aktörer: Samordnare Träregion och Skogsstrategin, regionernas 
Kompetensplattformsansvariga, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, utbildningsanordnare, 
branschorganisationer samt näringslivet
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1.2. Kompetensförsörjning 
Behovsstyrd kompetensförsörjning är en av de viktigaste strategiska frågorna för många industri-
företag. Det gäller i hög grad även för den småländska trärelaterade industrin. För att få till stånd ett 
partssammansatt forum för kompetensförsörjningsfrågor inrättades 2012 ett branschråd med 
företrädare för trärelaterade företag, TMF, GS-facket, Arbetsförmedlingen, Regionförbunden och 
utbildningsanordnare. Syftet var att identifiera modeller för ett djupare samarbete mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare för att bättre klara den framtida kompetensförsörjningen. 

Under perioden 2015-2017 har regionerna arbete med att förstärka de regionala 
kompetensplattformarna på uppdrag från regeringen. De regionala kompetensplattformarna arbetar 
olika med kompetensförsörjningsfrågan utifrån förutsättningar och utmaningar i länet. Riktlinjer för 
kompetensplattformarna och kompetensförsörjningsarbetet håller på att tas fram av Tillväxtverket. 

I dialog med regionala parter har styrgruppen enats om att låta de regionala 
kompetensplattformarna överta huvudansvaret för insatser inom området kompetensförsörjning. 
Detta innebär att de regionala kompetensplattformarna i samverkan med aktörer inom träbranschen 
genomför insatser, om behov finns och om det går i linje med regionernas 
kompetensförsörjningsarbete. 

Styrgruppen konstaterar dock behovet av att regionerna tydliggör detta uppdrag för respektive 
kompetensplattform, för att uthålligt säkerställa proaktiva insatser för kompetensförsörjningen till 
träindustrin. Den i förslaget tillkommande referensgruppen kommer att bestå av parterna från det 
existerande branschrådet och detta forum kommer att användas för att få en dialog kring bland 
annat frågorna om kompetensförsörjningen. 

Aktiviteter: Inom det regionala arbetet med kompetensförsörjning skapa mötesplatser för frågor om 
kompetensförsörjning på både kort och lång sikt i bred dialog med utbildningsanordnare, 
branschföreträdare, arbetsförmedling och näringslivet. 

Aktivitetsmål: Baserat på identifierade behov och utmaningar initiera insatser tillsammans med 
träbranschens aktörer. 

Ansvarig aktör: Samordnare Träregion och Smålands Skogsstrategi, Kompetensplattformsansvariga 
hos de regionalt utvecklingsansvariga.

1.3 Internationalisering
Småland behöver fler företag som exporterar till fler länder/marknader än idag. 

Den internationella efterfrågan på trävaror och träprodukter ökar snabbt, inte minst i Asien där 
exempelvis Kina 2017 för fjärde året i rad ökat sin import med mer än 50 %. 

Exportfrämjande aktiviteter genomförs inom och utanför ramen för Träregion Småland, i 
Östersjöregionen och i Kina. Hur exportsatsningar och andra internationella aktiviteter ska ske är upp 
till företagen själva att avgöra utifrån analyser, där Träregion Smålands insatser kan vara ett 
hjälpmedel. 
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Insatsområdet bygger på att initialt, i samverkan med nationell och regionala aktörer, uppmuntra 
aktiviteter som ökar företagens kunskap och kompetens om globaliseringens konsekvenser och 
möjligheter. Särskilt marknadsprojekt i samverkan med Enterprise Europe Network, Business 
Sweden, Trä och möbelindustriförbundet samt Skogsindustrierna ska uppmuntras.  

En god resurs är Smålands Shanghaikontor som sedan etableringen 2012 hjälpt över 150 företag att 
inleda affärer i Kina eller öka sin kunskap om marknaden. Kontoret arbetar även med 
Linnéuniversitetets samverkan med universitet och näringsliv i Kina samt rekrytering av studenter.

Aktiviteter:

a) Initiera seminarier, konferenser, studieresor och samordnade marknadsaktiviteter på utvalda 
marknader.  

Aktivitetsmål: Öka antalet exportföretag inom träindustrin. 

Ansvarig aktör: Business Sweden, EEN nätverket samt ordinarie stödstrukturer för näringslivets 
internationalisering som Smålands Shanghaikontor.

1.4 Nya användningsområden/innovation/Bioekonomi

"En hållbar produktion av biomassa för att möjliggöra en ökad användning inom en rad 
samhällssektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och användningen av fossila råvaror. Ett 
ökat förädlingsvärde av biomassa, samtidigt som energiåtgången minimeras och näring och 
energi tas tillvara från slutprodukterna. Syftet är att optimera ekosystemtjänsternas värde och 
bidrag till ekonomin." 

Forskningsrådet Formas definition av området Bioekonomi

Träfibern är fortsatt föremål för stort intresse i forskarvärlden. På många håll pågår försök att hitta 
nya användningsområden för den förnybara råvaran, en råvara som hittills främst använts för virke, 
bränsle och papper. Man söker nya möjligheter och uppslag till innovationer där trä kan ha en mer 
framskjuten och framträdande roll än idag. 

Forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) har tagit fram rapporten "Den svenska 
bioekonomin: definitioner, nulägesanalys och möjliga framtider". Med siktet inställt på år 2050 är en 
av slutsatserna att oavsett samhällsutveckling så kommer bioråvara att ha ökande betydelse i allt fler 
sektorer, från byggnation till drivmedel, kemi och nya material.

Rapporten, som presenterade i juli 2016, konstaterar att en hållbart utformad bioekonomi är en 
viktig pusselbit för att möta klimathotet. De svenska biomassaresurserna, särskilt skoglig, bedöms i 
framtiden bli än mer betydelsefulla för svensk ekonomi. Idag utgör bioekonomin knappt 10 procent 
av näringslivets förädlingsvärde och cirka 16 procent av svensk varuexport. Av den samlande BNP:n 
för Sverige utgör bioekonomin cirka fem procent. Rapporten pekar på att omställningen till en 
utvecklad bioekonomi innebär en samhällsförändring som kräver insatser från både staten och 

55



Träregion Småland Fas 3 12

näringslivet. På det politiska området pekar författarna särskilt ut offentlig upphandling som ett 
viktigt verktyg för att få fart på omställningen.

Det mesta talar för en global och mycket stark tillväxt inom området bioekonomi. Förutom Södra 
skogsägarna saknas i Småland större företag som proaktivt utvärderar regionala utmaningar och 
möjligheter inom detta tillväxtområde. 

Aktiviteter:

a) Träregion Smålands engagemang ska i första hand handla om att kartlägga vad som görs på 
området och följa utvecklingen. Genom att tillsammans med de småländska lärosätena 
etablera ett akademiskt råd som systematiskt följer utvecklingen inom bioekonomi och den 
cirkulära ekonomin.

b) I samverkan med akademierna och regionalt innovationsansvariga utvärdera möjligheter att 
koppla Småländska forskning och företagande till pågående eller planerade insatser. 

Aktivitetsmål: Ökad kunskap och nätverk inom området 

Ansvarig aktör: Linneuniversitetet, Jönköping University, Länsstyrelser och regionalt 
utvecklingsansvariga. 

1.5 Hållbar affärsutveckling

Små och medelstora företag (SMF) i alla branscher står inför utmaningar som ägarväxling, utvecklat 
marknadsstrategiskt tänkande, säljkompetens och akademiska nätverk. 

I träprogrammets tredje fas ska insatser inriktas på att säkrar uthålliga effekter med hjälp av 
ordinarie stödsystemen. Ambitionen är att träföretagen ska tillgodogöra sig regionens generella 
stödstrukturer. 

Stark efterfrågan på träprodukter och inte minst en överhettad byggmarknad erbjuder 
tillväxtmöjligheter för träföretagen. Men snabb tillväxt och stora organisatoriska förändringar för 
ofta med sig stora kapitalbehov. Utan relevant affärsstöd riskerar därför tillväxtföretag att hamna på 
obestånd, trots fyllda orderböcker och goda marginaler. 

I de regionala innovationsstrategierna konstateras betydelsen av väl fungerande och brett tillgängliga 
stödstrukturer för både innovationer och affärutveckling.  Flera pekar ut behovet av ett mer 
samordnat företagsfrämjande och innovationsfrämjande system.  Det vill säga att aktörerna enas om 
gemensamma arbetsformer, målsättningar liksom en funktionell informationsdelning mellan 
aktörerna. 

Samverkan över gränser ska prioriteras. Innovation uppstår ofta som ett resultat av mötet mellan 
olika kunskaper, kompetenser, egenskaper och erfarenheter i olika branscher och sektorer. Tillgång 
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till starka kunskapsmiljöer bidrar till innovation. Minst lika viktigt att koppla mot andra ledande 
kunskapsmiljöer via region- och nationsöverskridande nätverk. 

Den proaktiva uppsökande rådgivning som genomförts i Coachningsprojektet har lagt basen för en 
kunskap om läge, behov och möjligheter inom småländsk träförädlande industri. Projektet som är 
inne på sitt sjätte år har genomfört företagsindividuella behovsanalyser och rådgivningsinsatser i mer 
än 200 företag, samt behovsstyrt arrangerat seminarier och workshops inom olika ämnesområden. 

Utvecklingsinsatser har genomförts i dialog med och ofta med utförare från aktörer inom de 
regionala affärs- och innovationsstödjande systemet.  

Aktiviteter:

a) Säkerställa att de regionala innovationssystemen och de företagsstödjande aktörerna är 
tillgängliga för utvecklingen av innovationer och företag i träbranschen. 
Aktivt medverka i processer som leder till att aktörerna samordnar sina funktioner och 
utvecklar nya gemensamma arbetsformer. 

b) I dialog med lärosäten och akademierna följa upp och utvärdera de träförädlande företagens 
tillgång till stöd och aktiviteter för FoU och affärsutveckling. 

Aktivitetsmål:

 Ökad kunskap om den trärelaterade industrin inom det företagsfrämjande systemet samt 
ökad kännedom om tillgängliga stödfunktioner hos träbranschen i regionen

Ansvarig aktör: Regionalt utvecklingsansvariga, aktörer i det företagsstödjande systemet ex Almi, 
Science parks i Småland, IUC Kalmar län, Nässjö Träcentrum, Länsstyrelsen 
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2. Organisation, arbetssätt och budget

Det behövs en samordningsfunktion för att dels säkerställa att de tre länens förutsättningar vägs 
ihop på ett tillfredsställande sätt, dels göra uppföljningar av arbetet och återrapporteringar till 
huvudmännen. 

Nuvarande styrgrupp för trästrategin består av Camilla Håkansson, Regionförbundet Kalmar 
(ordförande), Christel Gustafsson, Region Kronoberg, Mikael Gustafsson, Region Jönköpings län, 
Viktor Bruze, Länsstyrelsen i Kalmar län, Anders Meijer, Länsstyrelsen Kronoberg, Lars Sandeberg, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Tommy Rälg, GS Facket och Anna-Lena Johansson, Trä- och 
Möbelföretagen (TMF) samt Johan Fröbel, Skogsindustrierna. 

Styrgrupperna för Träregion Småland och den Småländska skogsstrategiutredningen har uppmuntrat 
samverkan mellan Träregion Småland och Skogsstrategiutredningen. Samordnaren och 
strategiutredaren har sedan hösten 2016 genomfört återkommande avstämnings- och 
planeringsmöten. Från våren 2017 med tydlig inriktning på koordinering av handlingsprogram för 
respektive strategi, samt för att tydliggöra sammanfallande och särskiljande insatser. 

För att säkerställa handlingsprogram och insatser ligger i linje med aktuella behov krävs engagemang 
och bred representation från intressenterna inom trä- och skogsnäringen. Strategiernas formella 
organisation bör utformas på ett sätt som underlättar intressenternas inflytande, liksom strategisk 
och operativ samverkan mellan de regionala strategierna. 

Ambitionen att slå samman strategiernas styrgrupper och etablera en gemensam kanslifunktion bör 
finnas med i det fortsatta planeringsarbetet liksom referensgrupper för särskilda insatsområden. 
Översyn av organisation, arbetssätt och styrning genomförs lämpligen i samband med att den 
politiska beredningen av respektive ärende. 

I träprogrammets inledande faser har förhållandevis stora ekonomiska resurser öronmärkts för att 
med projektfinansiering stärka regionala branschorgan och profilera träregionen. Bland annat genom 
större profileringsaktiviteter med nationell och internationell prägel. 

Den årliga finansieringen från huvudmännen av ett nytt handlingsprogram ligger på en lägre nivå än 
tidigare. Detta utifrån riktlinjer från finansiärerna att inte längre avsätta medel i programmet för att 
finansiera projekt på samma sätt som tidigare. Nedan visas indikativ budget och huvudmännens 
finansiering 2018-2020.
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Förslag till budget och finansiering  

Finansiering 2018 2019 2020 Summa Andel

Länsstyrelsen i Kalmar län 100 100 100 300 5 %

Länsstyrelsen i Jönköpings län 100 100 100 300 5 %

Länsstyrelsen i Kronobergs län 100 100 100 300 5 %

Region Kronoberg 500 500 500 1 500 28 %

Regionförbundet i Kalmar 500 500 500 1 500 28 %

Region Jönköpings län 500 500 500 1 500 28 %

Summa 1 800 1 800 1 800 5 400 100 %

Insatsområde 2018 2019 2020 Summa Andel

Insatser, profilering, attraktivitet 1 300 1 300 1 200 3 800 

Samordning 500 500 500 1 500 

Utvärdering   100 100 

Summa 1 800 1 800 1 800 5 400 100 %

3 Utvärdering
Extern utvärderare ska anlitas för att utvärdera de sammanlagt nio år (2012-2020) som Trästrategin 
omfattar och de tre handlingsprogrammen som genomförts.

Småland 2017-11-12

Styrgruppen för Träregion Småland
/Mikael Pekkari, Samordnare/Camilla Håkansson, ordförande styrgruppen
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet 

Verksamhetsplan 2018 

Förslag till beslut 
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet  

1. Godkänner förslag till budget för nämndens centralt budgeterade anslag. 

2. Godkänner förslag till budget och verksamhetsplan 2018 för 

verksamhetsområde utbildning och kultur. 

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i direktiv till styrelse och nämnder i beslutad budget och 

verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 angivit att respektive nämnd 

ska konkretisera verksamhetsuppdrag och budget senast december 2017. 

Information i ärendet 
Regionfullmäktiges direktiv 
Regionstyrelsen har ansvar för att samordna arbetet med förvaltningsbudget i 

vilka verksamhetsuppdrag och budget konkretiseras. För de delar av 

verksamheten som utförs i egen regi, ska regionstyrelse och nämnder senast i 

december 2017 fastställa budget och verksamhetsplan per verksamhetsområde. 

Regionstyrelse och nämnder ska samtidigt fastställa en budget för de delar av 

styrelsens/nämndens utgiftsramar som inte fördelats till verksamhetsområden.   

Verksamhetsplanens utformning 
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från Region 

Jönköpings läns övergripande vision, värderingar, målbild 2030 samt strategiska 

mål arbetar Region Jönköpings län enligt modellen Balanced Scorecard. 

 

Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens 

utveckling utifrån fem perspektiv: 

 Medborgare och kund 

 Process och produktion 

 Lärande och förnyelse 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

 

Budget och verksamhetsplan har utformats utifrån dessa fem perspektiv. För varje 

perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt vilka mätetal 
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som kommer att mätas under året för att fokusera på viktiga förbättringsområden. 

Handlingsplanen uttrycker planerade aktiviteter för att nå högre måluppfyllelse.  

 

Förslag till verksamhetsområde utbildning och kulturs budget och 

verksamhetsplan framgår av bilaga, baserat på underlag från 

verksamhetsområdesdirektören till regiondirektören. Beträffande ekonomiska 

förutsättningar för genomförande av verksamheten gäller de förutsättningar som 

redovisas i det följande. 

 

De uppdrag och aktiviteter som finns i bilagd verksamhetsplan kan komma att 

kompletteras. Det finns även uppdrag och aktiviteter som berör nämndens 

ansvarsområde på Regionledningskontoret eftersom de handläggs inom främst 

Regional utvecklingsavdelningen.  

Återrapportering av mätetal/mål 
Regionfullmäktige har i budget 2018 utifrån strategiska mål fastställt 

systemmätetal med mål som ska uppnås under 2018.  Regionfullmäktiges mål 

omfattar all den verksamhet som regionen finansierar oavsett om den utförs i egen 

regi eller genom alternativa producenter.  

 

I verksamhetsplanen redovisas förslag till periodicitet och omfattning avseende 

regionledningskontorets återrapportering av mätetal/mål utifrån nämndens ansvar. 

I beslutad budget- och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020 anges 

härutöver ett antal inriktningsmål som kommer att följas upp i årsredovisningen.  

Ansvar och befogenheter 
Regionstyrelsen och respektive nämnd har ansvar för att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer och inom de utgiftsramar som fullmäktige 

anvisat. I detta ingår att fortlöpande vidta åtgärder i syfte att anpassa och 

effektivisera verksamheten till givna ramar. 

 

För varje verksamhetsområde utses i särskild ordning beslutsattestanter som med 

sin attest godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för 

verksamheten. 

Ekonomisk ram till nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet 
Regionfullmäktige beslutade i budget och verksamhetsplan 2018 om budget till 

nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet på 248 981 000 kronor. 

Budgeten fördelas mellan centrala anslag och verksamhetsområde utbildning och 

kultur enligt nedan.  

 

Regionstyrelse och nämnder har befogenhet att inom nämndens totala budgetram 

under året göra förändringar mellan utgiftsområden i de fall det är en del i att 

uppnå fullmäktiges beslutade Budget med verksamhetsplan 2018. Utöver det har 

regionstyrelse och nämnder befogenhet att inom ram under året göra förändringar 
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till följd av oförutsedda händelser eller annan händelse som till sin karaktär inte 

behöver eller av tidsskäl inte kan avvakta beslut i regionfullmäktige. 

Centralt budgeterade anslag 
Centralt budgeterade anslag avser statsbidrag inom regional utveckling, regionala 

utvecklingsprojekt, högskolan, bidrag till organisationer (ej kulturbidrag, de 

hanteras inom verksamhetsområdet), allmän regional utveckling inom näringsliv 

och turism och politisk verksamhet.  
 

Tabell: Centrala anslag (tkr) 

Utgiftsområde Anslag 

Utbildning 1 806 

Kultur -33 570 

Allmän regional utveckling 48 480 

Politisk verksamhet 1 303 

Summa  18 019 
 

Verksamhetsområde inom nämnden för arbetsmarknad, näringsliv 
och attraktivitet 
 
Utbildning och kultur 

Verksamhetsområde utbildning och kultur erhåller budget inom utgiftsområdena 

utbildning respektive kultur. 

 
Tabell: Anslag till utbildning och kultur (tkr) 

Utgiftsområde Anslag 

Utbildning 45 753 

Kultur 185 209  

Summa 230 962  

Rapportering/uppföljning 
Regionledningskontoret ansvarar för rapportering av verksamhet och ekonomi 

enligt nedan. 

 

Via månadsrapport rapporteras verksamhet och ekonomi till regionstyrelse och 

nämnder.  

 

Efter tertial 1 återrapporterar regionledningskontoret till regionstyrelsen och 

regionfullmäktige en tertialrapport med sammanfattning av hur verksamheten 

utvecklas mot de mål som anges i budgeten samt ekonomisk helårsprognos. 

 

Efter tertial 2 lämnas delårsrapport samt för helåret årsredovisning. I 

delårsrapporten och årsredovisningen ska återrapporteringen spegla 

regionfullmäktiges fördelning per nämnd/utgiftsramar. 

Verksamhetsområdesdirektör rapporterar på motsvarande sätt till 

regiondirektören. 
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1 Inledning 
Verksamhetsidé utbildning och kultur: Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa 

ett rikt liv i en kreativ region. 

Tillgång och möjlighet till utbildning är viktigt för individens utveckling, men minst lika 

viktig för en regions utveckling. Dagens samhälle ställer krav på en väl utbyggd 

utbildningsverksamhet med bredd, djup och kvalitet. 

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Möjligheten att ta del 

av och aktivt delta i ett rikt kulturutbud är viktig för individens välfärd och välbefinnande. Ett 

rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till demokrati, attraktivitet, ökad turism 

och hälsa samt fler arbetstillfällen. 

Region Jönköpings län är huvudman för fyra skolor 

Region Jönköpings läns skolor har som mål att erbjuda gymnasie- och vuxenutbildningar som 

överensstämmer med efterfrågan och behov på arbetsmarknaden. 

Våra två folkhögskolor: Sörängens folkhögskola och Värnamo folkhögskola. Tillsammans 

med Ädelfors folkhögskola driver vi Jönköpings folkhögskola som en filial till Sörängen. Vi 

ger dessutom bidrag till rörelsefolkhögskolorna i länet och folkhögskolor i andra län som har 

kursdeltagare från länet. 

Våra två naturbruksgymnasier: Tenhults naturbruksgymnasium och Stora Segerstad 

naturbrukscentrum. Verksamheten driver vi på uppdrag av kommunerna i Jönköpings län. 

Region Jönköpings län ger även bidrag till studiedistrikt som är anslutna till studieförbund 

som får statligt stöd. 

Regionens kulturuppdrag 

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form 

samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling via regionbiblioteket. Region 

Jönköpings län tar även emot fristadskonstnärer. 

Vi är huvudman för Smålands Musik och Teater som är en viktig knutpunkt för länets 

kulturliv med sitt breda utbud av scenkonst. 

Dessutom stödjer vi verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt 

skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till 

kulturarrangemang och utvecklingsprojekt. 

Tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet är Region Jönköpings 

länstiftare av Jönköpings läns museum. 
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2 Perspektiv och strategiska mål 
Perspektiv Strategiska mål 

Medborgare och kund Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat 
efter befolkningens och arbetsmarknadens behov 

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

Process och produktion Kostnadseffektiv upphandling 

Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället 

Eleverna ska slutföra sin utbildning 

Lärande och förnyelse Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav 

Medarbetare Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Ekonomi God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 
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3 Ekonomisk ersättning i budget 
Den ekonomiska ersättningen är verksamhetens medel att nå mål och inriktningar som 

regionfullmäktige beslutat om i ”Budget med verksamhetsplan 2018 och flerårsplan 2019-

2020” 

För 2018 är budgetramen 231,0 miljoner kronor uppdelat på områdena: 

45,8 miljoner kronor för utbildning 

185,2 miljoner kronor för kultur 

  

Investeringsbudget 2018 

Id Klinik Benämning Beviljat belopp 

Ö0492 Smot  Teknik/Fastighet Ljusanläggning till 
Kammaren 

1 125 000 kr 

Ö0491 Smot  Teknik/Fastighet PA- Ljudanläggning 550 000 kr 

Ö0493 Segerstad/Fastighet o 
adm 

Grävmaskin (begagnad) 1 500 000 kr 

Ö0494 Segerstad/Fastighet o 
adm 

Hjullastare (begagnad) 1 000 000 kr 

Ö0495 Segerstad/Fastighet o 
adm 

Skördetröska (begagnad) 1 000 000 kr 

Ospecificerade investeringar 3 000 000 kr 

I bokslut 2017 beslutas vilka beviljade ej genomförda investeringar som förlängs ett år. 
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Perspektiv: 

4 Medborgare och kund 
Strategiska mål: 

4.1 Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med 

hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och 

arbetsmarknadens behov 

Framgångsfaktorer: 

4.1.1 Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas 

dimensionering och inriktning 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Sökande per utbildningsplats (folkhögskolan) År 2 

  Andel nöjda deltagare (folkhögskolan) År 80% 

  Förstahandssökande i förhållande till budgeterat antal 
utbildningsplatser (gymnasieskolan) 

År 1 

  Andel nöjda elever (gymnasieskolan) År 80% 

 

 Aktiviteter 

 Ta ställning till om arbete med att etablera en förädling av mjölk för internt återtag ska starta 

Uppdrag/mål: 

4.1.1.1 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner 

Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner. Det sker genom 

utvecklingsrådet för naturbruk, där både Region Jönköpings län och länets kommuner har 

representanter. Naturbruksprogrammet ska erbjuda ett brett utbud av olika inriktningar. 

 

Utöver gymnasieutbildning ska även utbildningar inom yrkeshögskola och 

uppdragsutbildning som är anpassade efter näringens behov erbjudas. För att uppnå 

målsättning i samverkansavtalet med länets kommuner om att naturbruksgymnasierna ska 

vara ledande inom sina områden och att det ska ske ett kontinuerligt utvecklingsarbete, har en 

branschanalys och en bedömning gjorts om förutsättningar och framtida inriktning för 

perioden fram till och med 2022. Överenskommelse har träffats med länets kommuner om 

fortsatt samverkan under denna period. 

 

För att uppnå mål om kvalitet och effektivitet förutsätts omfattande investeringar både på 

Stora Segerstad naturbrukscentrum och på Tenhults naturbruksgymnasium. För kommande 

investeringar gäller som grundläggande förutsättning att de kan finansieras med ett stabilt 

elevunderlag. Då utbildningen drivs på uppdrag av länets kommuner krävs att beslut om 

genomförande sker i nära samråd med länets kommuner och att objekt och finansiering 

godkänns av kommunerna. 
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 Aktiviteter 

VO Utvecklingsråd för naturbruk 

Uppdrag/mål: 

4.1.2 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli 

kunskapscentra för naturbrukets aktörer 

Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för forskning, 

näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av 

landsbygdsföretagande. 

 Aktiviteter 

VO Ta fram, implementera och förankra uppdragsbeskrivning för kompetenscentra naturbruk 

Strategiska mål: 

4.2 Medborgarnas intresse och engagemang i 

samhällslivet. Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara 

delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget 

skapande. 

Framgångsfaktorer: 

4.2.1 Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa 

engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. 

Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län. 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Publik Smålands Musik och Teater - Kulturhuset Spira Tertial 70 000 

  Publik Smålands Musik och Teater - utanför kulturhuset Spira Tertial 30 000 

  Publik vid föreställningar för barn och ungdom Tertial 25 000 

  Andel kommuner inom länet där det varit föreställningar eller 
annan kulturverksamhet 

Tertial 100% 

Uppdrag/mål: 

4.2.1.1 Verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med 

kommuner och/eller lokala aktörer 

För att matcha produktion och beställning ska Smålands Musik och Teater under 2018 

fortsätta verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner 

och/eller lokala aktörer. 
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Uppdrag/mål: 

4.2.1.2 Verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för 

skilda smakriktningar 

Ökad samverkan inom och utom länet med andra arrangörer och teatrar ska eftersträvas för att 

minska produktionskostnader och för att kunna erbjuda breda uppsättningar. Ett varierat 

musikutbud för en bred publik ska erbjudas. Musik ska framföras med en hög grad av 

professionalism. Samverkan i olika former med amatörteatergrupper och amatörmusiker ska 

vara ett naturligt inslag i verksamheten och skapar förutsättning för nya mötesplatser och ny 

publik. 

 

Möjlighet för etablering och samverkan av fria grupper inom scenkonsten är en viktig del av 

utvecklingen. Samverkan mellan institutionerna, det fria kulturlivet och möjligheten för länets 

kommuner att ta emot de fria grupperna bör stimuleras. Inom Smålands Musik och Teater 

pågår en profilering av barn- och ungaverksamheten. Kulturhuset Spira är ett tydligt nav för 

professionell scenkonst till förmån för länets invånare. Utvecklingen av en repertoarbaserad 

produktion över alla scenkonstområden ska lägga grunden för att kulturen ska kunna nå nya 

målgrupper och bredare publik. 

Uppdrag/mål: 

4.2.1.3 Etablera en barnkultur-peng 

Region Jönköpings län ska etablera en barnkultur-peng där länets barn ges möjlighet att få en 

kulturupplevelse under både sin låg- och högstadietid. Finansieras genom regionala 

kulturmedel. Skolorna själva arrangerar och finansierar eventuella transporter. 

Uppdrag/mål: 

4.2.1.4 Samverka med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera 

Verksamheten inom Smålands Musik och Teater omfattar egna och köpta produktioner inom 

musik, teater, musikteater och dans. Ett uppdrag är att bredda intresset och engagemanget för 

kulturen, genom samverkan med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med 

flera. 

Uppdrag/mål: 

4.2.1.5 Smålands Musik och Teater ska skapa fler kulturella möten 

Smålands musik och teater har också den viktiga uppgiften att bredda verksamheten för att nå 

nya målgrupper och skapa möten mellan amatörer och teatern. Systemmätetal ska tas fram för 

antal föreställningar som utövas i samverkan med civilsamhället. 

 

Möjlighet för etablering och samverkan av fria grupper inom scenkonsten är en viktig del av 

utvecklingen. Samverkan mellan institutionerna, det fria kulturlivet och möjligheten för länets 

kommuner att ta emot de fria grupperna bör stimuleras. 

 

Smålands Musik och Teater ska fungera som en möjlighet och garanti för det fria kulturlivet. 

Spira kan skapa bättre förutsättningar som scen och lokal för det fria kulturlivet att kunna 

framföra sin verksamhet, detta för att få en bättre kulturell måluppfyllelse i Jönköpings län. 

Det fria kulturlivet ska få förutsättningar för att 

utöva sin kulturverksamhet på Spira till rimlig kostnad. 
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 Aktiviteter 

 Systemmätetal ska tas fram för antal föreställningar som utövas i samverkan med civilsamhället. 
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Perspektiv: 

5 Process och produktion 
Verksamhetsmått 

För ett urval av de verksamhetsmått som nämnden ska återredovisa i fördjupad 

månadsrapport, delårsrapport och årsredovisning anges nedan utfall för åren 2015–2016, 

prognos för utfallet 2017 samt riktning/plan för 2018. 

 

Strategiska mål: 

5.1 Kostnadseffektiv upphandling 

Framgångsfaktorer: 

5.1.1 Rätt beteende - avtal 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Avtalstrohet inköp Månad 90% 

Strategiska mål: 

5.2 Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. 

Dialog med civilsamhället 

Framgångsfaktorer: 

5.2.1 Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet 

 Aktiviteter 

VO Kulturledarmöte 

VO Ta fram handlingsplaner och uppdragsbeskrivningar kopplade till Kulturplanen 
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 Aktiviteter 

VO Årliga dialogmöten 

VO Uppstart av regionalt kulturledarnätverk 

Strategiska mål: 

5.3 Eleverna ska slutföra sin utbildning 

Framgångsfaktorer: 

5.3.1 Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Andel deltagare som slutför kurs inom folkhögskolan År 85% 

  Andel elever på naturbruksprogrammet som slutför sin 
utbildning med godkänd examen 

År 90% 

 

 Aktiviteter 

VO Skolledarmöten naturbruk 

VO Skolledarmöten folkhögskola 

VO Kvalitetsredovisning naturbruk 

VO Antagningsredovisning 
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Perspektiv: 

6 Lärande och förnyelse 
Strategiska mål: 

6.1 Organisation och medarbetare som utvecklas i takt 

med nya krav 

Framgångsfaktorer: 

6.1.1 Tillgång till kunniga medarbetare 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Lärartäthet (folkhögskolan) År 1,8 

  Andel lärare med ämnes- och pedagogisk behörighet 
(gymnasieskolan) 

År 90% 
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Perspektiv: 

7 Medarbetare 
Strategiska mål: 

7.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare 

Framgångsfaktorer: 

7.1.1 Attraktiva arbetsplatser 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Medarbetarsamtal Månad 90% 

  Kompetensutvecklingsplan Tertial 90% 

  Personalhälsa - sjukfrånvaro Månad  

Framgångsfaktorer: 

7.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt 

arbete 

Det är viktigt att arbeta långsiktigt och målmedvetet med alla delar av kompetensförsörjning; 

att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avveckla. 

 Aktiviteter 

VO Kompetensförsörjningstema ledningsgrupp 2018 

Framgångsfaktorer: 

7.1.3 Hälsa och arbetsmiljö 

Region Jönköpings län arbetar aktivt med hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande 

insatser för en god organisatorisk och social arbetsmiljö med målet att alla medarbetare ska 

uppleva sig delaktiga, kompetenta och friska. 

Framgångsfaktorer: 

7.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare 

Att vara medarbetare ska ge möjlighet till engagemang och lärande och här ger 

medarbetarpolicyn vägledning och stöd. 

 Aktiviteter 

VO Utmärkelser 

Framgångsfaktorer: 

7.1.5 Chef och ledarskap 

Ett framgångsrikt chef- och ledarskap vilar på Region Jönköpings läns grundläggande 

värderingar. Chefspolicyn ger vägledning och stöd. Med fokus på invånarnas behov ska 
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chefen verka för verksamhetens resultat och utveckling, medarbetares kompetensutveckling, 

arbetstillfredsställelse och ständiga förbättringar. Cheferna har ett helhetsansvar för sin 

verksamhet och att nå uppsatta mål. 

 Aktiviteter 

VO Chefsdag 

Framgångsfaktorer: 

7.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor 

En personcentrerad och patientsäker vård med ett hållbart arbetsliv för medarbetarna kräver 

en personalpolitik i nära dialog med arbetstagarorganisationerna och som utgår från att stärka 

teamarbetet samt tar tillvara och utvecklar olika yrkesgruppers kompetens. En väl fungerande 

lönebildning är en viktig förutsättning för att kunna behålla och rekrytera personal med rätt 

kompetens. 

Region Jönköpings län fortsätter sin lönepolitik med konkurrenskraftiga löner som kan hävda 

sig mot marknaden. Lönebildningen ska stimulera till ökat engagemang och utveckling av 

verksamhetens produktivitet och kvalitet. 
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Perspektiv: 

8 Ekonomi 
Strategiska mål: 

8.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

8.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

  Mätetal Periodicitet 
Målvärde 
2018 

  Ekonomi i balans Månad 0 tkr 

  Egenfinansieringsgrad - Smålands Musik och Teater År 16 % 

  Prognos Tertial 0 

 

 Aktiviteter 

 Aktivt driva på för att de nationella kulturanslagen till länet ökar 

Strategiska mål: 

8.2 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt 

Framgångsfaktorer: 

8.2.1 Kostnadseffektiv verksamhet 

 Aktiviteter 

 SMOT ska verka för att det fria kulturlivet ska få förutsättningar för att utöva sin kulturverksamhet på 
Spira till rimlig kostnad. 
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